RUMANO

AR TREBUI SĂ
ÎNCEP TRATAMENTUL
ANTIRETROVIRAL?

Dacă aveți HIV, începerea tratamentului, este un
moment important. În această ﬁşă vi se oferă informații care vă permit să aﬂați care sunt implicaţiile
începerii tratamentului pentru sănătatea dumneavoas-
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DE CE SE IA TRATAMENTUL?
Tratamentul reduce cantitatea de HIV aﬂată în organism (încărcătura virală).
Acest lucru va ajuta să trăiască mai mult cu sănătate mai bună și mai bună
calitate a vieții persoana infectată. De asemenea, în cazul în care încărcătura
virală este nedetectabilă în mod constant, șansele de a transmite virusul
altor persoane sunt practic nule.
Odată ce se începe tratamentul trebui să se ia în ﬁecare zi și va trebui inclus
în stilul său de viață. În general, cei mai mulți oameni consideră că le este
ușor să ia medicamentele împotriva HIV.
Dacă nu luați încă tratament, începerea lui este o decizie importantă care ar
trebui luată în considerare.
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EFECTE SECUNDARE
Este posibil ca atunci când începeți să luați tratamentul să observaţi efecte,
cum ar ﬁ greață, stare de rău generalizată sau diaree. Este deoarece corpul
său este " în stare de obişnuire" la medicamente. Efectele sunt de obicei
ușoare și pot ﬁ tratate, cu toate că ele dispar de la sine în decurs de câteva
săptămâni. În cazul în care durează mai mult sau se înrăutăţesc, trebuie să
vă adresați medicului dumneavoastră.
Cu toate acestea, există și alte reacții adverse care pot să apară în timp. În
afară de măsurarea încărcăturii virale şi a nivelurilor de CD4, în monitorizarea medicală se controlează apariția acestor efecte astfel încât acestea să
nu afecteze sănătatea și calitatea vieții.
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CÂND TREBUIE ÎNCEPUT?
În actualitate se știe că, cu cât mai devreme se începe tratamentul va ﬁ mai
beneﬁc pentru sănătate. Cu toate acestea, în cazul în care nu există o
urgență medicală, este important să vă luați timpul necesar și să discutați cu
medicul dumneavoastră despre toate aspectele care vă îngrijorează cu
privire la tratament și îndoielile care apar înainte de a începe tratamentul.
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OBSERVAŢII:
Tratamentul va ajuta la îmbunătăţirea sănătăţii imunitare şi va reduce
riscul de transmitere a HIV la partenerii sexuali.
De aceea trebuie să-l luați întotdeauna după cum medicul dumnea
voastră va recomandat.
Este necesară testarea periodică pentru a veriﬁca dacă tratamentul
funcţionează și posibilele efecte secundare.
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Dacă luați tratament HIV este cel mai bine să consultaţi medicul înainte
de a lua alte medicamente, pentru a evita interacțiunile.
Inițierea tratamentului este o decizie pe care trebuie să o luaţi când vă
simțiţi pregătit. Nimeni nu ar trebui să se simtă forțat sau intimidat
pentru a începe luarea tratamentului.
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