Acesta este un termen care se referă la luarea
tratamentului după cum a fost programat de către
medic. Adică, luarea medicamentelor în cantitatea şi
timpul indicat și respectând orice altă indicație (luate
împreună cu alimente sau separat, de exemplu).
RUMANO

ADERAREA
LA TERAPIA
ANTIRETROVIRALĂ
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DE CE ESTE IMPORTANT?
Menținerea unui nivel bun de
aderență este instrumentul
principal pentru a se asigura că
terapia antiretrovirală poate
controla infecția cu HIV prin
protejarea deplină a sănătăţii.
Dacă tratamentul funcționează
bine și îl toleraţi bine, veţi putea
să continuaţi să-l luaţi pentru o
lungă perioadă de timp, atâta
timp cât se va face în mod
corespunzător.
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CARE ESTE NIVELUL MINIM
DE ADERENȚĂ CE TREBUIE AVUT?
În mod ideal, maximul posibil. Adevărat, dacă săriți o doză nu înseamnă că
tratamentul nu va funcționa, dar cu cât se întâmplă mai des, cu atât mai
mare va ﬁ riscul ca virusul să nu raspundă la medicamente.
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Nu toate medicamentele pentru HIV se comportă la fel în organism, în timp
ce unele se elimină mai repede, altele durează mai mult. De aceea
înseamnă că, în anumite cazuri, dacă săriţi o doză poate avea un impact
mai mare decât altele doze, dar este diﬁcil de știut, mai puţin riscant ar ﬁ să
se mențină aderența maximă posibil.
Este important să vorbiţi cu echipa de profesionali medicali care vă dă
atenţie, în cazul în care aţi avea probleme cu menținerea aderenţei la
tratament, deoarece aceştia vă pot oferi sfaturi cu privire la îmbunătățirea
acesteia, sau să vă schimbe la alte medicamente care ar putea ﬁ mai ușor
de luat.

OBSERVAŢII:
Aderenţa este cel mai bun instrument pentru ca tratamentul să
funcţioneze.
Dacă săriţi mai multe doze, creşte posibilitate ca virusul să nu mai
ﬁe sub control.
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Dacă luați mai multe doze decât este necesar, tratamentul nu va
funcționa mai bine, dar va crește riscul de a dezvolta reacții adverse.
Este recomandabil să discutați cu medicul dumneavoastră dacă aveți
probleme pentru menținerea aderenței la tratament.
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