
Ghid rapid al rezultatelor testelor

Numărul de CD4 
l între 500 şi 1200 = obişnuit pentru persoanele care nu au HIV
l peste 350 = tratamentul HIV nu este de obicei recomandat
l sub 350 = tratamentul HIV este recomandat
l sub 200 = există un mare risc de îmbolnăvire şi infecţii, deci tratamentul HIV 
 este recomandat

Doctorul tău poate să îţi dea rezultatele CD4 sub formă de procent 
l peste 29% = similar cu un număr de CD4 peste 500
l sub 14% = similar cu un număr de CD4 peste 200

Încărcătura virală
l între 100,000 şi 1 milion = mare
l sub 10,000 = este mică pentru persoanele seropozitive care nu iau tratament 
l sub 50 = cunoscută ca încărcătură virală nedetectabilă. Scopul tratamentului 
 HIV este să ai o încărcătură virală nedetectabilă.

www.aidsmap.com

noţiuni de bază 
CD4 şi încărcătura virală
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În fiecare an NAM oferă absolut 
gratuit resurse informative pentru 
mii de persoane. Dacă doriţi să faceţi 
o donaţie, vă rugăm să accesaţi 
www.aidsmap.com/donate.
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POZITIV şi Grantwriting.ro pentru 
traducerea acestui pliant. 

www.senspozitiv.blogspot.com

NAM este o organizaţie a comunităţii HIV, localizată în Marea Britanie. Lucrăm 
îndeaproape cu experţi din domeniul medical, cercetare şi asistenţă socială, şi cu 
persoane direct afectate de HIV. Producem materiale informative despre HIV, 
tipărite şi publicate online, în limba engleză, inclusiv resurse pentru persoanele 
care trăiesc cu HIV şi pentru specialiştii care lucrează în sectorul HIV.

Acest material are la bază o publicaţie pentru care NAM deţine drepturile de 
autor. NAM nu poate fi făcută responsabilă pentru acurateţea traducerii sau 
relevanţa locală.

Regretăm, dar ca organizaţie de vorbitori nativi de limbă engleză, nu putem 
coresponda în limba română. Totuşi, site-ul aidsmap.com include o bază de date 
cu motor de căutare a serviciilor disponibile în întreaga lume. O poţi folosi pentru a 
găsi o organizaţie sau un serviciu medical local. 

Poţi de asemenea să vizitezi aidsmap.com, pentru a citi sau descărca celelalte 
resurse traduse în limba română.



Este important  
pentru toate persoanele 
HIV pozitive să facă 
teste de sânge periodice. 

Două dintre cele mai 
importante sunt testele 
pentru numărul de CD4 
şi încărcătura virală.

De reţinut

l Rezultatele testelor CD4 
şi încărcătură virală ne dau 
informaţii esenţiale despre 
efectele pe care HIV le are 
asupra corpului nostru. 

l Scopul tratamentului 
anti-HIV este să ai o 
încărcătură virală foarte 
scăzută (“nedetectabilă”) 
şi un număr de celule  
CD4 mare. 

Numărul de celule CD4 ne spune cât 
de multe celule CD4 se află într-o 
picătură de sânge. Cu cât sunt mai 
multe, cu atât mai bine.

Încărcătura virală măsoară cât de 
mult HIV se află într-o picătură de 
sânge. Este de dorit să ai cât mai 
puţin HIV.

Când numărul de celule CD4 
este scăzut, încărcătura 
virală este de obicei crescută. 
Situaţia nu este bună.

Când numărul de celule CD4 
este crescut, încărcătura 
virală este de obicei scăzută. 
Aşa este mult mai bine. 

Dacă numărul de celule 
CD4 a scăzut la 350 sau 
sub această valoare, este 
recomandat să începi 
tratamentul.

    Datorită începerii 
tratamentului, numărul de 
celule CD4 ar trebui să crească 
iar încărcătura virală să scadă. 

Celulele CD4 sunt cele mai 
importante celule ale sistemului 
imunitar. Sistemul imunitar ne 
protejează împotriva infecţiilor 
şi a bolilor. 
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