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În cazul în care sunteţi bolnav de tuberculoză şi, deasemenea, aveţi HIV-ul, în general  
tratamentul trebuie aplicat contra ambelor boli.

Notiţe
Atât în cazul tratamentului tuberculozei cât în cel antiretroviral, este important să se ia fiecare doză după cum a fost prescrisă. 
După câteva săptămâni de tratament e posibil să vă simţiţi mai bine, dar tuberculoza şi HIV-ul vor continua prezente în organismul 
dumneavoastră. Dacă încetaţi să luaţi tratamentul, vă puteţi îmbolnăvi din nou.
Cu toate acestea, pe lângă faptul că previn bolile, aceste medicamente pot provoca reacţii adverse, în special atunci când sunt 
luate împreună. 

Cu tratamentul antituberculos, puteţi scăpa de bacteriile 
care cauzează tuberculoza (TB).

l Cu alte cuvinte, puteţi fi 
vindecat de tuberculoză. 
l În general este nevoie de şase 

luni, dar s-ar putea prelungi 
pentru mai mult timp.
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l Terapia antiretrovirală ajută la 
evitarea deteriorării sistemului 
imunitar de către HIV.
l Un sistem imunitar puternic 

protejează organismul 
împotriva  infecţiilor, inclusiv  
împotriva tuberculozei.
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Anti-HIV

Cu tratamentul anti-HIV, reduceţi posibilitatea de a vă 
reinfecta din nou de tuberculoză în viitor.

Unele persoane 
încep mai întâi 
tratamentul 
antituberculos şi 
după aceea iniţiază 
tratamentul HIV 
câteva săptămâni 
sau luni mai târziu.
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Cu toate acestea, alte 
persoane trebuie 
să înceapă simultan 
ambele tratamente.
l Acest lucru va 

depinde de urgenţa 
cu care va fi necesar 
începerea terapiei 
anti-HIV.
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Anti-HIV

Repere
l Medicamentele împotriva tuberculozei pot să ucidă 

bacteria care cauzează tuberculoza.

l Medicamentele antiretrovirale pot face sistemul 
imunitar mai puternic. Acest lucru va ajuta la evitarea 
reinfectării  cu tuberculoză în viitor.  
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