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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.

Verifică periodic la recepție campaniile de consultații și analize 
medicale pe care Baylor le desfășoară 
În prezent Baylor îți recomandă:

l Un consult anual la cabinetul de pneumologie;
l O evaluare cardiologică prin electrocardiogramă;
l Testul Papanicolau pentru depistarea problemelor ginecologice – 

doar pentru femei.



Personalul medical 
de la clinica sau 
spitalul unde mergi 
folosește diferite 
analize medicale 
pentru a-ți urmări 
starea de sănătate. 
Multe dintre aceste 
analize medicale sunt 
analize de sânge sau 
de urină. Unele se fac 
o dată pe an, altele 
mai des.  

Când ești întrebat cum te simți Nivelul Viral Hemograma Ficat Lipide

Densitatea osoasă Sănătatea sexuală RinichiNumărul de CD4 Glucoza

Întrebări
Preocupări

Griji 

Răspunsuri
Sfaturi

Susținere

Ai ocazia să vorbești despre alte simptome, 
efecte secundare sau ce te îngrijorează.  

Ca să afli cât de mult HIV ai în sângele tău. Îți dă informații despre celulele tale albe și 
roșii. Astfel, afli foarte multe lucruri despre 
starea ta de sănătate. 

Analizele îți 
arată dacă ficatul 
tău prelucrează 
corect 
mâncarea și 
medicamentele.

Vei ști dacă 
grăsimile din 
sângele tău îți 
pun sănătatea 
inimii în pericol.

Ca să afli cât de 
puternice sunt 
oasele tale.

E bine să te testezi și pentru alte infecții care se transmit 
pe cale sexuală. Pentru unele analize se iau probe din 
zona genitală. 

Verifică dacă 
rinichii tăi 
elimină din corp 
substanțele 
care nu sunt 
necesare. 

Ca să știi cât de puternic este sistemul tău 
imunitar.

Îți spune dacă corpul tău ia energie din 
mâncare.

Pentru femei – 
testul Papanicolau 
Acest test e important 
să îl faci pentru că 
scade riscul de a face 
cancer de col uterin. Se 
recoltează o probă de 
celule din colul uterin 
pentru a se verifica 
dacă sunt probleme de 
sănătate.

Reține
l Este important să mergi la 

clinică sau la spital ori de 
câte ori ești chemat pentru 
analize medicale.

l Dacă analizele ies bine, e 
posibil ca medicul tău să 
nu discute întotdeauna cu 
tine rezultatele. Dar poți 
oricând cere mai multe 
informații de la medic sau 
de la asistentele medicale.

l Dacă nu te simți bine, în 
funcție de simptomele pe 
care le ai este posibil să ți 
se facă și alte analize. 


