
INFECȚIA CU HIV

Riscul de contagiere cu HIV
Infecția se transmite cu ocazia unui contact sexual (vaginal, anal, oral) neprotejat cu o persoană infectată, prin contactul direct 
cu sânge sau cu secreții corporale infectate, sau prin folosirea în comun a acelor sau a seringilor contaminate de către o 
persoană pozitivă la HIV.
Femeia poate să-și infecteze copilul pe perioda sarcinii, la naștere sau pe perioda alăptării la sân; acest lucru a devenit foarte rar 
după introducerea Terapiei AntiRetrovirale (ART). Persoane cu mare risc de contagiere sunt:

• Homosexuali

• Persoane toxicodependente care utilizează ace infectate

• Parteneri sexuali ai persoanelor pozitive la HIV

• Victime ale unor agresiuni sexuale

• Bărbați și femei care au raporturi sexuale cu mai mulți parteneri

• Bărbați și femei care fac sex pentru bani  sau droguri, sau care au parteneri sexuali cu astfel de obiceiuri

• Oricine s-a rănit accidental cu un ac sau cu instrumente tăioase în cadrul unei structuri sanitare

• Persoane care au fost supuse la o transfuzie de sânge sau de derivate din sânge înainte de anul 1984

Simptome de infecție
Infecție recentă
50-90% dintre persoanele contagiate manifestă 
primele simptome după 2-4 sâptămâni.

Infecția primară cu HIV poate trece neobservată sau 
se poate prezenta cu simptome foarte vagi, câteodată 
similare celor ale gripei. În acest stadiu boala este 
foarte contagioasă, dat �ind că virusul se găsește în 
sânge și în lichidele corporale într-o cantitate foarte 
mare; este foarte important să se poată stabili un 
diagnostic cât mai curând deoarece începerea cât mai 
precoce a ART reduce riscul de transmitere a infecției.

Simptome generale: cele mai frecvente sunt febra 
(>38°C),dureri în gât, dureri de cap (cefalee), dureri 
musculare și ale articulațiilor care pot persista timp 
de 2 săptămâni. Succesiv se pot manifesta um�area 
glandelor linfatice de la gât sau a celor axilare cu 
tendință de dezum�are dar nu de dispariție pe 
parcursul săptămânilor următoare.
Simptome cutanate, orale, genitale. Ulcerele dureroase sunt o caracteristică a infecției primare. Acestea se manifestă la nivelul 
gurii, al esofagului, al anusului sau al penisului. Anumite persoane, după febră, pot prezenta eriteme la nivelul feței, al gâtului, 
al toracelui superior sau peste tot, cu durata de 5-8 zile. 
Simptome digestive. Sunt reprezentate de amețeală, vomă, diaree, lipsă de apetit și scădere în greutate.
Simptome respiratorii. Sunt în general caracterizate de tuse seacă.



RIFERIMENTI: http://www.uptodate.com

PROGETTO: “ELISA. Educare e informare sulla salute”.  Aggiornamento: gennaio 2015.

TRADUZIONE: Mirela Rău

NOTĂ: Acest document are doar valoare informativă și nu intenționează să substituie sfaturile medicului dumneavoastră. 
              De asemenea, la fel ca oricare  alt document, are nevoie de o actualizare periodică. 

Infecție în fază avansată

Dacă infecția nu este tratată, virusul poate provoca o 
slăbire a sistemului imunitar. După puțini ani 
posibilitatea organismului de a se apăra se reduce 
progresiv: persoana pozitivă la HIV se poate îmbolnăvi 
de boli care unei persoane sănătoase nu i-ar provoca 
daune (infecții oportuniste). În funcție de tipul de boală 
oportunistă se pot manifesta febră, scădere în greutate, 
dereglări de vedere, insu�ciență respiratorie.
Candidoza orală și a esofagului este una dintre infecțiile 
cele mai frecvente la pacienții pozitivi la HIV. În cazul 
persoanei sănătoase Candida poate apărea la nivel 
cutanat, oral, intestinal și vaginal, și doar foarte rar 
poate provoca infecție (candidoza vaginală). Din 
contra, în candidoza pacienților pozitivi la HIV sunt 
prezente pete albe care sângerează cu ușurință, puțin 
dureroase și, în caz de candidoză la esofag, di�cultăți la 
deglutiție.
Odată cu începerea tratamentului anti-HIV este 
recuperată funcționalitatea sistemului imunitar și, în 
consecință, se reduce riscul infecțiilor oportuniste. 
Chiar dacă are loc o îmbunătățire progresivă, este 
oricum recomandată administrarea de medicamente 
care să  împiedice apariția acestora.

Prevenirea infecției cu HIV
Pentru a reduce riscul de contagiere se recomandă:

• Încurajarea partenerului sexual pentru a efectua testul

• Utilizarea prezervativului cu �ecare partener sexual

• Evitarea abuzului de droguri și de alcool, dat �ind că pot 
determina comportamente sexuale “ riscante”

• Evitarea folosirii în comun a acelor sau a seringilor 

utilizate deja de alte persoane toxicodependente.
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