
Informații de bază
Tratamentul pentru tuberculoză (TB) și HIV

l Atât pentru tratamentul de TB cât și pentru cel împotriva HIV este 
foarte important să iei tratamentul așa cum spune medicul. 

l După câteva săptămâni de tratament TB te vei simți mai bine dar, ca 
să te vindeci, trebuie să iei tratamentul 6 luni sau mai mult, exact cum 
recomandă medicul. Dacă te oprești, te vei simți rău din nou. 

l Aceste medicamente pot să aibă efecte secundare, mai ales atunci 
când sunt luate în același timp. Pentru orice problemă, vorbește cu 
medicul pneumolog sau cu medicul infecționist. 
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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

Note Vrei să afli mai multe?
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Dacă ai atât 
TB cât și  HIV, 
atunci trebuie 
să iei tratament  
pentru TB dar și 
pentru HIV.

Tratamentul de TB te ajută să scapi de 
bacteria care produce tuberculoza.

Tratamentul împotriva HIV face ca riscul de 
a te îmbolnăvi de TB în viitor să fie mic.

S-ar putea să începi mai întâi 
tratamentul de TB  și pe cel 
împotriva HIV după câteva 
săptămâni.

E posibil și să începi ambele 
tratamente în același timp. 

l Te poți vindeca de TB.  
l De obicei trebuie să iei 

tratamentul de TB pentru 
6 luni, dar uneori perioada 
de tratament poate fi mai 
lungă. 

l Medicamentele împotriva 
HIV împiedică virusul HIV 
să îți distrugă sistemul 
imunitar.  
l Un sistem imunitar 

puternic îți apără 
corpul de 
infecții, printre 
care se numără 
și TB. 

l Depinde de cât de urgent 
ai nevoie să iei tratamentul 
împotriva HIV.

Reține
l Tratamentul de TB 

omoară bacteria care 
produce tuberculoză.

l Poți să îți întărești 
sistemul imunitar 
luând medicamentele 
împotriva HIV. Acest 
lucru te va ajuta să nu 
te mai îmbolnăvești 
de TB în viitor.

SISTEM 
IMUNITAR


