
Abstinenţa Acţiunea de a opta să facem sau să consumăm sau 
nu ceva, cum ar fi alimente, alcool sau sex.1

Aderenţă Acţiunea de a lua un tratament conform prescripţiei 
unui medic (de ex., la o anumită oră din zi, cu sau fără alimente,  
în fiecare zi etc).3 

Agent patogen Orice microorganism care poate cauza o boală. 
Există patru tipuri principale: bacterii, ciuperci, protozoare  
şi viruşi.3

Asimptomatic Starea de a nu avea niciun simptom al unei 
anumite boli/afecţiuni.3

Bifosfonaţi O clasă de medicamente care se utilizează pentru 
întărirea oaselor.4

Boală cu transmitere sexuală (BTS) Oricare dintre diversele 
boli sau infecţii care pot fi transmise prin intermediul contactului 
sexual direct, inclusiv unele (cum ar fi sifilisul, gonoreea, clamidia 
şi herpesul genital) care sunt, în cea mai mare parte, răspândite 
prin mijloace sexuale şi altele (cum ar fi hepatita B şi SIDA) care 
se contractează adesea prin mijloace non-sexuale — care se 
numesc, de asemenea, BTS.16

Boală transmisibilă O boală care se transmite de la 
o persoană la alta sau de la un animal la o persoană. 
Transmiterea are adesea loc prin intermediul viruşilor sau 
bacteriilor răspândite prin aer, dar şi prin sânge sau alt lichid 
corporal. Termenii „infecţios” şi „contagios” sunt utilizaţi, de 
asemenea, pentru a descrie o boală transmisibilă.6 

Cancer Un termen utilizat pentru bolile în cadrul cărora celulele 
anormale se divizează fără a putea fi controlate şi pot invada 
alte părţi ale corpului.5

Celulă CD4+ Un tip de celulă din corp care luptă împotriva 
infecţiilor, cum ar fi cea cu virusul HIV. Virusul HIV se poate lega 
de acest tip de celulă. Numărul de celule CD4 reflectă în linii 
mari cât de puternic sau slab este sistemul imunitar pentru a 
apăra corpul împotriva infecţiei.3

Colesterol O substanţă ceroasă, produsă în mare parte de 
corp şi folosită la producerea hormonilor steroidieni. Nivelurile 
ridicate pot fi asociate cu ateroscleroză.3

Comorbiditate Prezenţa a mai mult de o boală sau afecţiune la 
aceeaşi persoană în acelaşi timp.7

Consiliere Îndrumarea profesională a unei persoane, prin 
utilizarea metodelor psihologice, în special în colectarea datelor 
despre istoricul cazului, utilizarea diverselor tehnici când are loc 
interviul personal şi testarea intereselor şi aptitudinilor.1

Depresie O afecţiune medicală gravă în cadrul căreia o 
persoană se simte tristă, fără speranţă şi neimportantă şi, din 
cauza căreia, adesea persoana nu poate duce o viaţă normală.1

Diabet O afecţiune caracterizată printr-o concentraţie crescută 
de zahăr în sânge şi urină din cauza dificultăţilor de producere 
sau acţiune a insulinei.3

Diagnostic O descriere a cauzelor care stau la baza 
problemelor medicale ale unui pacient.3

Discriminare Practica de a trata inechitabil o persoană sau un 
grup de persoane care sunt diferite de alte persoane sau alte 
grupuri de persoane.1
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Divulgare Acţiunea de a informa o altă persoană sau alte 
persoane cu privire la statutul de HIV-pozitiv al unei persoane.17

Drepturi sexuale Satisfacerea sănătăţii sexuale este legată 
de gradul de respectare, protecţie şi aplicare a drepturilor omului. 
Drepturile sexuale cuprind anumite drepturi ale omului care sunt 
deja recunoscute în documente internaţionale şi regionale, alte 
documente de consens şi legi naţionale privind drepturile omului.15

Efecte secundare Orice efect suplimentar, nedorit, cauzat de 
un medicament.3

Eficacitate Cât de bine funcţionează ceva.3

Eligibilitate Dreptul unui individ de a beneficia de servicii pe 
baza înrolării persoanei respective într-un plan al unei companii 
de asigurare de sănătate.14

Epidemie O situaţie în care o boală se răspândeşte foarte rapid 
şi afectează un număr mare de persoane.1

Expunere ocupaţională Contactul cu un agent fizic, chimic 
sau biologic potenţial dăunător, ca rezultat al muncii depuse de 
o persoană. De exemplu, o persoană care lucrează în domeniul 
medical poate fi expusă virusului HIV sau unui alt agent infecţios 
prin intermediul unei răni provocate prin înţepătura cu acul.8

Fragilitate Stare de slăbiciune.1

Hormon O substanţă chimică care stimulează sau reprimă 
activitatea celulelor şi ţesuturilor.3

Imunosupresie O reducere a capacităţii sistemului imunitar  
de a lupta împotriva infecţiilor sau tumorilor.4

Infecţie oportunistă Anumite infecţii care cauzează apariţia 
bolii la o persoană care are un sistem imunitar deteriorat.3

Medicamente antiretrovirale Medicamentele pentru 
tratarea virusului HIV, un retrovirus.3

Menopauză Momentul în care ciclurile menstruale ale unei 
femei se opresc. Menopauza are loc deoarece ovarele se opresc 
din a produce hormoni numiţi estrogen şi progesteron. Odată 
ce aţi ajuns la menopauză, nu mai puteţi rămâne însărcinată.12

Orientare sexuală Înclinaţiile unei persoane în ceea ce 
priveşte comportamentul heterosexual, homosexual şi  
bisexual.1

Osteoporoză O boală a oaselor. Are loc atunci când o persoană 
pierde prea multă masă osoasă, produce prea puţină masă 
osoasă sau ambele.4

Perioadă de latenţă O fază a bolii pe care virusul HIV o 
manifestă sau dezvoltă la o persoană, fără a produce simptome 
sau producând doar simptome uşoare.9 

Planificare familială Planificare cu scopul de a stabili numărul 
de copii pe care o persoană doreşte să îi aibă şi intervalul la  
care doreşte să îi aibă, prin folosirea unor metode eficiente  
de contracepţie.1

Pneumonie O infecţie pulmonară frecventă cauzată de bacterii, 
un virus sau ciuperci.13

Prevenirea transmiterii de la mamă la copil Strategii 
utilizate pentru a preveni răspândirea (transmiterea) virusului 
HIV de la o mamă care trăieşte cu HIV la copilul ei în timpul 
sarcinii, al travaliului sau al naşterii ori când alăptează (prin 
laptele matern).8

Prezervativ (masculin şi feminin) Un produs care se 
foloseşte în timpul relaţiilor sexuale (inclusiv sexul vaginal, anal 
sau oral) pentru a preveni transmiterea infecţiilor cu transmitere 
sexuală, cum ar fi virusul HIV, şi/sau posibilitatea unei sarcini. 
Prezervativul masculin este un înveliş de cauciuc subţire care se 
potriveşte pe penisul erect al unui bărbat. Prezervativul feminin 
este o membrană din poliuretan care se potriveşte în interiorul 
vaginului.8
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Profilaxie Administrarea unui medicament pentru a preveni 
apariţia unei boli.3

Reacţie adversă Un efect nedorit cauzat de administrarea 
unui medicament. Debutul unei reacţii adverse poate fi subit 
sau se poate dezvolta de-a lungul timpului.4

Reducerea riscurilor Acţiuni care pot scădea probabilitatea ca 
persoanele, grupurile sau comunităţile să sufere de o boală sau 
de alte afecţiuni medicale.15

Replicare Procesul de reproducere virală.3

Rezistenţă O tulpină a virusului HIV rezistentă la medicamente 
este aceea care se prezintă mai puţin sensibilă la efectele unuia 
sau mai multor medicamente anti-HIV.3

Rezultat fals-negativ Atunci când o persoană suferă de  
o afecţiune medicală, dar diagnosticul spune că nu o are.3

Rezultat fals-pozitiv Atunci când o persoană nu suferă de  
o afecţiune medicală, dar diagnosticul spune că o are.3

Seroconversie Producerea de anticorpi ca reacţie la un antigen.1

Seronegativ Un rezultat negativ de anticorpi la o analiză de sânge.3

Seropozitiv Un rezultat pozitiv de anticorpi la o analiză de sânge.3

Sindromul imunodeficienţei dobândite (SIDA) Stadiul cel 
mai avansat al infecţiei cu HIV. Poate dura 10-15 ani până când 
persoana infectată cu virusul HIV să dezvolte SIDA; utilizarea 
corespunzătoare a medicamentelor antiretrovirale (ART) poate 
încetini şi mai mult procesul.2

Sistem imunitar Mecanismele corpului de a lupta împotriva 
infecţiilor şi de a eradica celulele disfuncţionale.3

Stigmă Atitudini sociale care sugerează faptul că dacă o persoană 
suferă de o anumită boală sau se află într-o anumită situaţie, 
acest lucru este demn de ruşine. Stigma se poate pune la 
îndoială şi contesta.3

Terapie antiretrovirală O combinaţie de medicamente care 
pot acţiona împotriva virusului HIV, un retrovirus.4

Terapie de substituţie hormonală Medicamente utilizate 
pentru a compensa declinul sau lipsa hormonilor naturali din 
corpul unei femei, de obicei în jurul menopauzei.4

Testare confidenţială Acţiunea de identificare a informaţiilor, 
cum ar fi numele unei persoane, care se vor ataşa rezultatelor 
testelor persoanei respective. Rezultatele vor fi îndosariate 
în fişa medicală a persoanei respective şi pot fi partajate cu 
cadrele medicale de specialitate care o tratează şi cu compania 
de asigurări. Altfel, rezultatele sunt protejate de legile locale şi 
nu pot fi partajate fără consimţământul persoanei respective.18

Test Papanicolau O probă de celule din colul uterin, care 
se obţine de obicei prin răzuirea orificiului şi care poate fi 
examinată la microscop pentru a căuta anomalii.3

Virusul hepatitei B Un virus care se răspândeşte prin sânge şi 
care atacă ficatul. Se transmite în cele mai multe cazuri de la mamă 
la copil la naştere sau de la persoană la persoană în copilăria 
timpurie. Se poate răspândi şi prin transmitere sexuală şi prin 
utilizarea acelor contaminate.10
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Virusul hepatitei C Un 
virus care se răspândeşte 
prin sânge şi care cauzează 
boala hepatică numită 
hepatită C. Cele mai 
frecvente modalităţi de 
infectare sunt cauzate 
de practicile nesigure de 
administrare a injecţiilor; 
sterilizarea neadecvată a 

echipamentelor medicale în unele medii sanitare; şi netestarea 
sângelui şi produselor sangvine.11

Virusul imunodeficienţei umane (HIV) Un virus care se 
răspândeşte prin sânge. Îmbolnăvirea cu HIV este cauzată de 
infectarea cu HIV-1 sau HIV-2, care sunt retroviruşi.4

Virusul papiloma uman (HPV) Un grup de viruşi care cauzează 
negi şi care sunt responsabili şi pentru cancerul de col uterin şi 
unele forme de cancer anal.3 

Toxicitate Calitatea, starea sau gradul relativ de a fi toxic  
sau otrăvitor.1

Transmitere Trecerea unei boli de la o persoană la alta.4

Tuberculoză O boală cauzată de bacteria Mycobacterium 
tuberculosis.3

Transmitere verticală Transmiterea (de exemplu, a virusului 
HIV) de la mamă la copil.3

Povară virală Concentraţia unui virus, cum ar fi virusul HIV,  
în sânge.14

Încărcătură virală Măsurarea cantităţii de virus dintr-o probă. 
Încărcătura virală a virusului HIV indică gradul de reproducere  
a virusului HIV în corp.3 
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