
Adolescentele care trăiesc cu virusul HIV au 
considerente şi nevoi unice privind îngrijirea, 
iar acestea vor continua să evolueze în 
funcţie de diversele etape de viaţă. 

Fiind o adolescentă infectată cu 
virusul HIV, sau persoana apropiată 
unei adolescente care are HIV, 
probabil aveţi multe întrebări pentru 
furnizorul dumneavoastră. Resursa 
de mai jos a fost elaborată pentru 
a vă ajuta să orientaţi conversaţiile 
pe care le aveţi referitoare la aceste 
nevoi şi a vă ajuta să vă concentraţi 
atenţia asupra ariilor cheie care vă 
preocupă.

Această resursă nu are intenţia de a acoperi 
toate temele care ar trebui discutate şi este 
posibil ca nu toate aceste teme să fie valabile  
în cazul dumneavoastră. Asiguraţi-vă că 
adresaţi orice întrebări pe care le aveţi  
echipei dumneavoastră medicale.
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Adresaţi-vă  
furnizorului 
dumneavoastră
Adolescenţă (10 - 18 ani)

Există multe informaţii care trebuie 
urmărite, inclusiv protejarea, 
tratamentul şi opţiunile de îngrijire. 
Luaţi în calcul să discutaţi despre  
aceste teme:

 r Informaţii ştiinţifice despre virusul 
HIV (cum ar fi numărul de celule 
CD4, încărcătura virală, replicarea, 
potenţialele complicaţii)

 r Contracepţia, prevenirea infectării 
cu virusul HIV şi protejarea 
celorlalţi

 r Considerente privind sarcina

 r Tratamentul antiretroviral (cum ar 
fi programul administrării dozelor, 
efectele secundare, administrarea 
medicaţiei conform prescripţiei)

 r Infecţiile cu transmitere sexuală 
(cum ar fi clamidia, virusul 
papiloma uman, sifilisul, gonoreea)

 r Alte afecţiuni medicale (cum ar fi 
tuberculoza, hepatita B şi C)

 r Consumul de alcool şi droguri

În cazul dumneavoastră, există alte 
considerente importante privind îngrijirea, 
care includ bunăstarea emoţională şi 
provocările de zi cu zi care afectează modul 
în care este gestionat virusul HIV. Furnizorul 
dumneavoastră vă poate ajuta să abordaţi 
aceste provocări şi sentimente: 

 r Sănătatea mintală/emoţională

 r Provocările/conflictele de zi cu zi, cum 
ar fi faptul că le spuneţi altora că purtaţi 
virusul HIV, frica şi discriminarea din 
partea altor persoane

 r Drepturile privind sănătatea şi 
considerentele legale pentru femeile 
care sunt infectate cu virusul HIV 

 r Controalele medicale de rutină (cum 
ar fi îngrijirea acordată de medicul de 
familie, examinările stomatologice, 
examinările oftalmologice, testele 
Papanicolau)

 r Abuzul şi violenţa

Este posibil să necesitaţi sprijin 
suplimentar pentru a vă construi un 
bagaj de cunoştinţe despre virusul 
HIV şi ce servicii existente  
sunt disponibile: 

 r Unde pot să merg dacă am nevoie 
de ajutor şi/sau sprijin?

 r Ce pot să fac pentru a afla mai 
multe informaţii?

VIAŢA CU VIRUSUL HIV:  
CE TREBUIE SĂ ŞTIŢI

CONSIDERENTE PRIVIND 
ÎNGRIJIREA SPRIJIN

Nu uitaţi că vizitele pe care le faceţi dumneavoastră sau persoana apropiată dumneavoastră la 
furnizorul dumneavoastră reprezintă o oportunitate de a aborda orice întrebări sau preocupări 
pe care le-aţi putea avea. Pentru a profita la maxim de discuţiile avute, gândiţi-vă să aduceţi 
cu dumneavoastră un carneţel, în care puteţi lua notiţe în timpul vizitei. Nu ezitaţi să adresaţi 
întrebări, întrucât furnizorul de servicii de sănătate este acolo să vă ajute. Faceţi următoarea 
programare înainte de a părăsi cabinetul furnizorului, pentru a simplifica îngrijirea de rutină. 
Asiguraţi-vă că aţi luat cu dumneavoastră un număr de telefon, în cazul în care trebuie să 
schimbaţi data programării sau aveţi întrebări urgente.

See Us: Women Take a Stand on HIV (Observaţi-ne: Femeile iau poziţie în faţa virusului HIV) este o 
campanie de conştientizare globală, care se concentrează asupra abordării provocărilor unice cu 
care se confruntă femeile care trăiesc cu virusul HIV. Această campanie încearcă să încurajeze 
femeile care au virusul HIV să iasă din umbră, să întemeieze un simţ al comunităţii şi, în cele din 
urmă, să îşi facă vocea auzită. 

Pentru informaţii suplimentare: SeeUs@IAPAC.orgCampania See Us a fost posibilă datorită fondurilor primite din partea AbbVie.


