
De ce este bine să avem o încărcătură virală nedetectabilă 
l Dacă ai foarte puţin HIV, acesta nu va putea să atace şi să îţi slăbească sistemul 
 imunitar, care este sistemul natural de apărare al corpului.
l Dacă sistemul tău imunitar este puternic, este mai puţin probabil să iei infecţii 
 sau boli.
l O încărcătură virală nedetectabilă reduce riscul ca tu să transmiţi HIV.
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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.



Rezultatele testelor îţi pot da o idee despre cât de 
crescută sau scăzută este încărcătura virală.

Mare

Totuşi, testele pot măsura cantităţi mici de virus. Când vei 
avea foarte puţin HIV în organism, ţi se va spune că HIV este 
nedetectabil. Asta înseamnă că a fost atât de puţin HIV în proba 
de sânge, că nu a putut fi găsit. 

Nu înseamnă că HIV a dispărut complet. Va fi prezent în 
alte părţi ale corpului tău, cum ar fi în intestine.

Un test al încărcăturii virale îţi spune cât de mult HIV se află  
într-o picătură de sânge. 1 2

3 4

Nedetectabil  
(Foarte scăzut)

MicăScopul tratamentului 
este să ai o încărcătură 
virală ‘nedetectabilă’. 
Dar ce înseamnă 
asta şi de ce este 
important?

De reţinut
l Dacă rezultatul 
încărcăturii virale este 
nedetectabil, în corp  se află 
doar puţin HIV.

l Scopul tratamentului 
HIV este să ai o încărcătură 
virală nedetectabilă. 
Aceasta înseamnă că ţii  
HIV sub control. 
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