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A desvălui că trăieşti cu HIV

A anunţa că trăieşti cu HIV (sau a dezvălui starea serologică) este o problemă complexă şi poate provoca anxietate teama
răspunsului obţinut. Este foarte diferit de ai spune şefului dumneavoastră sau a le spune părinţilor, copiilor sau fraţilor, sau
ai spune partenerului /partenerilor sexuali. În Spania, nu este obligatorie dezvăluirea stării serologice ci rămâne întotdeauna
ca o opţiune personală.
Cu tot ceea ce implică, faptul de ai spune persoanei potrivite
poate fi o experienţă foarte bogată. Conţinutul acestei fişe nu este
destinat pentru a vă indica ce trebuie să faceţi, doreşte doar să vă dea
unele sugestii în cazul în care a-ţi lua hotărârea de a face pasul. Asupra implicaţiilor în cazul de a le spune starea serologică profesionalilor din cadrul sănătăţii, puteţi consulta fişa Infovihtal 24 Revelarea
stării serologice.
Ar trebui să spun că am HIV?
Înainte de ai dezvălui cuiva starea dumneavoastră serologică, vi
se recomandă să reflexionaţi asupra următoarelor puncte
• De ce doriţi să dezvăluiţi; ar trebui s-o faceţi doar dacă sunteţi
sigur că vă aporteză vreun beneficiu.
• Cum va reacţiona persoana; este posibil să fiţi nevoit de a vă
confrunta cu prejudecările lor morale sau temerile lor sau concepţiile lor greşite despre HIV şi sexualitate.
• Dacă persoana va menţine confidenţialitatea; adică, dacă
consideraţi că ar putea să le spună altor persoane fără permisiunea dumneavostră.
• Cum o veţi spune ; încercaţi s-o faceţi când sunteţi pregătit, încercaţi să normalizaţi boala şi să nu vă simţiţi vinovat pentru ea.
• Când o veţi spune; încercaţi să găsiţi momentul şi spaţiul cel
mai potrivit şi cel mai confortabil.
• Dacă chiar aţi primit diagnosticul, este posibil să aveţi nevoie
de un timp pentru a-l asimila chir şi dvs. înainte de a le spune
celorlalţi.
Este o idee bună?
Amintiţi-vă , că în cele din urmă, hotărârea este a dvs., şi înainte de
a o lua , ar fi util să vă evaluaţi nevoile, preocupările şi expectativele.
Aspecte pozitive
• Ar fi posibil să obţineţi înţelegere şi sprijin ceea ce v-ar ajuta să
trăiţi mai bine situaţia .
• Aţi putea vorbi deschis despre problemele care sunt importante pentru dvs.
• Nu ar trebui să ascundeţi faptul că aveţi HIV sau să minţiţi asupra sănătăţii dvs.
• Partenerii/ele dvs. sexuale ar putea lua decizii în cunoştinţă de
cauză.
Aspecte negative
• Poate ca reacţia oamenilor să fie jignitoare, sau să reacţioneze
nepoliticos sau chiar agresiv.
•	Vă expuneţi la situaţii de respingere sau la tratamentul descriminator al altor persoane.
• Aţi putea fi obiectul unei judecări, a întrebărilor şi a comentariilor impertinente.
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• Pot fi persoane care ar rămâne şocate sau preocupate, şi să fiţi
dvs. cine va trebui să le oferiţi informaţii şi sprijin.
A le spune familiei sau prietenilor
Păstrarea în secret absolut a unei ştiri atât de importante poate
să fie copleşitoare. Decizia de a le spune prietenilor noştrii sau rudeniilor că trăim cu HIV va depinde de tipul de relaţie şi de nivelul de
încredere avută cu ei. Puteţi începe prin a vă gândi
la cine din jurul dvs. imediat v-a ajutat în trecut sau cine este persoana care vă acceptă, vă iubeşte, vă respectă intimitatea, este înţelept şi de încredere.
În cazul unor culturi şi a unor familii poate rezulta foarte dificil să
se vorbească despre HIV, special din causa lipsei de informaţie, a temerilor nefondate şi a prejudecăţilor. În ocazii, unele persoane, când
au dezvăluit statutul lor HIV, au fost supuse agresiunilor sau abuzurilor; dacă sunteţi femeie şi trăiţi într-o relaţie abuzivă, sau credeţi că
faptul că dezvăluiţi partenerului dvs. că aveţi HIV ar putea duce la situaţii de violenţă (abuzuri fizice, verbale sau alte forme de violenţă),
puteţi folosi telefonul gratuit 016, care vă oferă informaţii, consiliere
şi sprijin în mai mult de 50 de limbi.
Dacă considerăm că ar trebui să le spunem copiilor noştrii, în mod
sigur am putea avea îndoieli cu privire la păstrarea confidenţialităţii
de către ei în cadrul şcolii, pe stradă sau la rude. Copiii sunt foarte receptivi şi e foarte probabil să ştie deja că ceva se întâmplă. În funcţie
de vârsta sa, i se pot oferi unele explicaţii bazice, clare şi se vor adăuga
detalii pe măsură ce trece timpul.
A le spune colegilor/elor de apartament
Poate fi dificil de a păstra în secret medicamentele, rezervările
medicale sau perioadele bolii atunci când convieţuim cu alte persoane în acelaşi apartament. În funcţie de gradul de încredere avut cu
ei, putem să le spunem deschis sau să le vorbim despre o afecţiune
cronică- fără a menţiona HIV-. Amintiţi-vă că deciziile privind sănătatea sunt ale dumneavoastră şi nu sunteţi obligat să le spuneţi dacă nu
aveţi încrederea deplină în aceste persoane.
A convieţui cu persoane fără HIV nu ar trebui să însemne pentru
ei nici un risc de infectare dacă sunt cunoscute căile de transmitere
şi dacă se aplică măsurile preventive adecvate.(pentru mai multe informaţii despre modul de transmitere al HIV, a se consulta Infovihtal
64 Transmiterea HIV-ului).)Chiar şi având un contact foarte apropiat
(prin contact sexual sau prin sânge), dacă sunteţi cu tratamentul antirretroviral şi încărcarea virală este nedetectabilă, riscul de contagiere este practic nul.
Cei mai mulţi oameni din jurul nostru rămân mai liniştiţi atunci
când le spunem că beneficiem de o bună atenţie medicală, că ne îngrijim sau că ştim unde apela pentru a obţine sprijin.

Por favor, fotocópialo y Hazlo circular
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