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Fiind diagnosticat cu HIV poate fi o experienţă foarte 
dură. Multe persoane se pot simţi blocate datorită 
incertitudinii create de această nouă situaţie. Cu toate 
acestea, tot mai multe sunt datele încurajatoare pentru a 
adopta o atitudine pozitivă în faţa bolii.

Sunt multe studiile care sugerează că speranţa de viaţă a 
celor mai multe persoane cu HIV diagnosticate şi tratate 
este similară cu cea a populaţiei în general. Din acest 
motiv, a şti din timp că trăiţi cu HIV poate ajuta la 
îmbunătăţirea şi menţinerea sănătăţii în viitor.

Există câteva sfaturi care vă pot fi utile în primele momente ca:

CĂUTAŢI SUPORT EMOŢIONAL
Multe persoane nu pot să 
depăşească singuri impactul pe 
care HIV poate avea asupra 
vieţii lor. Nu vă fie ruşine să apelaţi 
la profesionişti, care oferă sprijin 
emoţional şi psicologic. Informaţi-vă 
asupra multor recursuri de sănătate 
şi comunitare existente, care oferă 
acest tip de sprijin gratuit în oraşul 
dumneavoastră. 

CĂUTAŢI SUPORT SOCIAL
Există persoane care trăiesc 
situaţii personale complicate, care 
s-ar putea îngreutăţi după 
diagnosticarea cu HIV. Dacă acesta 
este cazul dumneavoastră, puteţi 
să discutaţi cu medicul sau cu 
asistenta medicală, astfel încât să 
vă obţină o vizită cu asistentul 
social din cadrul spitalului sau a 
unui ONG.

ADAPTAREA LA NOUA SITUAŢIE 
Sunt foarte puţine lucrurile 
la care va trebui să renunţaţi 
pentru faptul că aveţi HIV. Puteţi 
continua să lucraţi, să aveţi relaţiile 
sexuale, să faceţi sport, să călătoriţi, 
să ieşiţi cu pretenii, şi chiar să aveţi 
copii dacă doriţi. Informaţi-vă 
asupra impactului care îl poate 
avea HIV cu privire la activităţile 
zilnice şi cum să vă adaptaţi la ele. 
Veţi vedea că va fi mai uşor decât 
v-aţi imagina.

LUAREA TIMPULUI NECESAR
Multe persone au nevoie de timp 
pentru a lua constiinţă de noua 
situaţie şi de impactul pe care îl 
poate avea asupra vieţii sale, în 
cercul familiar sau la locul de 
muncă. În multe cazuri implică să 
consideraţi dacă doriţi să spuneţi şi 
cui. Toate acestea pot dura un timp. 
Nu vă simţiţi presionat pentru a lua 
decizii de formă imediată.  

VORBIŢI CU ALTE 
PERSOANE CU HIV
Experienţa altor persoane cu HIV 
poate fi utilă şi liniştitoare. 
Amintiţi-vă că nu sunteţi singur/ă: 
Multe persoane poate să înţeleagă 
perfect ce simţiţi în acele momente.

INFORMAŢI-VĂ ASUPRA 
HIV ŞI A BOLII
Informaţiile medicale despre HIV 
progresează foarte repede. Prin 
urmare, este recomandabil să se 
obţină informaţia actualizată şi 
corectă din surse de încredere. 
Dozificarea informaţiilor primite 
poate fi o strategie pentru a nu se 
simţi copleşit/ă în primele luni.

MERGEŢI LA VIZITELE MEDICALE
Primele săptămâni şi luni sunt 
fundamentale pentru a cunoaşte 
starea sănătăţii dumneavoastre şi a 
infecţiei cu HIV. Pentru aceasta va 
trebui să mergeţi la spital de mai 
multe ori pentru diferite teste şi 
analize. Nu săriţi peste nici o vizită 
este esenţial în acest stadiu 
incipient.
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