
Informații de bază
Despre HIV: mit și realitate 

RealitateMit



Sunt multe informații greșite 
despre HIV și SIDA. 
Nu tot ce auzi în jur despre HIV și 
SIDA este adevărat.
Acest material te va ajuta să separi 
miturile de realitate.
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Medicamentele pe care le iei  împotriva HIV au 
mult mai puține efecte secundare decât cele 
folosite în trecut. 
Efectele secundare apar, de obicei, pentru că organismul tău 
se obișnuiește cu noile medicamente. Ele dispar după câteva 
săptămâni. Efecte adverse grave, care să dureze mult, sunt foarte 
rare. Dacă ai probleme cu un medicament, medicul tău ți-l poate 
schimba.

Tratamentul 
împotriva HIV 
are efecte 
secundare 
îngrozitoare. 
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Mit

Realitate
Dacă ai HIV, este foarte important să spui acest 
lucru atunci când mergi la un medic de altă 
specialitate. 
Îl ajută să găsească cauza reală a  problemelor de sănătate pe 
care le ai și să îți dea un tratament care să nu îți afecteze modul în 
care acționează tratamentul împotriva HIV.

Medicii mă pot 
trata de alte 
boli chiar dacă 
nu le spun că 
am HIV. 



Mit

Realitate
Poți să transmiți HIV doar când fluide din corpul 
tău (de exemplu sânge, spermă, lichid vaginal, 
dar nu salivă sau lacrimi) intră în corpul altei 
persoane.
Acest lucru nu se întâmplă când îmbrățișezi pe cineva sau când 
folosești lingurița, paharul, prosopul sau toaleta cu altcineva. 
Deci, nu există nici un risc să îmbolnăvești pe cineva în aceste 
situații.

O persoană cu 
HIV poate să 
îmbolnăvească 
pe altcineva 
doar prin simplu 
contact.



Mit

Realitate
Diagnosticul de HIV nu te împiedică să călătorești 
în afara țării ca turist. 
Trebuie doar să fii atent că dacă vrei să stai mai mult sau să 
lucrezi; în unele țări acest lucru nu este posibil dacă ai HIV. 
Printre aceste țări se numără Arabia Saudită. Verifică care sunt 
condițiile pentru persoanele cu HIV atunci când vrei să pleci să 
lucrezi în altă țară.

Dacă ai HIV nu mai poți să călătorești 
în afara țării.



Nu. 
Mă simt bine. 

Mit

Realitate Cel mai bine e să începi tratamentul împotriva 
HIV cât mai repede posibil. 
Fără tratament virusul HIV îți distruge, fără să îți dai seama, 
sistemul imunitar (sistemul de apărare al corpului tău).  Dacă 
începi tratamentul înainte ca sistemul imunitar să fie afectat poți 
evita să te mai îmbolnăvești pe viitor.

Cel mai bine e să iei tratamentul împotriva HIV 
doar atunci când te simți rău.



Mit

VINDECAT

Realitate
Chiar dacă se fac multe cercetări  în acest 
domeniu, infecția cu HIV încă nu se poate 
vindeca.
Tratamentul împotriva HIV poate să distrugă cea mai mare parte 
a virusului HIV din corpul tău, dar el nu va dispare de tot. Va fi 
prezent în continuare în anumite părți ale corpului tău, ca de 
exemplu în intestine. Dacă nu îți mai iei medicamentele, virusul 
HIV va începe din nou să se împrăștie prin tot corpul.

Poți să te vindeci de HIV.



Așa cum o femeie nu rămâne gravidă ori de câte 
ori are o relație sexuală, nici tu nu transmiți HIV 
altei persoane, ori de câte ori ai o relație sexuală 
cu cineva. 
Dacă folosești prezervativul corect șansele de a transmite HIV 
sunt foarte mici.  Dacă mai iei și medicamentele împotriva HIV 
corect și ai nivel viral nedetectabil atunci riscul este și mai mic.

Dacă ai HIV, transmiți boala ori de câte ori 
faci sex cu cineva.Mit

Realitate



Mit

Realitate
E bine să folosești prezervativul și atunci când 
partenerul sau partenera ta are HIV.
De ce? Pentru că prezervativul te apără de o altă infecție cu 
transmitere sexuală și de riscul de a lua un al tip de virus HIV. 
Riscul cel mai mare este să iei un virus HIV care este rezistent la 
medicamentele pe care le ei și care îți va face tratamentul să nu 
mai funcționeze.

Prezervativul nu mai e necesar dacă 
ambii parteneri au HIV. 



Fără medicamentele împotriva HIV te-ai 
îmbolnăvi grav, ai face SIDA și ai muri. 
Tratamentul împotriva HIV luat din timp îți permite să ai o viață 
lungă și sănătoasă. 

Medicamentele împotriva HIV îmi fac mai 
mult rău decât bine.Mit

Realitate



Mit

Realitate
Unele plante și suplimente nutriționale pot fi 
bune pentru sănătatea ta în general, dar nu pot 
împiedica virusul HIV să se înmulțească în corpul 
tău și să îți distrugă celulele sistemului imunitar. 
Doar medicamentele împotriva HIV pot face asta. În plus, unele 
plante pot să împiedice medicamentele împotriva HIV să își facă 
efectul. Pot să reducă nivelul de medicamente pe care îl ai în 
sânge și, astfel, să fie mai puțin eficiente în lupta împotriva HIV. 

Plantele și 
suplimentele 
nutriționale 
pot fi la fel 
de bune ca 
medicamentele 
împotriva HIV.

Vitamine



Din păcate, milioane de persoane care sunt 
căsătorite sau se află într-o relație stabilă cu 
cineva s-au îmbolnăvit cu HIV.
Asta se întâmplă pentru că, câteodată, unul dintre parteneri avea 
HIV înainte de căsătorie sau de relație. Se mai poate întâmpla 
și când unul dintre soți sau parteneri a avut o relație sexuală cu 
altcineva și nu a folosit prezervativul.  

Nu poți să iei HIV dacă ești căsătorit.
Mit

Realitate



LEAC

Mit

Realitate Cercetătorii și companiile farmaceutice nu au 
găsit încă leacul pentru HIV.
Sunt mai multe companii de medicamente care fac tratamente 
pentru HIV și competiția între ele este foarte mare. Dacă una 
dintre ele ar găsi leacul și l-ar vinde ar câștiga mulți mai mulți bani 
decât celelalte. 

O companie farmaceutică a găsit leacul 
pentru HIV dar îl ține secret ca să facă bani. 



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



Copyright @ NAM 2017
www.aidsmap.com  

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.


