infovihtal #86

A spune că trăiţi cu HIV (II)

În această fişă, veți găsi informații despre cum și de ce să le spuneţi partenerilor sexuali că trăiţi cu HIV și
aspectele juridice asupra nedivulgării stării serologice şi transmiterii HIV. Asupra considerațiilor anterioare,
cum să le spuneţi familiei, prietenilor şi colegilor /colegelor de locuinţă, puteți consulta fişa Infovihtal 72 A
spune că trăiţi cu HIV.
O decizie complexă

Dezvăluirea stării serologice HIV unui/ei partener/e sexuale

poate fi stresant dacă dumneavoastră sau persoana căreia doriţi să-i
spuneţi aveţi îndoieli cu privire la transmiterea HIV. Multe persoane
cu HIV, sunt respinse de către partenerii lor sexuali pentru acest
motiv.
Partenerii/ele dumneavoastră sexuali/e ar putea avea aşteptări
nerealiste despre sex şi HIV. Se poate presupune că toate persoanele cu HIV ar dori să dezvăluie statutul lor şi că nu au încredere în
prezervative şi lubricante, deşi datele ştiinţifice sunt demonstrate.

A spune noului partener sexual

La fel ca și cu orice altă persoană, merită gândit de ce vrem
să-i spunem unui partener sexual. Motivele pentru care se dezvăluie starea nu poate depinde de tipul de relație care ne-am
dori să avem. Vom fi cu această persoană doar o singură dată sau
vrem o relatie pe termen lung?
Aceasta poate depinde, de asemenea de tipul de relație sexuală pe care am dori să o avem. În cazul în care va fi un risc
foarte scăzut de transmitere a HIV, multe persoane nu văd nici
un motiv pentru a dezvălui statutul HIV. Alții, însă, cosideră că
spunând va fi mai ușor să ia decizii în cunoștință de cauză asupra
sexului. Despre riscul de transmitere a HIV se poate consulta
InfoVIHtal # 76 Date despre transmiterea HIV și InfoVIHtal # 77
Transmiterea HIV și încărcătura virală.
În ciuda unor implicații juridice, multe persoane infectate cu
HIV nu simt nevoia de a le spune tuturor partenerilor sexuali
și consideră că fiecare persoană ar trebui să fie responsabilă
de propria sănătate.
Cu partenerii sexuali, sincronizarea este foarte importantă.
Poate fi dificil să vorbim despre HIV, atunci când chiar ai întâlnit pe cineva, dar întârzierea poate cauza probleme mai târziu. Dacă partenerul dvs. descoperă mai târziu, și nu vă acceptă,
situaţia poate fi controversată pentru amândoi.
Dacă chiar aţi întâlnit pe cineva, ați putea crede că nu știţi
suficient pentru a putea anticipa reacţia lui/ei sau pentru a judeca dacă va respecta confidențialitatea situaţiei dumneavoastră.
Dacă sunteți într-un bar sau la o petrecere, poate părea nepotrivită o conversaţie despre HIV. Unii oameni preferă un mediu mai
liniştit sau lasă pe mai târziu conversaţia asupra temei.
Unele persoane încearcă să introducă la începutul conversației
subiecte cu privire la HIV de formă cauzală și urmăresc reacția
celeilalte persoane, în așa fel încât dacă este negativă reacţia iau
decizia de a nu continua subiectul conversaţiei.

A spune partenerului actual

Dacă tocmai aţi fost diagnosticat cu HIV, și sunteţi într-o
relație, îndoiala va fi cea de ai spune (sau nu) partenerului dvs.
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Știrea ar putea introduce noi preocupări și presiuni în relaţie.
Poate că partenerul dvs. îşi va face griji cu privire la sănătatea lui/
ei şi va dori să-şi facă testul pentru HIV sau să regândească tipul
de relaţie sexuală care o aveţi.
Unii oameni se confruntă cu situații deosebit de dificile. Poate trăi cu partenerul/a și subiectul să determine pierderea locuinţei sale, sau să aibă alte probleme maritale şi chiar de violență
fizică sau verbală.

A spune partenerilor sexuali anteriori

El hecho de compartir tu estado serológico con antiguas parejDecizia de a dezvălui starea dvs. HIV foștilor parteneri sexuali
va depinde de o serie de factori, printre care: tipul de relație pe
care aţi menţinut cu persoana respectivă, tipul de relaţii sexuale
practicate, dacă credeți că persoana respectivă ar putea dori să
știe sau dacă dvs. aţi dori ca el/ea să afle şi prin urmare să ia măsurile necesare cu respect la situaţie.
În orice caz, faptul de a informa asupra stării dvs. partenerii/ele sexuali/e din trecut, este o problemă spinoasă. Ați putea
crede că aţi contangiat HIV de la careva dintre ei, dar ei /ele ar
putea crede că ați pus sănătatea lui/ei în pericol, și, în orice caz,
va fi dificil de știut cine are dreptate.

Consideraţii juridice

Pe lângă starea de stres și de respingere, care le-aţi putea
întâmpina pentru faptul de a comunica statutul pozitiv la partenerii sexuali, atât actuali/e cât și din trecut, există deasemenea
anumite implicații juridice.
În Codul penal spaniol în vigoare nu există nici un articol specific, care să considere delict transmiterea virusului HIV. Cu toate
acestea, în anumite situații, o duzină în ultimii cincisprezece ani,
instanțele spaniole consideră transmiterea HIV ca o vătămare
corporală.
Pentru ca acest lucru să nu se întâmple, trebuie să se dea
următoarele circumstanțe:
• Partenerul dvs. sexual nu știe că trăiţi cu HIV.
• Nu dezvăluiţi statutul HIV nimănui.
• Nu utilizați prezervative sau alte măsuri de prevenire în
timpul actului sexual cu penetrare.
• Partenerul dvs. se infectează în timpul actului sexual.
• Partenerul dvs. vă denunţă.
• Sunteți singura persoană responsabilă de transmiterea
HIV.
Pentru a afla mai multe despre aspectele juridice sau dacă
aveţi nevoie de consiliere juridică cu privire la subiect, puteți
contacta Centrul pentru Drepturile Omului și HIV / SIDA
de la şarşa-HIV NETWORK http://observatorioredvih.org/
vizitând sau prin scris la observatorio@redvih.org.

Por favor, fotocópialo y Hazlo circular
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