Consilierea
Înainte de a decide s` v` testa]i, vorbi]i cu un consilier – o
persoan` care v` va oferi informa]ii corecte despre infec]ia
cu HIV [i împreun` cu care v` pute]i evalua riscul de
infectare [i, eventual, pute]i g`si metode de reducere a
acestuia sau a consecin]elor unui comportament cu risc.
Discu]ia este confiden]ial`, iar consilierul nu judec` stilul
dumneavoastr` de via]` [i nici nu încearc` s` v` fac` s`
renun]a]i la el. Numai în cuno[tin]` de cauz` pute]i decide
ce este mai bine pentru dumneavoastr`.
Testarea confiden]ial` este nominal`, dar garanteaz`
p`strarea secretului în privin]a identit`]ii dumneavoastr`.
În cazul test`rii anonime, nu este necesar` dezv`luirea
numelui. Proba de sânge poate fi înso]it` de un cod
numeric sau de o parol`. Rezultatul unei test`ri anonime
v` va fi comunicat personal, dar nu va figura în fi[a
dumneavoastr` medical`.
Rezultatul negativ
Un rezultat negativ al testului indic` absen]a anticorpilor
anti-HIV în sânge, ceea ce înseamn` c`: nu sunte]i infectat
cu HIV (sunte]i HIV negativ) sau sunte]i recent infectat cu
HIV (6 s`pt`mâni – 3 luni), îns` în sângele dumneavoastr`
nu au ap`rut înc` anticorpii specifici anti-HIV.
Dac` primi]i un rezultat negativ [i considera]i c` a]i f`cut
testul prea curând dup` ce v-a]i aflat într-o situa]ie cu risc
de infectare (mai pu]in de 3 luni), este bine s` discuta]i cu
medicul sau consilierul [i s` repeta]i testul dup` un
interval de timp indicat de acesta.
În orice caz, trebuie s` re]ine]i c` rezultatul negativ nu
înseamn` c` sunte]i imun fa]` de infec]ia cu HIV; trebuie
s` adopta]i un comportament care s` v` protejeze de
infec]ie.
Rezultatul pozitiv

Persoanele infectate cu HIV nu trebuie neap`rat s` î[i
modifice planurile de viitor, ci doar s` încerce o schimbare
a comportamentului – mai mult` grij` fa]` de propria
persoan` [i fa]` de ceilal]i.
O persoan` care afl` c` este seropozitiv` încearc` o
multitudine de sentimente: fric`, triste]e, furie, sup`rare,
vinov`]ie etc. În aceste momente, trebuie s` se gândeasc`
foarte atent dac` e bine s` vorbeasc` despre rezultat, cu
cine s` vorbeasc` [i când. Legisla]ia actual` asigur`
dreptul la confiden]ialitate.
Evolu]ia infec]iei
Imediat dup` p`trunderea în organism, HIV începe s` se
multiplice. Câteodat`, persoana infectat` nu simte nimic
deosebit. Este îns` posibil [i ca dup` 2-6 s`pt`mâni din
momentul infect`rii s` apar` simptome care duc cu gândul
la o grip` sau la o alt` infec]ie viral`, [i care dispar, în mod
obi[nuit, dup` câteva s`pt`mâni.
Aceast` faz` se nume[te primo-infec]ie. Reamintim c`
persoanele infectate pot transmite virusul înc` din primele
faze ale infec]iei.
Pentru un timp adesea îndelungat (circa 10 ani), poate
exista un echilibru între producerea de virusuri [i reac]ia
sistemului imunitar. Când capacitatea organismului de a se
ap`ra scade foarte mult, prezen]a unor microbi (din
exterior sau existen]i deja în`untrul corpului) poate
determina apari]ia unor infec]ii, care marcheaz` intrarea în
stadiul de SIDA.
Numai un medic specializat în infec]ia cu HIV poate evalua
starea dumneavoastr` de s`n`tate [i v` poate ajuta în
alegerea [i stabilirea tratamentului adecvat. În acest sens,
în România au fost organizate 8 centre regionale
(Bucure[ti, Constan]a, Craiova, Bra[ov, Ia[i, Târgu Mure[,
Cluj Napoca [i Timi[oara).
Este important ca o persoan` infectat` s` se protejeze de
reinfectarea cu HIV [i de contracararea altor infec]ii, care
pot gr`bi declan[area SIDA.
Tr`ind HIV pozitiv

Dac` rezultatul testului ELISA este confirmat prin alt`
metod` (de exemplu prin testul Western-Blot), testul este
pozitiv [i sunte]i HIV pozitiv. Aceasta nu înseamn` c` ave]i
SIDA sau c` ve]i dezvolta aceast` boal` în curând.
Descoperirile recente [i apari]ia unor op]iuni noi în ceea ce
prive[te autoîntre]inerea ofer` noi speran]e persoanelor
seropozitive.
Tratamentele moderne pot încetini progresia infec]iei [i
pot ameliora sau amâna o serie de complica]ii.

Infec]ia cu HIV dureaz` toat` via]a. O persoan` infectat` cu
HIV se teme pentru viitorul ei. Pentru a putea lupta, ea are
nevoie s` simt` c` nu este singur`. Trebuie s` poat` vorbi
[i s` fie ascultat`, dac` dore[te acest lucru.
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Un rezultat pozitiv al testului indic` prezen]a anticorpilor
anti-HIV în sânge. O persoan` prime[te un rezultat pozitiv
numai dup` efectuarea testelor de confirmare.

Lupta împotriva SIDA
este o problem` de solidaritate!

Helpline SIDA:
0.800.800.033

Totul despre
testul HIV

Aceast` bro[ur` are rolul de a v` ajuta s` în]elege]i de ce e
bine s` face]i un test HIV, ce este testul HIV (în ce const`) [i
care sunt consecin]ele (avantajele) test`rii.
Bro[ura nu înlocuie[te consilierea pre- [i post-test HIV.
Înainte de a decide s` face]i testul, este bine s` vorbi]i cu
cineva care v` poate l`muri unele probleme referitoare la
procesul de testare.

forfecu]` de manichiur`, lame de ras, ace de tatuaj, ace
pentru g`urirea urechilor; contactul direct cu sângele
unei persoane infectate - ritualul fra]ilor de cruce,
contactul accidental cu sânge, \n caz de r`nire);
• de la mam` la f`t (HIV trece de la mama care este
infectat` la f`t, \n timpul sarcinii, la na[tere sau prin
al`ptare - laptele unei femei infectate con]ine HIV).

De ce s` ne test`m?

Cum nu se transmite HIV?

Pentru anumite persoane, testarea este important` pentru
c` vor s` [tie dac` sunt sau nu infectate. Al]ii nu vor s`-[i
cunoasc` statusul HIV. Ei nu ar dori s` afle c` sunt sau ar
putea fi infecta]i.

HIV nu se transmite în situa]ii [i prin gesturi cotidiene:
• strângere de mân`
• îmbr`]i[are
• tuse sau str`nut
[i nici prin:
• transpira]ie, lacrimi sau s`rut
• ]ân]ari, insecte
• mâncare preparat` de o persoan` infectat`
• toalet` sau obiecte de toalet` (s`pun, prosop)
• piscine
• furculi]e, cu]ite, linguri]e, pahare sau ce[ti
• pupitre, b`nci [colare, scaune de autobuz
• computere
• aparate de telefon
• echipament sportiv

Numai dumneavoastr` pute]i decide dac` este sau nu
momentul s` face]i testul. Pentru a lua aceast` decizie, este
necesar s` ave]i o imagine clar` atât asupra testului cât [i
asupra semnifica]iei rezultatelor acestuia.
Ce \nseamn` HIV [i SIDA?
HIV (Virusul Imunodeficien]ei Umane) este un virus care
afecteaz` sistemul imunitar al organismului [i, în final,
provoac` SIDA.
SIDA (Sindromul Imunodeficien]ei Dobândite) este un
ansamblu de semne [i simptome care apar în faza avansat`
(final`) a infec]iei cu HIV.

Ce este testul HIV?

Perioada în care HIV distruge sistemul imunitar al
organismului este variabil` [i, în acest timp, este posibil ca
persoana infectat` cu HIV s` nu aib` probleme de s`n`tate
(dar poate transmite infec]ia!).

Testul care se practic` în mod obi[nuit [i pe care mul]i
oameni îl numesc, impropriu, „testul SIDA”, este un test
indirect, care nu pune în eviden]` HIV, ci anticorpii specifici
anti-HIV produ[i de corpul persoanei infectate; ei apar în
sânge ca urmare a infect`rii.

A fi infectat cu HIV nu înseamn` neap`rat a fi bolnav de
SIDA.
Deoarece semnele infec]iei sunt ini]ial nespecifice, singura
metod` de a afla dac` sunte]i infectat cu HIV este testul
specific HIV. Acest test se poate face doar cu acordul
dumneavoastr`, chiar dac` recomandarea vine din partea
medicului sau dac` sunte]i constrâns de diferite evenimente
(c`s`torie, sarcin`, lucru în str`in`tate).
HIV este prezent, în cantitate infectant`, în secre]iile
genitale/sexuale (secre]ii vaginale, sperm`) [i în sângele
persoanelor infectate. Dac` aceste fluide intr` în contact cu
leziuni deschise ale unei alte persoane, se poate produce
infectarea.
Cum se transmite HIV?
Astfel, HIV se transmite:
• prin contact sexual neprotejat (adic` f`r` prezervativ)
cu o persoan` infectat`;
• prin sânge (folosirea în comun a seringii de c`tre
consumatorii de droguri injectabile, folosirea \n comun a
unor obiecte care \n]eap` sau taie, p`tate de sânge -

Procedeul de testare implic` teste diferite. Testul de triaj
(screening), efectuat primul, se nume[te ELISA (EnzimeLinked Immuno-Sorbent Assay) [i este testul pentru
depistarea anticorpilor anti-HIV. Testul ELISA este destul
de precis, el putând depista peste 98% din persoanele
infectate.
Orice test ELISA pozitiv trebuie repetat pentru o prim`
confirmare.
Pentru toate aceste metode de laborator este necesar`
doar o prob` mic` de sânge.
Exist` [i alte metode de testare, directe, care eviden]iaz`
prezen]a HIV în sânge. Acestea sunt folosite mai ales în
cercetare, fiind foarte laborioase [i scumpe.
Testul HIV
• nu este un vaccin anti-SIDA
• nu este o metod` de tratament
• nu poate indica momentul infect`rii [i nici momentul
în care se va instala SIDA.

Motive pentru a face testul HIV
• Pentru a evalua riscul [i pentru a exclude posibilitatea
de a v` fi infectat prin diferitele activit`]i cu risc.
• Pentru c`, în situa]ia în care rezultatul este pozitiv,
pute]i începe un tratament care ajut` la încetinirea
evolu]iei infec]iei cu HIV.
• Pentru c` infec]ia cu HIV nu v` afecteaz` doar pe
dumneavoastr`. Dac` nu v` cunoa[te]i statusul HIV,
pute]i transmite [i altor persoane virusul.
Pentru ca rezultatul testului s` fie concludent, cel mai
indicat este s` v` testa]i dup` momentul presupusei
infect`ri, iar în cazul în care rezultatul testului este negativ
s` v` retesta]i dup` înc` 2-3 luni. Aceast` perioad`, numit`
perioad` de fereastr` imunologic`, poate fi necesar`
organismului pentru a produce anticorpii anti-HIV. O alt`
condi]ie esen]ial` este ca, în acest interval de timp, s` nu
v` fi expus nici unei alte situa]ii cu risc de infectare (de
exemplu parteneri sexuali multipli).
S-ar putea s` dori]i s` v` testa]i dac`...
• a]i avut un contact sexual neprotejat
• a]i avut sau ave]i parteneri sexuali multipli
• a]i suferit o interven]ie chirurgical` sau o transfuzie de
sânge
• a]i primit tratamente injectabile [i a]i fost spitalizat
înainte de 1990
• sunte]i îns`rcinat` sau dori]i s` ave]i un copil
• so]ia / prietena dumneavoastr` este îns`rcinat`
• dori]i s` v` c`s`tori]i sau s` începe]i o rela]ie sexual`
• folosi]i droguri injectabile
• certitudinea rezultatului, pozitiv sau negativ, v`
înl`tur` un sentiment de nesiguran]`.
S-ar putea s` nu dori]i s` v` testa]i dac`...
• nu [ti]i unde v` pute]i testa, nu ave]i destule
cuno[tin]e despre SIDA sau nu [ti]i de ce e bine s`
face]i testul. În acest caz, suna]i la serviciul Helpline
SIDA al ARAS: 0.800.800.033, un serviciu gratuit, pe
care \l pute]i accesa de la orice cabin` telefonic`;
• nu ave]i în apropiere nici un centru de testare
confiden]ial` [i v` teme]i de posibile consecin]e legale,
economice, sociale sau de discriminare;
• nu v` sim]i]i capabil, din punct de vedere psihologic,
s` primi]i un rezultat pozitiv. Acesta nu este un motiv
pentru a amâna indefinit testarea! Pute]i face apel la
consiliere sau psihoterapie pentru a v` preg`ti adecvat.
Pân` la aflarea rezultatului, proteja]i-v` de infec]ie!
Exist` situa]ii în care testul HIV v` este solicitat în vederea
angaj`rii, c`s`toriei, înrol`rii sau înaintea unei plec`ri în
str`in`tate. În astfel de cazuri, testarea se face nominal,
devenind parte a dosarului dumneavoastr` medical. De
aceea, solicita]i mai întâi s` discuta]i cu un consilier care
s` v` clarifice unele aspecte legale.

