Câteva date despre SIDA

Nu eÕ ti în primejdie s| te conta- minezi
cu HIV:

În anii '80 SIDA (sindromul de imunodeficienÛ|
achiziÛionat|) a c|p|tat proporÛiile unei epidemii
internaÛ ionale aflat| în creÕtere rapid|. OrganizaÛia
Mondial| a S|n|t|Ûii consider| c| la sfârÕitul acestui
secol num|rul persoanelor infectate cu virusul SIDA
va dep|Õi 40 de milioane în toat| lumea. Potrivit unor
specialiÕti, exist| Û|ri care ar putea pierde 25% din
populaÛia lor prin SIDA.

atunci când strângi mâna cuiva
când serve Õti masa la restaurant
prin folosirea telefoanelor publice
prin folosirea toaletelor publice
în bazinele publice de înot
în cursul consultaÛiei la medic/dentist.

SIDA este o boal| contagioas| Õi letal|, provocat| de
HIV (virusul imunideficienÛei umane). Virusul atac| Õi
distruge sistemul imunitar al organismului. În acest fel
organismul devine incapabil s| se apere împotriva
infecÛiilor Õi a unor forme de cancer.

SIDA nu se transmite prin:
str|nut sau tuse
îmbr|ÛiÕ|ri Õi atingeri
înÛep|turi de ÛânÛari sau insecte
mângâieri Õi s|rut simplu.

În ciuda cercet|rilor medicale intense, ÕtiinÛa este
neputincioas| în lupta cu aceast| boal| teribil|.
SIDA poate fi considerat| „plaga“ secolului 20.
Pân| în prezent, nu exist| nici un vaccin sau
tratament care s | vindece SIDA.
Singura protecÛie faÛ| de SIDA este
PREVENIREA!

Cum se transmite SIDA
SIDA se transmite, cel mai adesea, prin contact
sexual cu un/o partener/| infectat/|. Virusul care
provoac| SIDA se g| seÕte în anumite secre Û ii Õ i
fluide ale organismului (sânge, sperm| Õi secreÛii
vaginale). Infectarea poate avea loc Õi prin injectarea
de sânge infectat - cum se întâmpl|, de exemplu, în
cazul inject|rii intravenoase de droguri cu ace folosite
Õi de alÛii sau prin transfuzarea de sânge netestat - sau
chiar prin unit|Ûile sanitare, prin folosirea acelor
nesterile la administrarea tratamentelor injectabile.
Ne amintim cu toÛii de scandalul provocat de infectarea cu HIV a unui num|r important de copii prin
folosirea de instrumentar nesterilizat sau produse
contaminate.

...dup | cum virusul nu se transmite prin simpla
convieÛuire al|turi de persoane care au SIDA, atâta
timp cât nu exist| nici un fel de contact sexual
sau contact cu fluidele contaminate ale
organismului (sânge, sperm| Õi secreÛii vaginale)

Cum se poate preveni SIDA
1. Evit| implicarea în activit|Ûi sexuale înainte de
c|s|torie.
2. Cea mai bun| protecÛie o ofer| monogamia: s| ai
contacte sexuale cu un singur partener neinfectat, în
cadrul c|sniciei.
3. Ori de câte ori este posibil, foloseÕte medicamente
pe cale oral|, mai degrab| decât injectabile.
4. Pentru orice tratament injectabil foloseÕte numai
seringi Õi ace de unic| folosinÛ|.
5. În cazul în care ai nevoie de o transfuzie de sânge,
asigur|-te c| sângele a fost testat corespunz|tor.
6. Evit| implicarea în comportamente sexuale riscante.
7. Folosirea prezervativelor poate reduce, dar nu
înl|tur| complet riscul de contaminare cu HIV.

Extras din declara Û ia cu privire la SIDA a Bisericii Adventiste de Ziua a Ô aptea
Sexualitatea uman| este darul lui Dumnezeu pentru
omenire. Dumnezeu a creat sexualitatea Õi a apreciato ca fiind „foarte bun|“. În sexualitate experiment|m
dragostea lui Dumnezeu. D|ruirea, slujirea celuilalt,
împ|rt|Õirea intim| a dragostei unuia faÛ| de cel|lalt aceasta este perspectiva biblic| asupra sexualit|Ûii
umane. Sexualitatea biblic| previne trivializarea
sexului Õi expunerea consecutiv| la infecÛia cu HIV.

SIDA poate fi prevenit| !
Aceast| boal| poate fi prevenit| prin evitarea
contactului sexual înainte de c|s|torie Õi prin p|strarea
pe tot parcursul vieÛii a unei relaÛii monogame, fidele,
cu un partener neinfectat, în cadrul c|s|toriei.
SIDA poate fi prevenit| prin evitarea folosirii drogurilor ilicite administrate intravenos.
SIDA poate fi prevenit| prin luarea precauÛiei ca în
cursul îngrijirilor medicale s| se foloseasc| numai ace
Õi instrumente sterile.
Trebuie încurajate, prin eforturi educaÛionale, toate
m|surile cunoscute de reducere a transmiterii SIDA.
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