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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

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.



Multe persoane 
care au HIV au 
copii sănătoși. Dacă 
vrei și tu să ai un 
copil sănătos, ai 
nevoie de ajutorul 
medicului tău.

Dacă ești o femeie care are HIV Dacă ești un bărbat care are HIV
l Luarea corectă a 

medicamentelor împotriva 
HIV îți protejează copilul 
de HIV.

l Va trebui să naști prin 
cezariană.

l Nu ai voie să îți alăptezi 
copilul.

Număr copii care au HIV

Număr copii care 
nu au HIV

l Pentru câteva săptămâni 
după naștere, copilul va 
trebui să ia medicamente 
împotriva HIV.

l Dacă ai relații sexuale cu o 
femeie care nu are HIV și nu 
folosești prezervativul, îi poți 
transmite HIV și, ea la rândul ei, 
poate transmite HIV copilului.

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

l Dacă nivelul tău viral este 
nedetectabil, adică ai o cantitate 
foarte mică de HIV în corpul tău, 
riscul de a transmite HIV atunci 
când nu folosești prezervativul este 
foarte mic. Vorbește cu medicul tău 
ca să afli mai multe.

l Dacă urmezi toate aceste 
sfaturi copilul tău are șanse 
foarte mari să fie sănătos. În 
general, în aceste condiții, 99 
de copii din 100 nu au HIV.

Reține
l În Constanța sute de 

femei care au HIV au 
născut copii sănătoși.

l Medicamentele 
împotriva HIV pe care 
le ei în timpul sarcinii 
îți protejează copilul de 
HIV.

l Dacă te gândești să 
ai un copil e bine să 
vorbești cu medicul tău 
înainte să fii gravidă.


