
PENTRU A AFLA UNDE SA MERGI, VIZITA SITE-UL :

Réalisé par CABIRIA, grâce au soutien financier 
de l’ANSM (Agence Nationale de la Sécurité 
des Médicaments), dans le cadre d’un appel 
à projets compétitifs.

À L’ATTENTION DU PERSONNEL MÉDICAL D’URGENCE :

URGENCE MÉDICALE

Tu tocmai ai avut 
un risc de expunere 
de HIV…

…NU INTRA   
ÎN PANICA ! 

Exista o solutie.

Daca te afli într-o situatie de risc, aratele 
brosura asta personalului de la spital

Apel confidential, anonim si gratis

Dans les dernières 48 heures, j’ai eu 
un risque de transmission du VIH 
avec une personne dont je ne connais 
pas le statut sérologique.

Pour prévenir ce risque de transmission 
du VIH, je souhaite bénéficier 
d’un traitement antirétroviral.

Merci de bien vouloir me prendre 
en charge.



PPE
PROFILAXIA POST-EXPUNERE

 CUM SE OBTINE ?

24 de ore pe zi, 7 zile pe saptamâna 
într-un serviciu de urgenţă.
Poţi să mergi şi la un centru CeGIDD 
(centru de depistare) în funcţie de orele 
de deschidere.

 CE ESTE ?

Este un tratament accesibil după un risc 
de a fi contaminat cu virusul HIV.
TPE da cele mai bune rezultate, cu cât mai 
devreme începe dupa risc de expunere, 
dar cel mai târziu în termen de 48 de ore.

Apoi, tratamentul TPE durează 28 de zile 
cu o supraveghere la spital.

48h

28

Pune o alarma zilnica 
pe telefon !

CÂTEVA SFATURI PENTRU A FACE LUCRURILE BINE ;)

Chiar daca un prieten / o prietena ti-a dat 
medicamentele după o expunere unei 
situaţii de risc, este important să mergi la 
spital pentru a face o supraveghere medicală.

Este important sa mergi la toate 
consultatiile de supraveghere stabilite de 
spital, să faci teste şi ca medicul să verifice 
cum funcţionează ficatul şi rinichii. El va 
adapta tratamentul dacă este necesar.

Tratamentul nu trebuie oprit chiar daca 
efecte adverse apar ca oboseala, greata 
sau alte. Există soluţii pentru a evita 
efectele secundare. Consultă serviciul care 
a prescris tratamentul, ei te pot ajuta.

Dacă este posibil, ădu pastilele care ţi s-a administrat, 
cutia sau o fotografie a pastilelor.
Medicamentele prescrise pentru TPE scimba de la caz 
la caz, dacă eşti însărcinată sau ai deja un alt tratament.

Dacă nu ai metodă contraceptivă, să nu uiţi să iei 
pastila de urgentă (Lévonorgestrel) pentru a evita 
o sarcina nedorita.

Pentru un tratament eficient, trebuie să iei TPE în fiecare 
zi, timp de 28 de zile, conform recomandării, chiar dacă 
rezultatul primului test de sânge este negativ. 

Niciodata sa nu ei medicamente 
fara aviz medical


