
Reacţiile alergice
l Un foarte mic număr de persoane au reacţii alergice în primele zile sau 
 săptămâni după începerea tratamentului cu trei medicamente anti-HIV. 
l Cel mai comun simptom este urticaria, dar doctorul tău îţi va da mai multe 
 informaţii în legatură cu lucrurile cu care să fi atent.
l Dacă ai aceste simptome, este esenţial să beneficiezi urgent de tratament medical. 
l Medicamentele sunt abacavir (Ziagen, Kivexa, Trizivir), nevirapine (Viramune) 
 şi etravirine (Intelence).
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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 comunitaţii 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 facută responsabilă pentru acurateţea traducerii sau 
relevanţa locală.

Regretăm, dar ca o 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.



Medicamentele 
anti-HIV ţin virusul 
sub control, dar în 
acelaşi timp pot avea 
şi alte efecte asupra 
corpului. Orice 
efecte nedorite se 
numesc “efecte 
secundare”. 

De reţinut
l Cele mai comune efecte 
secundare sunt cele pe 
termen scurt şi pot fi ţinute 
sub control cu medicamente.

l Efectele secundare pe 
termen lung sunt mai puţin 
comune.

l Dacă efectele secundare 
îţi cauzează probleme, 
vorbeşte cu medicul tău 
despre ele. Este posibil să îţi 
schimbe tratamentul.

Efecte secundare pe termen scurt
Cele mai comune efecte secundare sunt cele apărute drept rezultat al adaptării organismului tău la noul medicament după începerea 
schemei terapeutice. După câteva săptămani, aceste efecte secundare dispar.

Poţi să iei medicamente pentru a reduce aceste efecte secundare. La o mică parte din pacienţi aceste efecte secundare nu 
dispar. Dacă acesta este şi cazul tău, poţi discuta cu medicul tău despre schimbarea tratamentului. 

l Diaree l Stare de rău l Probleme cu somnull Stare de oboseală

Efecte secundare pe termen lung

l Asigură-te că spitalul face teste regulate 
pentru a vedea dacă ficatul, rinichii şi oasele 
tale sunt în regulă. 

l Ar trebui să îţi testeze colesterolul şi 
glucoza. Valori ridicate ar arata că ai un 
risc crescut de a face boli de inimă, diabet, 
hipertensiune, sau un atac.

l Schimbări in forma corpului (pierderea sau 
acumularea grăsimilor în zone specifice) sunt mai 
puţin comune decât în trecut. Doctorii evită să 
mai prescrie medicamentele care cauzează aceste 
probleme. 

Efectele secundare care pot avea consecinţe pe termen lung asupra sănătaţii tale sunt mai puţin comune.

Dacă este o problemă, ar putea merita să faci schimbări în stilul tău de viaţă.  
Să iei medicamente în plus sau să schimbi tratamentul HIV. 
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