HIV FAST FACTS
·

Poți ﬁ infectat cu virusul HIV doar prin contact cu anumite lichide
corporale ale unei persone infectate. (ex: sânge, semen, lapte matern).

·

Virusul HIV poate ﬁ transmis în timpul sexului neprotejat, prin folosirea
unei injecții după o persoană infectată, de la mamă la copil în timpul
sarcinii, prin alăptare și prin transfuzie de sânge contaminat.

·

Virusul HIV nu poate supraviețuii în afara corpului. Nu se poate transmite
prin aer, prin atingere, prin scaunul de toaletă sau prin folosirea
tacâmuruilor comune.

·

Prin folosirea prezervativelor în timpul sexului, sau folosind PrEP
constant, transmiterea virusului HIV va ﬁ împiedicată.

·

Luând tratament împotriva virusului HIV, dacă sunteți o mamă nouă sau
în așteptare, evitarea utilizării în comun a unei siringi vă protejează pe
dumneavoastră și pe cei din jurul dumneavoastră de virusul HIV.

Cum te poți infecta?
Ÿ
Ÿ

Virusul HIV este prezent în următoarele
lichide biologice ale unei persoane infectate
sânge

Ÿ

semen și lichid pre-seminal

Ÿ

lichide rectale/mucoasă anală

Ÿ

lichid vaginal

Ÿ

lichid mamar

Pentru a te infecta, aceste lichide biologice
trebuie să penetreze o membrană mucoasă
pentru a pătrunde în sistemul sangvin (spre
exemplu: mucoasa vaginală, mucoasa rectală,
deschizătura penisului sau gura), să penetreze
pielea prin tăieturi sau să ﬁe injectate direct în
sistemul sangvin.
Ÿ

Ÿ

Lichidele biologice cum ar ﬁ saliva,
transpirația sau urina nu conțin o
concentrație suﬁcientă de HIV pentru a
infecta o altă persoană.
O persoană infectată cu HIV pote transmite
virusul indiferent dacă prezintă sintome sau
nu. Persoanele infectate cu HIV sunt mai
contagioase în primele săptămâni după
infectare. Persoanele care trăiesc cu HIV
care au o încărcătură virală "nedetectabilă"
nu pot transmite virusul HIV prin sex.

Principalele cauze ale infectarii cu
HIV sunt:
Sexul fară prezervativ
Ÿ

având sex neprotejat (adică sex fără
prezervativ, dacă nu luați PREP) cu cineva
care are HIV, în special sex vaginal
neprotejat și sex anal.

Folosind seringi comune
Ÿ

împărtășind ace, seringi sau alte
echipamente folosite în injectarea
medicamentelor cu cineva infectat cu HIV.

Transmiterea de la mama la copil in timpul
sarcinii, nasterii sau alaptarii
Ÿ

o mamă infectată cu HIV poate transmite
virusul copilului prin sânge în timpul
sarcinii și nașterii, sau prin intermediul
laptelui mamar în timpul alăptării

Prin transfuzie de sânge contaminat sau prin
transplant de organe / țesuturi
Ÿ

primirea transfuziilor de sânge, a produselor
din sânge sau a transplanturilor de organe /
țesuturi care sunt contaminate cu HIV. Acest
risc este extrem de mic, deoarece majoritatea
țărilor testează mai întâi produsele din sânge
pentru HIV.

Cum mă protejez de virusul HIV?
Există o serie de modalități în care vă puteți proteja
de HIV, inclusiv:

· Diagnosticul din timp vă oferă o șansă mai
bună de a trăi o viață lungă și sănătoasă
· Este rapid, ușor și aproape întotdeauna gratuit

· folosirea unui prezervativ de ﬁecare dată când
aveți sex vaginal, anal sau oral

Când să mă testez pentru virusul
HIV?

· evitați să împărtășiți cu oricine ace, seringi și
alte echipamente de injectare dacă luați
medicamente

Fă un test dacă...

· luând tratament împotriva virusului HIV,
dacă sunteți o mamă nouă sau în așteptare,
deoarece acest lucru reduce drastic riscul
transmiterii virusului către copil în timpul
sarcinii, nașterii sau alăptării

· împărtășești ace sau seringi cand injectezi
medicamente

· nu folosesti întotdeauna prezervative

· ești gravidă
· alăptezi

· solicitați-vă medicului dumneavoastră dacă
produsul din sânge pe care îl primiți
(transfuzie de sânge, transplant de organe sau
țesuturi) a fost testat pentru HIV

Chiar dacă nu v-ați expus recent la risc de infecție,
obținerea unui test HIV cel puțin o dată pe an este
un obicei bun pentru a vă putea veriﬁca sănătatea
sexuală dacă sunteți activ sexual.

· luați măsuri de precauție dacă sunteți un
lucrător în domeniul sănătății, purtati
protecție (cum ar ﬁ mănuși și ochelari de
protecție), spălați-vă mâinilor după contactul
cu sângele și alte ﬂuide corporale și eliminați
în siguranță a echipamentul ascuțit.

Unde să mă testez pentru HIV?

De ce să mă testez pentru virusul
HIV?
· Testarea este singura modalitate de a ști sigur
dacă aveți HIV
· Cunoașterea stării dvs. de sanatate înseamnă
că vă puteți menține pe dvs. și pe partenerii
dvs. sexuali sănătoși

Mituri!

Testarea HIV este disponibilă la mai multe clinici
de asistență medicală, spitale, clinici de sănătate
sexuală și servicii comunitare.
Cine este în pericol?
Oricine este expus riscului de infectare cu HIV,
dacă ﬂuidele infectate ale unei persoane HIVpozitive intră în corpul lor. Virusul nu afectează
exclusiv anumite grupuri de persoane. Dacă
persoanele care trăiesc cu HIV se aﬂă în tratament
antiretroviral și au o încărcătură virală
nedetectabilă, riscul transmiterii virusului este mult
redus.

·

Mușcături de insecte - Insectele, cum
ar ﬁ țânțarii, nu transmit virusul HIV
deoarece nu injectează sânge atunci
când mușcă.

·

Ace sterilizate - Acele și seringile noi
sau sterile sunt sigure împotriva
transmiterii virusului. Nu împărțiți acele
folosite.

·

Apă – Virusul HIV nu poate supraviețui
în apă, deci nu aveți riscul transmiterii
virusului în piscine, băi sau zone de duș.

Virusul HIV nu poate ﬁ transmis prin:
·

·

·

Suprafete – Virusul HIV nu poate ﬁ
transmis prin contactul cu scaunele de
toaletă, tacâmuri, instrumente muzicale,
îmbrățișări sau prin strângera de mână.
Aer – Respirând același aer cu o
persoană infectată cu HIV nu o să vă
infecteze. Tusea, strănutul sau scuipatul
deasemenea nu transmit virusul.
Sărut - Saliva conține cantități foarte
mici ale virusului și astfel riscul este
neglijabil, cu excepția cazului în care
ambii parteneri au răni largi deschise în
gură sau sângerări ale gingiilor.

Dacă doriți mai multe
informații, vă rugăm să ne
contactați la 0762613593 sau
prin Facebook.

