
Ce se întâmplă dacă nu iau tratamentul la timp?
l Dacă pierzi mai mult de o doză pe lună, creşte riscul ca tratamentul tău să nu îşi mai 
 facă efectul.
l Vei avea mai mult HIV în corp. Acesta îţi va slăbi sistemul imunitar.
l O parte din noul HIV va fi rezistent la tratament. Cu alte cuvinte, tratamentul nu îşi 
 va mai face efectul foarte bine.
l Va fi nevoie să schimbi tratamentul anti-HIV pe care îl iei. Este posibil ca 
 următoarea schemă de tratament să nu fie aşa uşor de luat şi să se manifeste mai  
 multe efecte adverse.
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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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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.



Dacă o iei târziu, înseamnă că pentru 
o perioadă de timp nu va fi destul 
medicament în corpul tău. HIV va  
infecta noi celule. 

Pentru ca tratamentul 
HIV să funcţioneze 
bine, este nevoie să îţi 
iei pastilele la timpul 
potrivit, fără să pierzi 
nici o doză. 

De reţinut
l Este esenţial să iei toate 
dozele de tratament HIV la 
orele şi intervalul de timp 
potrivite.

l Luarea medicamentelor 
anti-HIV în mod regulat 
înseamnă că întotdeauna 
este suficient medicament 
în corpul tău. Aceasta va 
ţine HIV sub control.

l Dacă nu iei medicamentele 
aşa cum sunt prescrise, 
tratarea HIV va deveni 
dificilă în viitor.
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2 3 4Este nevoie să iei următoarea doză 
înainte ca cea precedentă să dispară total 
din corp. 

Este esenţial să iei toate dozele de tratament HIV la orele şi intervalele de 
timp stabilite. De exemplu, dacă este nevoie să iei tratamentul de două ori  
pe zi, fiecare doză va fi destul de puternică timp de douăsprezece ore. 

Fiecare doză de 
medicamente  
anti-HIV îţi 

protejează corpul 
pentru câteva ore.

Dar dacă iei aceste doze la timp, 
cantitatea de medicamente din corpul 
tău va fi suficientă pentru a ţine HIV sub  
control. 
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