
Informații de bază
Despre nivelul viral 
nedetectabil

De ce este bine să ai un nivel viral nedectabil? 
l Dacă ai foarte puțin HIV în corp nu va putea să îți atace sistemul 

imunitar = sistemul natural de apărare al organismului
l Dacă sistemul tău imunitar este puternic ai șanse mai mici să te 

îmbolnăvești 
l Un nivel viral nedetectabil scade șansele ca tu să transmiți HIV unei 

alte persoane.

Note Vrei să afli mai multe?

l Citește materialele de pe site-ul www.baylor.ro

l Urmărește Fundația Baylor Marea Neagră pe facebook: @BaylorRomania 
sau @FundatiaBaylor

l Fii prieten pe twitter cu Fundatia Baylor Marea Neagră: 
https://twitter.com/BaylorRomania

l Cere să vorbești cu cineva din echipa Baylor atunci când vii la clinică

l Dacă nu ești din județul Constanța sau nu locuiești în România 
poți pune întrebări folosind următoarele mijloace de contact: 
numărul de telefon 0241691730 sau la adresa de email 
secretariat@baylor.ro
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Nivel viral mare = risc mare de a 
îmbolnăvi pe altcineva

Nivel viral nedetectabil = risc foarte mic 
de a îmbolnăvi pe altcineva
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Scopul 
tratamentului 
împotriva HIV este 
să ai un nivel viral 
nedetectabil. 

Dar ce înseamnă 
nivelul viral și de 
ce este atât de 
important?

Analiza de nivel viral îți spune cât de mult 
HIV ai într-o picătură de sânge

Rezultatul îți spune cât HIV ai în sânge, 
dacă este mult sau puțin.

Totuși, testul de nivel viral nu poate 
număra cantități foarte mici de HIV. 
Când ai foarte puțin HIV rezultatul va 
spune că ai un nivel viral nedetectabil. 
Asta înseamnă că într-o picătură de 
sânge ai atât de puțin HIV încât testul 
nu l-a putut găsi.

Nu înseamnă că HIV a dispărut 
definitiv. Este în continuare prezent în 
alte părți ale corpului tău, de exemplu 
în intestine.

Scopul tratamentului împotriva 
HIV este de a avea un nivel viral 
nedetectabil. Asta înseamnă că 
infecția ta cu HIV este ținută sub 
control. 

Un nivel viral nedectabil scade 
foarte mult riscul ca tu să transmiți 
HIV altei persoane. Reține

l Dacă rezultatul la 
nivelul tău viral este 
nedetectabil atunci 
ai foarte puțin HIV 
în corpul tău. Asta 
înseamnă că ai HIV-ul 
sub control.

l Un nivel viral nedectabil 
arată că tratamentul 
împotriva HIV își face 
efectul și că riscul de a 
transmite HIV unei alte 
persoane este foarte mic.


