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Cu cât mai devreme ştiţi 
dacă aveţi HIV, cu atât mai 
devreme vei putea beneficia 
de o îngrijire medicală 
corespunzătoare.

A descoperi că aveţi HIV poate fi o experienţă 
foarte neplăcută. 
 
Ar fi probabil să vă schimbe viaţa pentru totdeauna.
Cu toate acestea, pentru îngrijirea sănătăţii, e mult 
mai bine să ştiţi.

Dacă ştii că aveţi HIV, aveţi posibilitatea de a lua măsuri pentru a controla infecţia.

Îngrijirea medicală 
vă va ajuta să vă 
bucuraţi de o viaţă 
mai îndelungată  şi 
sănătoasă.

Veţi şti când 
este momentul 
potrivit de 
a începe 
tratamentul 
antiretroviral.

Medicul  va putea 
utiliza o analiză 
de sânge pentru 
a monitoriza 
starea  sănătăţii 
dumneavoastră.

Tratamentul va 
preveni deteriorarea 
sistemul imunitar şi 
va ajuta la 
menţinerea 
sănătăţii.

 Puteţi lua măsuri 
pentru a evita 
transmiterea 
HIV partenerilor 
sexuali.
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O infecţie cu 
HIV netratată 
poate contribui 
la reducerea  
anilor de viaţă.

Repere
l Cu cât mai devreme aveţi 

diagnosticul HIV, cu atât 
mai puţine probleme de 
sănătate veţi avea.

l Cu îngrijirile medicale şi 
cu tratamentul disponibil 
în Spania, majoritatea 
persoanelor cu HIV pot să 
se bucure de o viaţă lungă şi 
sănătoasă.

Dacă aveţi HIV, dar nu ştiţi, virusul poate scăpa de sub control 
şi poate provoaca dăunări posterioare în timp.

Puteţi transmite 
HIV-ul 
partenerului 
(ilor) sexuali 
fără să vă daţi 
seama.

O infecţie cu HIV  
netratată poate 
debilita sistemul 
imunitar şi vă 
poate înbolnăvi.
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Por favor, fotocópialo y Hazlo circular
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