
Ce trebuie să faci ca să NU
te infectezi?

Foloseşte prezervativ mereu când aveţi relaţii sexuale 
cu penetrare cu o persoană infectată sau care nu 
ştii dacă este infectată. Există persoane care nu 
ştiu că sunt infectate. De acea trebuie să fii precaut. 
Prezervativul este cea mai sigură metodă pentru a 
preveni HIV şi alte infecţii cu transmitere sexuală şi, în 
plus, evită sarcina. Este foarte uşor de folosit. Urmează 
instrucţiunile pe care le vei găsi în cutia de prezervative.

Nu folosi seringi sau ace folosite de alte persoane.

Nu folosi instrumente tăioase care au fost în contact 
direct cu sângele altor persoane.

Deşi nu există un leac definitiv pentru SIDA, de 
la sfârşitul anului 1996 în Spania se folosesc noi 
şi puternice tratamente care ajută ca persoanele 
infectate să trăiască mai mult şi mai bine. În caz că 
eşti infectat, cu cât mai devreme afli, cu atât mai 
repede vei putea lua medicamentele recomandate 
de medic. În Spania li se cere tuturor femeilor 
însărcinate să-şi facă proba HIV. Trebuie să ştii că, 
dacă eşti însărcinată şi infectată, există tratamente 
împotriva SIDA, care scad riscul de a-ţi infecta 
copilul. De asemenea, poţi alege varianta de a face 
un avort legal. Dacă ştii că eşti infectată, nu trebuie 
să alăptezi copilul.
Dacă ştii că eşti infectat/ă vei avea mai multă grijă 
să foloseşti prezervativ ÎNTOTDEAUNA când întreţii 
relaţii sexuale pentru a nu infecta şi alte persoane.

Si, ţine minte, respectul şi solidaritatea 
ajută la prevenirea HIV.

ADRESE ŞI TELEFOANE DE INTERES
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De ce e bine să-ţi faci testul HIV?



NU SIDASIDA
SIDA este o boală cauzată de un virus numit 
HIV sau virus al SIDEI. Virusul acesta atacă 
sistemul imunitar al corpului, provocând 
infectarea mai frecventă şi anumite tipuri de 
cancer. O persoană cu HIV în corp este o 
persoană infectată.

O persoană infectată se poate simţi bine şi 
poate să nu aibă nici cea mai mică idee că 
este infectată cu HIV, dar dacă nu urmează 
tratament medical poate dezvolta SIDA după 
10 ani de la infectare. Deşi nu a dezvoltat 
SIDA, poate infecta şi alte persoane dacă nu ia 
măsurile cuvenite. Ca să ştii dacă eşti infectat/ă 
trebuie să faci o simplă analiză de sânge. 
Proba aceasta se poate face în orice centru 
de sănătate, fără nevoia de a plăti şi fără să 
trebuiască să dai numele. Informează-te la 
telefoanele indicate pe ultima pagină.

În lume există peste 33 milioane de persoane 
infectate cu HIV. Spania este una din ţările cel 
mai grav afectate din Europa. Virusul SIDA 
nu face diferenţă între ţări, sex, rasă sau 
vârstă: poate să ne infecteze pe toţi şi doar de 
comportamentul nostru depinde să o evităm.

Mai întâi trebuie să ştim:

Cum se transmite?
Ce trebuie să faci pentru a nu te infecta?

Prin relaţii sexuale cu penetrare 
vaginală, anală sau orală, fără 
prezervativ, între bărbaţi şi femei
 sau între doi bărbaţi.

Din cauza unei injectări cu o seringă 
sau un ac folosite de o persoană 
infectată.  

Folosind instrumente tăioase, ca: ace 
de tatuat sau de piercing, lame de 
ras, etc., care au intrat în contact cu 
sângele unei persoane infectate.

O femeie însărcinată infectată de 
HIV poate transmite boala fiului/fiicei 
sale în timpul sarcinii, la naştere sau 
în timpul alăptării.

Cum se transmite HIV?

Trăind, muncind, fiind prieten cu o 
persoană infectată.

Mergând la aceeaşi şcoală cu 
un copil infectat.

Prin strângerea mâinii, îmbrăţişare 
sau sărut.

Dacă se doarme în acelaşi pat.

În contactele sexuale fără penetrare.

Dacă se folosesc aceleaşi tacâmuri, 
se bea din acelaşi pahar sau se 
mânâncă din aceeaşi farfurie.

Folosind toalete, piscine sau 
duşuri publice.

Prin înţepătura unui ţânţar sau 
prin muşcătura unui animal 
domestic.

În Spania nu există risc de a se 
contagia prin donarea sau primirea 
de sânge.

Dacă ai trecut printr-una din aceste situaţii 
sau eşti însărcinată, este indicat să-ţi faci 

testul HIV. Informează-te.

În viaţa cotidiană nu există
pericolul de infecţie cu HIV.

Cum NU se trasmite HIV?
Ce este SIDA?


