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medicamentelor la timp

Pentru o bună funcţionare a tratamentului ,se recomandă luarea medicamentelor mereu la aceiaşi
oră, fără a se omite luarea vreunei doze.
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Medicamentele anti-

Este crucială luarea medicamentelor penru HIV
la orele indicate şi în cantităţile adecvate. De
exemplu, dacă e necesară luarea medicamentelor
de două ori pe zi, fiecare doză va acoperi o
perioadă de douăsprezece ore.
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Este recomandată luarea următoarei doze
înainte ca efectele celei anterioare să fi
dispărut.

HIV protejează corpul
nostru doar pe durata
unor ore.

Notiţe
3

Dacă luaţi doza târziu, pe durata unui timp
corpul nu va avea cantitatea necesară de
medicament şi HIV-ul va putea infecta celule
noi.
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Dacă vă luaţi doza la ora indicată, corpul
încă dispune de cantitatea suficientă de
medicament pentru a putea menţine HIV-ul
sub control.

!

¿Ce s-ar putea întâmpla dacă nu se
iau medicamentele la ora indicată?
l Dacă lăsaţi de luat mai mult de o doză pe
lună, va creşte riscul de a nu-şi face bine
funcţiunea tratamentul.
l Ar putea creşte cantitatea de HIV în corp,
ceea ce ajută la debilitarea sistemului
imunitar.
l Este posibil ca vreunul dintre viruşi să fie
‘rezistent ’ la antiretrovirale. Sau adică,
medicamentele nu îşi vor face funcţiunea
la fel de bine.
l Ar putea fi necesară schimbarea
tratamentului şi noile medicamente să nu
fie atât de uşor de luat şi să implice mai
multe efecte secundare.

A remarca
l Este crucială luarea medicamentelor pentru
HIV la orele indicate şi în cantităţile adecvate.

l Luarea tratamentului antiretroviral cu
regularitate implică faptul că corpul mereu va
avea cantitatea suficientă de medicament, ceea
ce va menţine HIV-ul sub control.

l Dacă nu luaţi medicamentele după cum vi
le-au prescris,s-ar putea întâmpla ca HIV-ul să
fie mai dificil de vindecat în viitor.
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