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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.

Mulţumiri Asociaţiei SENS 
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.



Multe femei care 
trăiesc cu HIV au 
născut copii fără să 
le transmită infecţia. 
Pentru aceasta, ai 
nevoie de ajutor din 
partea medicului 
infecţionist.

De reţinut
l Cu tratamentul şi îngrijirile 
adecvate, mii de femei 
au născut copii sănătoşi. 
Ajutorul şi îngrijirile medicale 
sunt disponibile pe scară 
largă. 

l Asistenţa medicală pentru 
taţi nu este disponibilă pe 
scară largă, dar există.

l Dacă te gândeşti să faci 
un copil, merită să consulţi 
medicul încă de la început.

l Nu ar trebui să îţi 
alăptezi copilul.

l Pentru câteva 
săptămâni după naştere 
va fi necesar să i se dea 
tratament anti-HIV 
copilului.

l Când sunt urmate 
aceste sfaturi, mai puţin 
de 1 copil din 100 se 
naşte cu HIV.

Dacă eşti o femeie infectată cu HIV
l Luarea tratamentului 
anti-HIV pe timpul sarcinii 
va proteja copilul de 
transmiterea HIV.

l O cezariană este mai 
sigură. Dar este posibilă şi 
o naştere pe cale naturală.

Copii fără HIV

Copii cu HIV

l Dacă faci sex cu o femeie 
care nu are HIV, i-ai putea 
transmite HIV, iar ea l-ar 
putea transmite copilului. 

l Dacă mama nu are HIV, 
copilul nu va avea HIV. HIV 
nu poate fi transmis direct de 
la tată la copil.

l Poţi vorbi cu medicul tău 
despre cât de riscant este 
sexul neprotejat pentru tine în 
acest moment – variază de la 
persoană la persoană.

l “Spălarea spermei” este un 
proces care elimină HIV din 
spermă. Îi va permite partenerei 
tale să rămână însărcinată fără 
riscuri.

Dacă eşti un bărbat cu HIV
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