
ÎNCĂRCĂTURA
VIRALĂ

NEDETECTABILĂ

¿TIENES DUDAS
SOBRE EL TEMA?
PREGÚNTANOS
Tel. 93 458 26 41 
consultas@gtt-vih.org

INFOVIHTAL / ÎNCĂRCĂTURA VIRALĂ NEDETECTABILĂ

ESPAÑOL
155

Scopul tratamentului HIV este de a menține 
încărcătura virală „nedetectabilă”, dar ce înseamnă 
acest lucru și de ce este atât de important?

Testul de încărcătură virală vă spune cantitatea de 
HIV aflată într-o picătură de sânge.

Rezultatele testelor vă oferă un indiciu bun asupra 
cantităţii de HIV dacă aceasta este mare sau scăzută.

Cu toate acestea, testele nu pot măsura cantități 
foarte mici de HIV. Când aveți prea puțin virus, se 
spune că încărcătura virală este „nedetectabilă”. 
Aceasta înseamnă că, într-o probă de sânge, există 
atât de puțin HIV încât testul nu a putut găsi nimic.

Nu înseamnă că HIV a dispărut complet. Poate fi încă 
prezent în alte părți ale corpului său, cum ar fi intesti-
nul. Testul de încărcătură virală vă spune cât de 
multă cantitate de HIV este într-o picătură de sânge.

Scopul tratamentului contra HIV este de obţinere a 
unei încărcături virale nedetectabile. Aceasta 
înseamnă că HIV este sub control, ceea ce vă va ajuta 
să mențineți o stare de sănătate bună.

O încărcătura virală nedetectabilă elimină complet 
riscul de a transmite HIV.

A EVIDENŢIA
Dacă încărcătura virală este nedetectabilă, înseamnă că există doar o 
cantitate mică de HIV în sânge. Aceasta înseamnă că HIV este sub 
control.

 O încărcătură virală nedetectabilă înseamnă că tratamentul HIV  
 funcționează și că nu există nici un risc de transmitere a HIV.

ŞI MAI MULT
De ce este important să avem o încărcătură virală nedetectabilă?
Dacă există o cantitate foarte mică de HIV în corpul dvs., acesta nu poate 
ataca și slăbi sistemul imunitar, care este sistemul natural de apărare al 
organismului nostru.

Dacă sistemul dumneavoastră imunitar este puternic, este mai puțin 
probabil să suferiți de boli sau infecții.

O încărcătură virală nedetectabilă elimină complet riscul de transmitere a 
HIV.
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Încărcătura virală 
mare = riscul ridicat

Încărcătura virală 
nedetectabilă = riscul zero

EDIŢIA 2019 RUMANO


