
Informații de bază
Rezistența la 
medicamente 

Note Vrei să afli mai multe?
Este posibil ca HIV să fie rezistent la medicamente fără ca tu să fi luat 
vreodată tratament împotriva HIV. Acest lucru se întâmplă pentru că ai 
luat un virus HIV deja rezistent la medicamente.

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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Acest material are la bază o publicație pentru care NAM are drepturile de autor. 
Textul a fost tradus din limba engleză și revizuit pentru a fi potrivit pentru 
persoanele care trăiesc cu HIV din România.
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Atunci când HIV 
este rezistent la 
medicamente, 
unele medicamente 
împotriva HIV nu își 
mai fac efectul.

În fiecare zi HIV încearcă să îți 
îmbolnăvească noi celule din corp 
și să se înmulțească în interiorul lor.

Medicamentele împotriva HIV împiedică  
toate aceste lucruri. Dacă întotdeauna îți iei 
medicamentele la ora exactă și în doza corectă, 
vei avea foarte puțin HIV în corp.

Dacă acest lucru se întâmplă, 
medicul tău va trebui să îți 
schimbe medicamentele 
împotriva HIV

Următoarele medicamente 
pe care le vei primi s-ar 
putea să nu fie la fel de ușor 
de luat și pot să aibă mai 
multe efecte secundare.

Dacă câteodată uiți să îți iei pastilele sau le iei 
mai târziu, vei avea mai mult HIV în corpul tău. 
l HIV va putea să îți îmbolnăvească noi celule și 
să se înmulțească.
l HIV poate să devină rezistent la medicamentele 
împotriva HIV. 

Dacă HIV devine rezistent la medicamente, 
medicamentele pe care le iei în acel moment nu vor avea 
efect. Asta înseamnă că:
l Chiar și atunci când îți iei corect pastilele împotriva 
HIV, HIV va putea să îți îmbolnăvească celulele și să se 
înmulțească;
l Vei avea din ce în ce mai mult HIV în corp. 

Reține
l Este important să îți iei 

întotdeauna pastilele la 
ora exactă și în cantitatea 
corectă. Dacă nu, HIV 
poate să devină rezistent 
la medicamentele pe care 
le iei. 

l Dacă devine rezistent, 
medicamentele pe care 
le înghiți nu își mai fac 
efectul.

l Dacă HIV e rezistent la 
medicamentele pe care le 
iei, e posibil ca medicul tău 
să îți schimbe tratamentul.


