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RUMANO

Analizele de sânge sunt o procedură obișnuită în medicină. 
Datorită acestor analize, medicul dumneavoastră va putea 
să vă cunoască starea generală de sănătate sau dacă aveți 
orice boală și, în cazul în care este nevoie, vă va oferi medi-
camentul sau sfatul necesar pentru a vă menține cu putere 
și sănătos.
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Un medic specialist vă, va extrage sânge dintr-un braț folosind 
un ac curat și neutilizat.  Procedura este practic nedureroasă. În 
multe analize de sânge, medicul vă va cere să mergeți cu stomacul 
gol, deoarece dacă mâncați ceva înainte de extracție ar putea  altera 
rezultatul.

Este probabil să fiți obișnuiți cu testele în care se utilizează numai 
câteva picături de sânge. Cu toate acestea, fiecare analiză nece-
sită o cantitate specifică de sânge. Sepcialistul în domeniul sănă-
tății va extrage doar cantitatea necesară pentru a face examenul 
solicitat de medicul dumneavoastră. Nu vi se va extrage mai mult sau 
mai puțin sânge doar pentru faptula că aţi fi dintr-o altă țară.

Deși poate părea că vă extrage mult sânge, nu trebuie să vă 
faceți griji pentru că corpul dumneavoastră are mult mai 
multă cantitate. În plus, mâncând după testul de sânge va ajuta 
organismul să înlocuiască repede sângele extras. După analiză, veți 
putea lucra și efectua restul activităților zilnice cu normalitate totală.

Sângele care este extras în mai multe tuburi separate este folosit 
numai pentru analizarea acestuia într-un laborator pentru a 
verifica că totul este bine în corpul dumneavoastră. Apoi, 
acesta va fi aruncat și niciodată folosit pentru vânzarea sau utilizrea 
lui  în alte persoane.

Există posibilitatea uneori de a cere să repetați vreo analiză. 
Acest lucru se datorează faptului că ar fi necesară verificarea  unui 
rezultat al analizei anterioare. Sângele extras în acest caz va fi, de 
asemenea, aruncat odată analizat.

DACĂ AI HIV

Printr-un test de sânge specific, se poate detecta, de aseme-
nea, dacă o persoană are HIV. Este important să știți în cazul în 
care, rezultatul testului HIV ar fi pozitiv, acest lucru nu este un motiv 
pentru a fi expulzat din țară. 

HIV-ul are un tratament și datorită acestuia, puteți avea grijă de 
sănătatea dumneavoastră și puteți împiedica transmiterea virusului 
altor persoane sau perechii dumneavoastră în timpul relațiilor sexua-
le.

Persoanele cu HIV trebuie să efectueze mai des analize de 
sânge pentru a verifica, că sănătatea lor generală este bună și 
că tratamentul funcționează.

 




