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Revizii medicale

Personalul specializat în HIV din cadrul spitalului realizează anumite probe pentru a putea urmări starea 
sănătăţii dumneavoastră. Majoritatea acestor probe se realizează prin o mostră de sânge sau urina.Unele se pot 
face la fiecare vizită, iar altele cu mai puţină frecvenţă.

Încărcarea virală
Pentru a verifica cantitatea de HIV presentă 
în sânge.

Glucoză
Pentru a verifica dacă organismul dumnevoastră 
poate obţine energia din alimente.

Vi se oferă şansa de a vorbi asupra oricărui fel 
de simptome, a reacţiilor adverse sau asupra 
preocupării pe care aţi putea-o avea. 

Renumărarea de CD4
Pentru a verifica puterea sistemului inmunitar.

Când vă întreabă cum sunteţi Hemogramă completă (CBC)
Pentru a şti numărul de globule roşii şi albe din 
sânge . Acest lucru oferă mai multe informaţii 
asupra sănătăţii dumneavoastră.

Întrebări
Griji

Preocupări

Răspunsuri
Sfaturi
Sprijin

Rinichii
Pentru a verifica 
dacă rinichii 
pot să elimine 
deşeurile din 
organism.

Examinarea de col uterin 
( pentru femei)
O proba de colorare 
(sau citologia-Pap) 
implică extragerea 
unei mostre din colul 
uterin. Acest lucru ajută 
la reducerea riscului de 
cancer în acea zonă.

Lipidele
Pentru a se 
asigura că 
grăsimile din 
sânge nu pun 
în pericol 
inima.

Sănătatea sexuală 
Pentru a verifica dacă există infecţii de trans-
mitere sexuală. Este posibil ca proba să implice 
extragerea unei mostre din organele genitale.

Funcţiunea 
hepatică
Probele vor 
garantiza 
că ficatul 
procesează 
alimentele şi 
medicamentele 
în mod corect.

Sănătatea 
oaselor
Pentru a verifica 
puterea oaselor.

A se remarca
l Este important să mergeţi la clinica 

de HIV pentru realizarea controalelor 
medicale în mod regulat .

l Dacă toate rezultatele sunt bune, ar 
fi posibil ca medicii să nu facă nici un 
comentariu , dar puteţi să le cereţi 
mereu mai multe informaţii.

l Dacă aveţi unele simptome în 
particular sau nu vă simţiţi bine, ar fi 
posibil să fie necesară realizarea altor 
probe. 


