
Informații de bază
E mai bine să știi 

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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Textul a fost tradus din limba engleză și revizuit pentru a fi potrivit pentru 
persoanele care trăiesc cu HIV din România.



Cu cât știi mai 
repede că ai HIV, 
cu atât mai repede 
poți primi îngrijirea 
medicală de care 
ai nevoie. 

Să afli că ai HIV, poate fi un moment 
foarte dificil.
E posibil ca viața ta să se schimbe pentru 
totdeauna.  

Dar, dacă te gândești la sănătatea ta, e mai 
bine să știi.

Să primești asistență 
medicală ca să ai o viață 
lungă și sănătoasă.

Fără tratament 
împotriva HIV poți 
să mori mai repede.

Fără tratament 
împotriva HIV 
sistemul tău imunitar 
va fi distrus și vei 
avea probleme de 
sănătate.

Poți să îmbolnăvești 
de HIV, fără să știi,  
alte persoane, chiar 
și pe viitorii tăi copii. 

Tratamentul împotriva 
HIV va scade riscul 
ca tu să transmiți HIV 
unei alte persoane.

Dacă știi, poți să 
iei măsuri ca să nu 
transmiți HIV unei alte 
persoane (să folosești 
prezervativul).

Cu cât începi să iei 
tratamentul împotriva HIV 
mai devreme, cu atât mai 
repede medicamentele 
îți protejează sistemul 
imunitar de atacul 
virusului HIV.

Dacă știi că ai HIV, poți să faci ce trebuie ca să ții boala sub control. Dacă nu știi că ai HIV, boala poate să se agraveze și să ducă 
la probleme de sănătate pe termen lung.
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Reține
l Cu cât afli mai repede 

că ai HIV cu atât ai 
mai puține probleme 
de sănătate din cauza 
acestei boli.

l Cu tratamentul 
împotriva HIV care se 
dă gratuit în România, 
poți să ai o viață lungă 
și sănătoasă. 


