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Există multe concepţii greşite asupra HIV şi SIDA. Nu tot ce se aude asupra HIV şi SIDA este 
adevărat. Această fişă vă va ajuta să distingeţi miturile de realitate.
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Nu este nevoie să  începeţi tratamentul  cu 
antiretrovirale până când  vă simţiţi rău.

HIV poate fi vindecat.

Tratamentele antiretrovirale din actualitate 
au mai putine efecte secundare şi sunt  mai 
puţin severe decât cele care se produceau  
cu anterioarele medicamente anti-HIV.
Majoritatea efectelor adverse se datorează faptului 
că organismul  este în proces de adaptare la noile 
medicamente, şi deobicei  dispar după câteva 
săptămâni. Reacţii adverse pe termen lung sunt mai 
puţin frecvente.  În general, când un medicament  
vă provoacă probleme, medicul  dumneavoastră vă 
va putea da altul diferit.

HIV se transmite doar atunci când 
determinate fluide corporale ale unei 
persoane (de exemplu, sânge, spermă 
sau lichid vaginal) intră în corpul unei alte 
persoane.
Acest lucru nu se întâmplă atunci când 
îmbrăţişaţi sau vorbiţi cu cineva sau când folosiţi 
aceeaşi furculiţă, cească, farfurie, prosop sau 
folosirea aceleaşi  toalete cu alte persoane. Prin 
urmare, nu există nici un risc de transmitere în 
aceste situaţii.

Fără tratament, HIV produce deteriorări care 
nu sunt evidente în sistemul imunitar (sistemul 
de apărare al organismului). O parte din aceste 
prejudicii provocate sunt ireparabile.
Este mult mai bine să se iniţieze tratamentul înainte 
ca sistemul imunitar să fie deteriorat, prin urmare, 
se vor putea preveni bolile în viitor. Pentru a afla 
când este momentul cel mai adecvat pentru a iniţia 
terapia antiretrovirală realizaţi un test de sânge numit 
renumărarea de CD4.

În ciuda tuturor cercetărilor ştiinţifice 
realizate, încă nu există leac pentru 
vindecarea HIV.
Tratamentul antiretroviral poate face ca mare 
parte de HIV să dispară din organism, dar virusul 
nu dispare niciodată complet. Continuă să fie 
prezent în unele părţi ale corpului, cum ar fi în 
intestin. Dacă  lăsaţi de luat medicamentele 
antiretrovirale , HIV-ul va începe să se 
răspândească prin tot corpul.

Problemele pielii  
Alterări ale somnului  

 Pi
er

de
re

a p
ăru

lui

Pierderea grăsimii 
 Acumular

ea
 gr

ăs
im

ii  
Erupţii cutanate 

Di
are

e 
         Anemie  

Pietre la rinichi

Nu, mă 
simt 

fenomenal

Mit Mit

Mit Mit

Reali-
tatea

HIV

Acest material este bazat pe o publicaţie cu copyright original al NAM, organizaţie non-profit asupra HIV, cu sediul în Regatul Unit al Marii Britanii. Publicaţia originală este 
disponibilă în www.aidsmap.com. Traducerea acestui material a fost realizat cu autorizaţia NAM.
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