
infovihtal #67 Bazice: 
efectele secundare

Acest material se  bazeză pe o publicaţie cu copyright original de NAM, organizaţie non-profit al HIV, cu sediul în Marea  Britanie. 
Publicaţia originală este disponibilă în www.aidsmap.com. Traducerea acestui material a fost realizat cu autorizarea NAM.

grupo de trabajo sobre 
tratamientos del vih

contact@gtt-vih.org 
www.gtt-vih.org

Barcelona (España)

Por favor, fotocópialo y Hazlo circular

Programa de Prevenció i 
Assitència de la Sida Àrea d’Acció Social y Ciutadania Àrea de Benestar Social

Subvencio-
nado por:

Secretaría del Plan Nacional sobre el Sida
Colaboran:

Pe lângă faptul de a ţine infecţia HIV sub control, medicamentele antiretrovirale deasemenea pot 
să afecteze corpul dumneavoastră sub altă formă. Oricare ar fi efectul adiţional sau nedorit sunt 
cunoscute ca “efecte secundare”.

Efectele  secundare tranzitorii
Efectele secundare mai comune sunt datorate procesului de adaptare al organismului la noul medicament. De obicei, după câteva 
săptămâni, aceste efecte adverse dispar. 

De multe ori, se pot lua alte medicamente pentru a limita aceste efecte secundare. Uneori, anumite efecte nu scad.Dacă acesta e cazul 
dumneavoastră, puteţi consulta cu medicul asupra posibilităţii de schimbare a tratamentului.

l Diareea l Ameţeli l Tulburări ale somnuluil Oboseală

Efectele secundare prelungite

l La spital vi se vor face probe  periodic pentru 
a verifica dacă ficatul , rinichii şi oasele vă sunt în 
stare bună. Dacă aveţi îndoieli, asupra vreunei 
probe anume puteţi cere să vi se explice rolul 
probei.

l Deasemenea ar trebui să vă facă probe 
pentru a verifica nivelele colesterolului şi a 
glucozei. O cantitate ridicată ar putea însemna 
un risc mai mare de a suferi boli cardiace, diabet, 
hipertensiune sau un accident vascular cerebral.
 

l Schimbările formelor corporale ( pierderea sau 
acumularea grăsimilor în zone determinate) sunt 
mai puţin obişnuite decât în trecut. În actualitate, 
medicii evită folosirea acelor medicamente care ar 
putea provoca aceste probleme.

Efectele secundare care ar avea consecinţe de durată pentru sănătatea dumneavoastră sunt mai puţin obişnuite.

În cazul în care vi se iveşte vreo problemă, ar fi recomandabil realizarea unor schimbări în stilul  de viaţă, luarea unui tratament adiţional sau 
schimbarea regimului anti-HIV care îl luaţi.

Ficatul

Oasele

Rinichii
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A remarca
l Efectele secundare mai obişnuite 
sunt trecătoare şi de multe ori se pot 
trata cu medicamente.

l Efectele secundare de largă durată 
sunt mai puţin întâlnite.

l În cazul în care efectele v-ar provoca 
probleme, ar fi bine să vorbiţi cu 
medicul asupra situaţiei. S-ar putea  să 
fie posibilă schimbarea tratamenului.

Notiţe
Reacţii alergice 

l Există două clase de medicamente antiretrovirale care sunt cunoscute ca provocatoare a 
alergiei, în primele zile sau chiar primele săptămâni de luare a tratamentului. Dar este întâlnit, 
doar  într- un număr redus de persoane.

l Simptomele cel mai des întâlnite sunt erupţiile pe piele (cutanate), dar medicul 
dumneavoastră vă va putea oferi mai multe informaţii în legătură cu simptomele cărora ar 
trebui să li se dea mai multă atenţie.

l Dacă aţi avea aceste simptome, este neapărat nevoie de ajutor medic de formă urgentă.
l Cele două medicamente la care ne referim sunt: abacavir (Ziagen®, Kivexa®, Trizivir®) şi 

nevirapina (Viramune®).
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