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ÎNCĂRCĂTURA VIRALĂ 
NEDETECTABILĂ

Scopul tratamentului pentru HIV este de a obține 
încărcătura virală  „nedetectabilă“, dar ce înseamnă 
aceasta și de ce este important?
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IDEI IMPORTANTE
 Dacă încărcătura virală este nedetectabilă, înseamnă că există doar 
 o cantitate mică de HIV în sânge. Acest lucru înseamnă că HIV se află sub  
 control.

 O încărcătură virală nedetectabilă înseamnă că tratamentul împotriva HIV  
 funcţionează şi că riscul de transmitere HIV este extrem de scăzut.

NOTE
De ce este bine să aveți încărcătura virală nedetectabilă
Dacă există o cantitate foarte mică de HIV în organism, acesta nu va putea 
ataca și slăbi sistemul imunitar, care este sistemul de apărare naturală a 
organismului nostru.

În cazul în care sistemul imunitar este puternic, este mai puțin probabil să 
apară infecții și boli.

O încărcătură virală nedetectabilă reduce drastic riscul de transmitere a HIV.

Scopul tratamentului HIV este de a obţine o 
încărcătură virală nedetectabilă. Acest lucru 
înseamnă că HIV se află sub control.

O încărcătură virală nedetectabilă reduce 
semnificativ riscul de transmitere a HIV.

Încărcătură virală mare = risc ridicat

Încărcătură virală nedetectabilă= 
risc extrem de scăzut
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Testul de încărcare virală vă arată cantitatea 
de HIV existentă într-o picătură de sânge.

Rezultatele testelor vă oferă o idee bună dacă 
cantitatea de HIV este ridicată sau scăzută.

Cu toate acestea, testele nu pot măsura 
cantitățile foarte mici de HIV. Când aveți O cantita-
te de HIV foarte redusă, vi se spune că încărcătura 
virală este „nedetectabilă“. Acest lucru înseamnă 
că există, într-o probă de sânge, atât de puțină 
cantitate de HIV, încât testarea nu a putut găsi 
nimic.

Aceasta nu înseamnă că HIV a dispărut complet. 
Poate fi prezent în continuare în alte părți ale 
corpului, cum ar fi intestinul.

[Nedetectabil (foarte mic)]

Ridicată Scăzută


