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CE ESTE TESTUL HIV?
Testul HIV este un test indirect, care
indicã prezenþa în organism a anticorpilor împotriva virusului HIV. Existenþa
anticorpilor indicã prezenþa în corp a
virusului. Testul HIV va indica un rezultat precis doar dupã o perioadã de 36 luni de la presupusa infectare.

DE CE SÃ NE TESTÃM?
În primul rând pentru a afla care este
starea dvs de sãnãtate. În cazul în care
descoperiþi cã sunteþi infectat veþi
putea beneficia de îngrijire medicalã
de specialitate. De asemenea, pentru a
preveni infectarea altor persoane.
Aþi avut un contact sexual
neprotejat (fãrã prezervativ)?
Testaþi-vã!
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ªTIÞI CE ESTE SIDA?
DAR CE ESTE HIV?
SIDA este provocatã de HIV (virusul
imunodeficienþei umane). Acest virus
atacã exact celulele care protejeazã
corpul împotriva infecþiilor. Pe mãsurã
ce numãrul acestor celule scade,
organismul nu mai poate face faþã
bolilor (ex: pneumonie, tuberculozã,
meningitã).
Atunci când organismul unei persoane
HIV pozitive ajunge în acest stadiu se
spune cã acea persoanã suferã de
Sindromul Imunodeficienþei Dobândite,
adicã SIDA. În acest moment sãnãtatea

Aþi avut sau aveþi parteneri
sexuali multipli?
Testaþi-vã!
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persoanei începe sã se deterioreze
rapid, ducând în final la deces.
Medici ºi cercetãtori din întrega lume
fac eforturi uriaºe pentru a descoperi
un tratament eficient împotriva HIV.
S-au realizat medicamente care încetinesc multiplicarea virusului în organism, prelungind viaþa persoanelor
HIV+ ºi ajutându-le sã trãiascã normal.

Aþi avut o intervenþie
chirurgicalã sau
o transfuzie de sânge?
Testaþi-vã!

În prezent însã nu existã nici un vaccin
care sã protejeze organismul împotriva
infecþiei cu HIV ºi nici un tratament care
sã vindece SIDA.
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CUM SE TRANSMITE HIV?
Vã puteþi infecta cu HIV

zzz

dacã aveþi contact sexual (vaginal,
oral sau anal) neprotejat (fãrã prezervativ) cu o persoanã infectatã.
zzz

dacã sunteþi femeie însãrcinatã ºi
sunteþi seropozitivã, puteþi transmite
virusul copilului înainte de naºtere, în
timpul naºterii sau dupã naºtere (în timpul perioadei de alãptare).

zzz

Aþi primit
tratamente
injectabile
ºi aþi fost
spitalizat?
Testaþi-vã!

în urma unei intervenþii medicale sau
stomatologice dacã instrumentarul
medical nu a fost sterilizat corespunzãtor.

zzz

4

dacã vã injectaþi droguri cu un ac
sau o seringã folositã înainte de o persoanã infectatã.

zzz

la cosmeticã sau frizerie, dacã instrumentele folosite nu au fost sterilizate corect (Atenþie! Aparatele folosite în
cabinetele de cosmeticã ºi frizerii pentru sterilizare nu au puterea de a distruge HIV sau alþi viruºi cum ar fi
Hepatita C). Este recomandat ca fiecare sã aibã propria trusã de manichiurã.

zzz

prin tatuare, dacã acele pentru tatuaj nu sunt de unicã utilizare ºi se folosesc la mai multe persoane. De asemenea, nu trebuie folosit de la un client la
altul nici tuºul, deoarece existã riscul
ca acest lichid sã conþinã sânge infectat de la clientul precedent.

zzz

Doriþi sã vã cãsãtoriþi sau
sã începeþi o relaþie stabilã?
Testaþi-vã!
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prin transfuzie, dacã primiþi sânge
de la un donator infectat cu HIV. Cu
toate acestea, riscurile infecþiei pe
aceastã cale sunt astãzi foarte mici,
sângele donat fiind testat înainte de a
fi utilizat în intervenþii medicale.

zzz

Atunci când oferiþi primul ajutor unei
persoane care a suferit un accident cu
sângerare, fãrã a respecta minime
mãsuri de precauþie (ex: în cazul în
care nu aveþi la îndemânã mãnuºi de
examinare folosiþi o pungã de plastic).

zzz

Sunteþi
însãrcinatã
sau doriþi
sã aveþi
un copil?
Testaþi-vã!
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HIV NU se transmite

zzz

folosind aceeaºi veselã sau aceleaºi
tacâmuri cu o persoanã infectatã HIV.
zzz

mâncând din mâncarea gãtitã de o
persoanã infectatã.

zzz

atingând, îmbrãþiºând sau sãrutând
pe obraz o persoanã infectatã.

zzz

folosind aceeaºi toaletã cu o persoanã infectatã.

zzz

folosind aceleaºi obiecte cu o persoanã infectatã (ex: cãrþi).

zzz

Soþia/prietena
dumneavostrã este
însarcinatã?
Testaþi-vã!
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de la animal la om. Animalele (cu
excepþia unei singure specii de
maimuþe) nu sunt purtãtoare de HIV.

zzz

stând în aceeaºi camerã cu o persoanã infectatã.

zzz

de pe un scaun pe care a stat o persoanã infectatã.

zzz

zzz

prin înþepãturi de insecte.

zzz

prin aer.

virusul nu poate contamina laptele
animalelor, apa, sucurile etc.

zzz

Folosiþi droguri injectabile?
Testaþi-vã!
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Adresele cabinetelor de medicina familiei implicate în proiectul „Prevenirea Transmiterii
Verticale a Virusului HIV - intervenþie la nivelul comunitãþii rurale“:
Dr. Cercel Floarea

Dr. Pricã Costinela

Bechet - Jud. DOLJ
0251-336.902

Dr. Zãinescu Celia

Caraula - Jud. DOLJ
0251-369.553

Izvoarele - Jud. GIURGIU
0246-248.111

Dr. Dumitru Floarea Liliana
Robãneºti - Jud. DOLJ
0251-418.248

Dr. Gheorghe Adrian
Filiaºi - Jud. DOLJ
0251-441.015

Dr. Dumitra Gheorghe
Gindrovel
Sadova - Jud. DOLJ
0251/-426.577

Dr. Petreanu Cezarina
Ileana
Valea Cãlugareascã,
Sat Rãchieri - Jud. PRAHOVA
0722-302.105
Dr. Vasile Carmen Lenuþa
Ciorani - Jud. PRAHOVA
0244-463.023

Dr. ªerban Melania
Mãgureni - Jud. PRAHOVA
0244-384.204

Dr. Paraschiv Mihaela
Floreºti Stoeneºti, Sat Floreºti Jud. GIURGIU
0246-258.259

Dr. Sima ªetraru Valentina
Colibaºi, Sat Câmpurelu Jud. GIURGIU
0723-180.690

Dr. Nicolescu Carmen
Valentina
Crevedia Mare Jud. GIURGIU
0246-264.161

Broºurã realizatã în proiectul „Prevenirea transmiterii virusului HIV de la
mamã la copil - intervenþie la nivelul comunitãþiilor rurale“, finanþat de
Banca Mondialã în cadrul competiþiei de proiecte Development Marketplace.
Material informativ avizat de Ministerul Sãnãtãþii - Direcþia Generalã de
Sãnãtate Publicã.
Fundaþia Romanian Angel Appeal (RAA) este o organizaþie non-profit, fondatã în 1990 la
Londra ºi Los Angeles de cãtre soþiile membrilor grupului Beatles ºi de cãtre Sir Elton John. RAA
acþioneazã pentru îmbunãtãþirea calitãþii asistenþei medicale, sociale ºi psihologice acordate persoanelor în dificultate, în special a copiilor ºi tinerilor afectaþi de HIV/SIDA.
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