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PREFA}|

Una dintre cele mai provocatoare [i, `n acela[i timp, `ngrijor\toare fenomene
sociale cu care se confrunt\ societatea româneasc\ o constituie tinerii cu infec]ie
HIV/SIDA. Dac\ la `nceput infec]ia HIV a fost tratat\ ca [i problem\ strict medical\,
consecin]ele psiho-sociale, educa]ionale, economice [i culturale ap\rute `n
existen]a copiilor seropozitivi [i a familiilor acestora, au dus la implicarea [i a altor
categorii de speciali[ti `n afar\ de medici, [i anume: asisten]i sociali, psihologi,
sociologi. Ace[tia ar trebui s\ asigure medierea `ntre personalul medical [i comu-
nitatea din care face parte copilul infectat, s\ sensibilizeze [i responsabilizeze
comunitatea, SIDA fiind problema `ntregii societ\]i, nu numai a celor infecta]i sau
afecta]i. ~n acest sens, `ncepând din 1990, s-au ini]iat o serie de programe [i s-au
concentrat numeroase resurse umane [i financiare `n sprijinul familiilor cu copii
infecta]i HIV/SIDA. Chiar din titlul acestui Ghid putem observa o modificare im-
portant\ `n ceea ce prive[te priorit\]ile [i caracteristicile grupurilor ]int\. Dac\ pân\
acum 2-3 ani se vorbea `n principal de problematica copiilor seropozitivi [i a
familiilor lor, acum accentul se pune pe persoanele infectate [i afectate HIV/SIDA. 

Cunoa[terea nevoilor persoanelor seropozitive HIV [i ale familiilor acestora
precum [i proiectarea unor interven]ii specializate care s\ vin\ `n sprijinul acestor
persoane,  serviciile sociale dezvoltate [i fenomenul asociativ constituie semnele
unei abord\ri, aceea centrat\ sau bazat\ pe comunitate. Realizarea prezentei
lucr\ri are ca scop `mp\rt\[irea experien]ei practicienilor din cadrul Funda]iei Al\turi
de Voi, România, [i deschiderea unor pun]i de dialog `ntre to]i speciali[tii implica]i
`n lucrul cu persoane seropozitive HIV. Clarificarea unor concepte [i transpunerea
lor `n practic\ ca urmare a interven]iilor de asisten]\ social\ adresate acestor
categorii de persoane pot reprezenta un ghid util tuturor asisten]ilor sociali
interesa]i de acest domeniu.

Lector dr. {tefan COJOCARU
Catedra de Sociologie [i Asisten]\ Social\

Facultatea de Filosofie
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Ia[i
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CAPITOLUL 1

Prezentarea programului de asisten]\ social\ oferit
persoanelor infectate [i afectate HIV/SIDA – Scurt istoric

Programele de asisten]\ social\ dezvoltate de organiza]iile neguvernamentale au
dus la apari]ia unor servicii sociale specifice persoanelor infectate [i afectate de
HIV/SIDA. Toate acestea au generat cre[terea eficien]ei sistemului de protec]ie
social\ [i au creat o strategie coerent\ de preven]ie, interven]ie [i reinser]ie social\
adresat\ acestei categorii de beneficiari.

De asemenea, dezvoltarea sistemului guvernamental de protec]ie social\ a condus
la aplicarea unor politici sociale eficiente acestei categorii sociale defavorizate [i la
dezvoltarea unor tipuri noi de sevicii sociale destinate persoanelor infectate [i
afectate de HIV/SIDA. 

Organiza]ia HOLT International Children’s Services a sus]inut programul de
asisten]\ social\ pentru copiii seropozitivi HIV [i familiie acestora `ncepând cu anul
1992 `n Constan]a, fiind prima organiza]ie care a oferit servicii sociale copiilor
seropozitivi HIV `n România, ulterior aceste programe dezvoltându-se [i `n
Bucure[ti, Mure[ [i Ia[i.

Având `n vedere necesitatea dezvolt\rii programelor `n func]ie de nevoile `n
domeniu, `n anul 2002 Organiza]ia HOLT International Children’s Services, SUA a
`nfiin]at Funda]ia „Al\turi de Voi”, funda]ie care a preluat programul de „Asisten]\
social\ oferit copiilor seropozitivi HIV [i familiilor acestora”, precum [i programul de
„Asisten]\ maternal\ pentru copiii seropozitivi HIV”, desf\[urat ini]ial doar `n
centrele Constan]a [i Mure[.1

Serviciile oferite `n cadrul programului de asisten]\ social\ pentru persoanele
infectate [i afectate de HIV/SIDA sunt: consiliere pre [i post testare HIV, informare
cu privire la drepturile legale, sprijin financiar pentru familiile aflate in situa]ii de
criz\, acces la resursele comunitare pentru copiii seropozitivi [i familiile acestora,
reinser]ia social\, reintegrare [colar\, prevenirea abandonului [colar. De
asemenea, s-a ac]ionat pentru prevenirea abandonului [i reintegrarea `n familia
biologic\ sau l\rgit\. Acolo unde nu a existat aceast\ posibilitate, Funda]ia „Al\turi
de Voi” a dezvoltat o re]ea proprie de asisten]\ maternal\ plasând copii seropozitivi
`n familii selectate [i evaluate de c\tre asisten]ii sociali ai funda]iei. Un moment
important `n dezvoltarea acestui tip de serviciu social `l constituie parteneriatul cu
Direc]iile Generale pentru Protec]ia Drepturilor Copilului din jude]ele Ia[i [i Mure[
privind preluarea salarial\ a asisten]ilor maternali din program. 
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1  Metodologia, standardele [i procedurile de lucru pe programul de asisten]\ maternal\ le pute]i
consulta `n „Ghidul de asisten]\ maternal\ pentru copilul seropozitiv HIV. Metodologie, stan-
darde, proceduri ”, Funda]ia „Al\turi de Voi”, Ed. Lumen, Ia[i, 2003.



~n cadrul programului de asisten]\ social\ se realizeaz\ consilierea tinerilor,
adul]ilor seropozitivi HIV, persoanelor de `ngrijire ale acestora, precum [i femeilor
gravide depistate cu HIV+, un accent deosebit punându-se pe prevenirea trans-
miterii verticale, de la mama infectat\ la copil. De asemenea, asistentul social ofer\
consiliere pre [i post testare HIV pentru femeile gravide pentru a preveni
tansmiterea vertical\.

Prin intermediul serviciilor sociale oferite, Funda]ia „Al\turi de Voi” România a
contribuit la sc\derea num\rului de copii abandona]i `n institu]ii oferindu-le
consiliere p\rin]ilor pentru a `n]elege ce `nseamn\ infec]ia cu HIV/SIDA. De multe
ori teama de necunoscut, insuficien]a informa]iilor [i lipsa de comunicare au
determinat abandonul copiilor seropozitivi HIV `n spitale [i institu]ii de ocrotire
reziden]ial\. 

Acolo unde situa]ia o impune, Funda]ia „Al\turi de Voi” România acord\ sprijin
material pentru a `mbun\t\]ii calitatea nutri]iei, a achizi]iona medicamente sau
`mbr\c\minte pentru copilul seropozitiv. 

Pentru o mai bun\ socializare, copiii sunt `ncuraja]i s\-[i petreac\ timpul `mpreun\,
funda]ia organizând excursii, picnicuri, serb\ri. Unele dintre activit\]i au rolul de a
veni `n completarea cuno[tin]elor dobândite la [coal\ sau acas\ iar altele au rolul
de a dezvolta noi abilit\]i [i de a-i determina pe tineri s\-[i identifice noi hobby-uri.

Programul de asisten]\ social\ se adreseaz\ `n egal\ m\sur\ [i adul]ilor
seropozitivi. Ace[tia beneficiaz\ de consiliere pre [i post testare [i de consiliere
pentru ob]inerea drepturilor legale. De asemenea, Funda]ia „Alaturi de Voi”
România asigur\ conectarea la resursele locale pentru a construi re]eaua de
suport social pentru adultul seropozitiv. ~n cazul existen]ei unor probleme legate de
reintegrarea social\ sau profesional\ se intervine la nivelul familiei sau a institu]iilor
pentru a promova interesul persoanei seropozitive [i a-i ap\ra drepturile de care se
beneficiaz\ conform legisla]iei `n vigoare. 

~n acest program sunt incluse de asemenea [i gravidele care doresc s\ se testeze
pentru HIV. Ele beneficiaz\ de consiliere pre [i post testare. Dac\ o gravid\ este
depistat\ cu HIV+, atunci aceasta va beneficia de celelalte componente ale
programului de asisten]\ social\. ~n astfel de cazuri copiii n\scu]i din mame sero-
pozitive vor fi monitoriza]i pân\ la aflarea cu certitudine a statusului lor medical. ~n
cazul `n care acest copil este diagnosticat cu infec]ie HIV va fi la rândului lui inclus
`n programul de asisten]\ social\ [i va beneficia de toate serviciile enumerate
anterior.

Eficacitatea programelor Funda]iei „Al\turi de Voi” România a fost dovedit\ prin
adaptarea continu\ a acestora la nevoile persoanelor seropozitive [i prin num\rul
mare de beneficiari care au fost inclu[i `n aceste programe. 
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CAPITOLUL 2

Servicii oferite `n cadrul programului de asisten]\ social\
pentru persoanele infectate [i afectate HIV/SIDA

Pentru a `n]elege care sunt particularit\]ile infec]iei cu HIV [i ce efecte are aceasta
asupra echilibrului socio-psiho-emo]ional a persoanelor infectate [i afectate, trebuie
s\ prezent\m câteva informa]ii generale asupra infec]iei HIV/SIDA.

2.1. Informa]ii generale privind infec]ia cu HIV/SIDA

Dac\ `n urm\ cu aproximativ 15 ani, infec]ia cu HIV era un subiect tabu [i nu era
acceptat\ realitatea de a fi existat persoane infectate `n România, `n prezent
situa]ia a fost mult schimbat\. Autorit\]ile guvernamentale au recunoscut nevoile [i
drepturile acestor persoane, facilitându-le accesarea programelor de protec]ie
social\ [i aducând modific\ri cadrului legislativ existent. Mai mult decât atât,
colaborarea cu ONG-urile din acest domeniu de activitate a fost mult `mbun\t\]it\
prin recunoa[terea serviciilor psiho-sociale oferite `n mod profesionist, acestea
reu[ind `n timp s\ transforme acest subiect sensibil `n realitate ca fiind o problem\
a tuturor.  

Se cunoa[te faptul c\,  primul caz a fost semnalat `n SUA, `n anul 1981 `n rândul
persoanelor homosexuale. Necunoscându-se foarte multe informa]ii despre acest
virus, decât faptul c\ avea o contribu]ie marcant\ la sc\derea capacit\]ii de
rezisten]\ a organismului de a se ap\ra de infec]ii, au existat specula]ii c\ ar fi
„afec]iunea homosexualilor”.  

~n anul 1983, Dr. Luc Montagnier a izolat `n ganglionii limfatici virusul imuno-
deficien]ei umane (HIV), virus ce provoac\ boala SIDA. Din acest moment  i se
stabilise un nume: virusul imunodeficien]ei umane, `n traducere fiind prescurtarea
de la: Human Imunodeficiency Virus. Ini]ialele SIDA definesc: Sindromul Imuno-
Deficien]ei Dobândite (din fr. Aquise).

La scurt timp dup\ stabilirea de c\tre cercet\tori a primelor descrieri ale bolii la
adul]i au ap\rut [i primele cazuri de SIDA la copii, mai `ntâi `n SUA [i apoi `n Africa
[i Europa. 

SIDA a fost diagnosticat\ prima dat\ cu zece - dou\zeci de ani `nainte de a fi
descoperit\ `n SUA (poate chiar `n anii ’60): simptome asem\n\toare cu cele ale
SIDA au fost descoperite la unii locuitori ai ]\rilor vest-africane care au venit `n
Europa. S-a spus cã HIV ar fi ajuns `n America prin Haiti, `n urma unui schimb
inter-cultural `ntre Zair [i Insulele Caraibe. 

Apoi este posibil s\ fi ajuns `n New York prin intermediul mediilor homosexuale [i
al comunit\]ilor de consumatori de droguri, de unde s-a r\spândit cu rapiditate `n
SUA, infectând alte comunit\]i homosexuale [i de consumatori de droguri, `n
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cadrul c\rora infec]ia beneficia de un climat ideal pentru r\spândire. Persoanele
bisexuale de sex masculin au transmis apoi infec]ia so]iilor [i partenerilor sexuali,
iar femeile, copiilor lor `nc\ nen\scu]i.

La noi `n ]ar\, primul caz de SIDA a fost diagnosticat `n anul 1985, la un adult
homosexual. Dup\ anul 1990 au fost diagnostica]i cu infec]ie HIV copii n\scu]i `n
perioada anilor 1987-1989, România situându-se pe primul loc `n Europa `n ceea
ce prive[te num\rul cazurilor pediatrice HIV. 1
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1 Sorin Petrea – „SIDA. Trecerea oprit\ (…Individul, colectivitatea [i HIV)”, Ed. All, Bucure[ti,
1997.



Statistici interna]ionale [i na]ionale privind cazurile de infec]ie HIV/boal\ SIDA

Dac\ la `nceput se credea c\ este o boal\ ce afecteaz\ numai anumite categorii
de oameni, denumite grupe ce prezint\ comportamente la risc – homosexualii [i
droga]ii - `n prezent, la nivel mondial, num\rul cumulat al bolnavilor de SIDA a
ajuns la peste 2 milioane, dintre ace[tia 2/3 decedând. Datorit\ bolii SIDA au
decedat pân\ `n prezent peste 25 de milioane oameni de toate vârstele dintre care
3 milioane numai `n anul 2001. 
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ISTORIA HIV/SIDA

• 1932: Considerat anul apari]iei infec]iei cu HIV, originar\ din Africa.
• 1978: B\rba]i homosexuali din SUA [i Suedia, precum [i heterosexuali din

Tanzania [i Haiti, prezint\ primele semne ale bolii care va fi numit\ mai
târziu SIDA.

• 1981: CDC (Center for Disease Control) public\ primul raport  despre
cazuri de pneumonie (pneumocystis carinii) [i sarcomul lui Kaposi. ~n
Fran]a sunt diagnosticate 17 cazuri ale aceleia[i maladii necunoscute.
Termenul ales pentru a denumi noua boal\ este GRID.

• 1982: Boala este denumit\ SIDA.
• 1984: Sunt stabilite Precau]iile Universale.
• 1985: ~n Atlanta, Georgia are loc prima conferin]\ interna]ional\ privind

SIDA.
• 1986: Elve]ia `ncepe s\ testeze produsele sanguine.
• 1987: AZT este aprobat ca primul medicament `mpotriva SIDA. Ministerul

S\n\t\]ii din SUA emite un raport despre SIDA `n care solicit\ m\suri de
educa]ie sexual\ [i prevenire. 

• 1992: Primele rapoarte de terapie anti-viral\ combinat\.
• 1993: Sunt revizuite defini]iile cazurilor, astfel `ncât s\ includ\ manifest\ri

specifice femeilor. Celebrul balerin rus Rudolph Nuryev moare de SIDA.
Primele tratamente cu AZT nu au efect.

• 1994: AZT este administrat femeilor gravide pentru a preveni transmiterea
infec]iei la f\t.

• 1995: Este aprobat primul inhibitor proteazic.
• 1996: Regimurile triplu combinate reduc prezen]a viral\ sub pragul

detectabil, timp de cel pu]in 6 luni.
• 1998: o nou\ posibilitate de triterapie este anun]at\ la conferin]a mondi-

al\ de la Geneva.
• 1999: Amprenavir prezint\ rezultate bune la copiii peste patru ani.
• 2001: Prima sesiune special\ asupra SIDA a Na]iunilor Unite.
• 2002: Femeile constituie 50% din cazurile mondiale de infec]ie HIV.

Virusul se propag\ rapid `n rândul popula]iei din Africa, Asia, Caraibe [i
Europa de Est.

• 2003: 50 de milioane de persoane infectate cu HIV. 23 de milioane de
mor]i.



Organiza]ia Mondial\ a S\n\t\]ii (OMS) estimeaz\ c\, `n lume, media pe zi a
cazurilor noi de infec]ie HIV se situeaz\ `ntre 16.000 [i 18.000. Cazurile estimate
se calculeaz\ astfel:

• SUA = se `nmul]e[te cu 10 num\rul cazurilor declarate oficial;
• AFRICA = se `nmul]e[te cu 20 num\rul cazurilor declarate oficial;
• ROMÂNIA = se `nmul]e[te cu 10-15 num\rul cazurilor declarate oficial.

Astfel, luând `n considerare amploarea infec]iilor estimate, num\rul acelora care
sunt infecta]i HIV/bolnavi SIDA dep\[e[te `n prezent cifra de 50 milioane cazuri.

Dac\ la `nceput, majoritatea bolnavilor de HIV/SIDA era reprezentat\ de b\rba]i,
ast\zi a crescut `ngrijor\tor num\rul femeilor [i copiilor infecta]i iar 50% dintre cei
infecta]i se situeaz\ `n grupa de vârst\ 15-24 ani.

~n Europa, România ocup\ primul loc `n ceea ce prive[te num\rul copiilor infecta]i
HIV/bolnavi SIDA [i se afl\, prin num\rul total de cazuri, mai aproape de ]\rile
occidentale decât de cele din Centrul [i Estul Europei.

La nivel na]ional, situa]ia cazurilor de infec]ie HIV/boal\ SIDA se prezint\ astfel:

Data raport\rii 31.12.2001 31.12.2002 31.12.2003 30.06.2004
~n via]\ HIV/SIDA 9.704 9.799 10.278 10.778
Pierdu]i din eviden]\ 113 442 439 467
Decese copii cu SIDA 2.358 2.896 3.098 3.388
Decese adul]i cu SIDA 341 538 572 682
Total decese 2.699 3.434 3.670 4.070
Cazuri SIDA la copii 5.872 6.454 6.710 3.476
Cazuri SIDA la adul]i 1.303 1.545 1.757 1.229
Cazuri SIDA total 7.175 7.999 8.467 4.705
Cazuri HIV la copii 4.252 4.383 4.443 4.255
Cazuri HIV la adul]i 1.089 1.293 1.477 1.484
Cazuri HIV total 5.341 5.676 5.920 5.739

Ca zone geografice, cu un num\r mare de cazuri de infec]ie HIV se men]in con-
stant pe primele locuri jude]ele Constan]a, Gala]i, Giurgiu, Dolj si Municipiul Bucu-
re[ti. Extinderea intensiv\ a grupurilor popula]ionale care au adoptat compor-
tamente sexuale cu risc (prostituate, homosexuali) [i a acelora care se drogheaz\
pe cale injectabil\ permite o prognoz\ nefavorabil\ pentru urm\torii ani.
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Dar ce este HIV ? Ce este SIDA ?

Virusul imunodeficien]ei umane este un agent patogen, care ini]ial, atac\ celulele
din sistemul imunitar multiplicându-se `n interiorul acestora [i `n final distrugându-
le, sc\zând astfel ap\rarea natural\ a organismului `mpotriva infec]iilor [i a bolilor.

Cele mai importante celule pe care HIV le atac\ sunt celulele T4 sau celulele
„helper”. Acestea sunt globule albe care constituie unele din primele linii de ap\rare
ale organismului `mpotriva invaziei unor antigeni (substan]e str\ine organismului)
care `l pot `mboln\vi.

Virusul este `n mod special atras de o parte a celulei, construit\ dintr-o protein\
numit\ CD4. Virusul este atras, de asemenea, de c\tre celulele ce cur\]\ sângele
de microbi [i alte corpuri str\ine organismului. Sistemul imunitar are celule numite
celulele T8. Acestea sunt globule albe ce opresc sistemul imunitar dup\ ce acesta
[i-a terminat rolul de lupt\ `mpotriva infec]iilor. La o persoan\ s\n\toas\ exist\, de
obicei, de dou\ ori mai multe celule T4 decât T8. La o persoan\ cu SIDA raportul
este adesea inversat. 

Aceasta `nseamn\ c\ exist\ prea pu]ine celule T4 care s\ lupte cu infec]ia [i prea
multe celule care ordon\ sistemului imunitar s\ opreasc\ lupta `mpotriva infec]iilor.
Acesta este unul din principalele motive pentru care bolnavii cu SIDA contracteaz\
atâtea infec]ii [i boli.

~n timp, organismul infectat pierde capacitatea de a rezista unei boli infec]ioase
comune (ex: pneumonie, tuberculoz\, hepatit\).

Deci, dac\ infec]ia HIV reprezint\ doar p\trunderea [i cantonarea virusului `n
organism, uneori f\r\ apari]ia unui semn de boal\, SIDA este faza avansat\ [i
tardiv\ a infec]iei HIV, faz\ `n care apar semne [i simptome specifice de boal\,
determinate de sc\derea capacit\]ii de ap\rare a organismului. Boala SIDA se
manifest\ prin infec]ii oportuniste, infec]ii obi[nuite sau severe, cu durat\ mare `n
timp, rezistente la tratament, cantonate la diferite organe [i sisteme. 

~n absen]a unui tratament, evolu]ia de infectare pân\ la apari]ia bolii SIDA se
situeaz\, `n general, `ntre 8-13 ani. Durata supravie]uirii dup\ instalarea bolii
variaz\, `n absen]a tratamentului, de la 9 luni la 2 ani. Aceast\ perioad\ poate fi
prelungit\ `n condi]iile unui tratament adecvat [i sus]inut cu medica]ia specific\
(antiretrovirale).

Infec]iile oportuniste sunt ni[te maladii care se dezvolt\, `ndeosebi, la nivelul unor
organe importante – pl\mâni, ficat, sistemul digestiv, creier. Printre afec]iunile
oportuniste se num\r\ tuberculoza, infec]iile parazitare sau datorate ciupercilor,
infec]iile virale etc.

Tuberculoza
• Bacilul lui Koch se reactiveaz\ `n aproape o treime din cazuri, `n mod

deosebit la toxicomani [i `n ]\rile `n curs de dezvoltare;
• Infec]ia este adeseori difuz\, `n afara pl\mânilor;
• Este dificil de `ngrijit la pacien]ii care nu se trateaz\ constant, ceea ce

provoac\ rezisten]e.
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Infec]iile datorate ciupercilor
• Aceste infec]ii ating zone `ntinse, uneori la un organ sau chiar la un sistem

`ntreg. De ex., Cryptococcos provoac\ infec]ii progresive [i cronice ale
pl\mânilor [i ale sistemului nervos. Candidozele ating `ntreg tubul digestiv,
de la gur\ la intestin, ele sunt `ntinse [i cronice.

Infec]iile parazitare
• Sunt cel mai des `ntâlnite;
• Criptosporidioza antreneaz\ o diaree dificil de tratat, antrenând dureri mari

[i pierderea `n greutate;
• Pneumonia sau pneumocistoza este foarte frecvent\ la imunodeprima]i [i

poate fi prima manifestare a bolii. Semnele sale sunt o tuse seac\, cu o
jen\ respiratorie care cre[te progresiv;

• Toxoplasmoza reprezint\ reactivarea unei infec]ii mai vechi [i poate atinge
sistemul nervos.

Infec]ii virale
• Un herpes genital poate s\ reactiveze cu ni[te leziuni profunde [i `ntinse,

uneori diseminate ca o Zona Zoster;
• Zona Zoster are aspectul s\u obi[nuit dar se `ntinde pe o suprafa]\ mai

mare decât spa]iul intercostal, provocând dureri mari; poate genera varicel\;
• Leuco-encefalita este o form\ a encefalitei, cu tulbur\ri nervoase care se

acumuleaz\ tot timpul.

Manifest\ri deosebite ale unor afec]iuni
• Herpesul;
• Negii – pot fi `ntâlni]i mai ales la copii;
• Leucoplazia oral\ – prezent\ sub form\ de stria]ii albicioase pe marginile

limbii;
• Dermatita seboreic\ - sub form\ de pl\gi ro[ii pe fa]\ [i pe cap;
• Diareele – se caracterizeaz\ prin durata lor mai mare de o lun\, deci prin

rezisten]a la tratament;
• Afec]iuni neurologice;
• Afec]iuni reumatologice (artrita, osteonecroza).

Care este diferen]a `ntre HIV [i SIDA?

Se pot identifica 4 stadii ale evolu]iei infec]iei HIV `n organismul uman, astfel:

Stadiul 1: corespunz\tor primoinfec]iei cu HIV. Majoritatea pacien]ilor nu se adre-
seaz\ medicului `n acest stadiu datorit\ absen]ei manifest\rilor clinice. Durata este
variabil\, `ntinzându-se de la câteva zile pân\ la câteva s\pt\mâni.

Stadiul 2: este cel al perioadei asimptomatice [i acoper\ un interval de timp lung,
de ordinul anilor (5-15 ani).

Stadiul 3: este caracterizat prin apari]ia cre[terii `n volum, a ganglionilor limfatici.
Exist\ dou\ grupe evolutive `n raport cu prezen]a sau absen]a semnelor erologice.

Stadiul 4: corespunde manifest\rilor clinice mai severe cu prognostic bine stabilit.
El a fost `mp\r]it `n cinci substadii:
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• IV A – pacien]i cu semne constitu]ionale (sc\dere, diaree, febr\);
• IV B – subiec]i cu atingeri neurologice (encefalopatii, mielopatii);
• IV C – pacien]i cu infec]ii oportuniste (severe [i care nu antreneaz\ diag-

nosticul de SIDA);
• IV D – subiec]i cu neoplazii (Sindromul Kaposii);
• IV E – pacien]i cu alte suferin]e legate de infec]ia cu HIV (pneumonie intersti]ial\).

Criteriile oficiale de definire a SIDA au fost puse la punct de Centrul de Control al
Bolilor (CDC Atlanta) din SUA. Pe scurt, boala SIDA se poate diagnostica `n
situa]ia `n care num\rul limfocitelor CD4 la un pacient HIV pozitiv a sc\zut sub
200/mm3, conform CDC (`n mod normal num\rul lor la adult dep\[e[te 1000/mm3).
De asemenea, `n România, num\rul limfocitelor CD4 trebuie s\ fie sub 200/ mm3

pentru ca pacientul seropozitiv s\ fie considerat c\ este `n stadiul de boal\. Pe
lâng\ aceasta, defini]ia de SIDA include 26 de boli care `i afecteaz\ pe cei cu
infec]ie HIV avansat\. Majoritatea sunt infec]ii oportuniste, care afecteaz\ foarte
rar persoanele s\n\toase. La cei cu boala SIDA `ns\, aceste infec]ii sunt severe
[i uneori fatale, pentru c\ sistemul imun este `n a[a m\sur\ distrus de HIV, `ncât
organismul nu se mai poate ap\ra de bacterii, virusuri sau al]i microbi.

Cum se transmite HIV?

HIV `n general este un virus foarte fragil `n aerul atmosferic. De aceea, pentru a
infecta organismul, el trebuie s\ p\trund\ `n interiorul acestuia [i s\ intre `n contact
cu sângele subiectului expus. Transmiterea necesit\ o cantitate minim\ (un „prag”)
de virus pentru a provoca infectarea. O cantitate mai mic\ de acest prag ofer\
posibilitatea organismului s\ `mpiedice virusul s\ se instaleze. 

A. Transmiterea pe cale sexual\

Transmiterea pe cale sexual\ este cea mai frecvent\ modalitate de r\spândire a
infec]iei, `n `ntreaga lume. Toate practicile sexuale neprotejate sunt poten]ial infec-
tante. Riscul de transmitere este diferit `n func]ie de practicile sexuale utilizate,
varietatea partenerilor, precum [i de sexul persoanei infectate. Astfel, transmiterea
de la b\rbat la femeie este de 20%, iar de la femeie la b\rbat este de 10%.
Transmiterea de la b\rbat la femeie are o inciden]\ mai mare, deoarece `n timpul
unui contact vaginal, o parte mai mare a zonei genitale feminine este expus\
secre]iilor partenerului decât la b\rbat. De asemenea, concentra]ia de HIV este `n
general mai mare `n sperm\ decât `n secre]iile vaginale.

De asemenea, tinerele se expun `n general mai multor riscuri decât femeile adulte.
Vaginul [i colul uterin nu sunt `nc\ maturizate, deci sunt mai pu]in rezistente la

Nr.
crt. C\i de transmitere Produse biologice implicate `n transmitere

1. Sexual Sperm\, secre]ii vaginale

2. Parenteral Sânge sau produse biologice ce con]in sânge

3. Vertical Lapte matern
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HIV [i alte BTS-uri, cum ar fi gonoreea. Schimb\rile aparatului reproduc\tor `n
timpul pubert\]ii fac ]esuturile din aceste zone mai susceptibile infec]iei cu HIV. De
asemenea, schimb\rile asociate ciclului menstrual sunt de multe ori asociate cu o
sub]iere a mucoasei care acoper\ colul uterin. O astfel de sub]iere poate permite
mai u[or accesul HIV `n organism. Tinerele produc foarte pu]ine secre]ii vaginale,
nefiind o barier\ serioas\ `n transmiterea infec]iei HIV.

~n lumea industrializat\, se estimeaz\ c\ 70% din infect\ri au loc `n cazul
b\rba]ilor care fac sex cu al]i b\rba]i. USAID estimeaz\ c\ un procent de 5 pân\
la 10% din transmiteri se fac de la b\rbat la b\rbat. 

Adolescen]a este o perioad\ dificil\, mai ales pentru cei care-[i exploreaz\ sexua-
litatea prin experimentarea rela]iilor heterosexuale [i homosexuale. Mul]i tineri au
rela]ii heterosexuale la `nceputul vie]ii lor sexuale, `nainte de a recunoa[te mai
târziu c\ sunt lesbiene sau homosexuali. Tinerii care au rela]ii sexuale cu al]i b\rba]i
sunt supu[i la tot felul de presiuni pentru a-[i p\stra secret\ orientarea sexual\. 

~n ]\rile `n care homosexualii sunt accepta]i, comunit\]ile lor sunt rare sau chiar
inexistente. Cu toate acestea, `n aproape orice ]ar\ b\rba]ii au rela]ii sexuale cu
al]i b\rba]i (inclusiv sex oral [i anal) chiar dac\ nu se consider\ a fi homosexuali
sau nu sunt v\zu]i astfel de c\tre ceilal]i. Construc]ia „b\rba]i care fac sex cu al]i
b\rba]i”, spre deosebire de „b\rba]i homosexuali” a intrat `n uz pentru a face
referire la acest adev\r.

Dac\ descoperirile `n domeniu sunt vagi `n ]\rile `n curs de dezvoltare, mai ales `n
cele `n care inciden]a HIV este mai mare, informa]iile din SUA sugereaz\ faptul c\
tinerii care au rela]ii sexuale cu parteneri de acela[i sex se expun unor riscuri
substan]iale. Conform Centrului de Control [i Prevenire a Bolilor din SUA, 50% din
num\rul cazurilor de SIDA raportate `n 1999 `n cazul tinerilor cu vârste `ntre 13 [i
24 de ani se refereau la b\rba]i care fac sex cu al]i b\rba]i. Cu toate c\ `n SUA
procentele de infec]ii cu HIV par s\ fi sc\zut `n rândul b\rba]ilor adul]i care fac sex
cu al]i b\rba]i, procentele de infectare cu HIV par s\ fi crescut `n rândul tinerilor
care fac sex cu al]i b\rba]i, mai ales `n rândul minorit\]ilor. Deoarece mul]i tineri
care fac sex cu al]i b\rba]i au [i rela]ii sexuale cu  femei, cazurile de infectare pot
s\ creasc\.

Dar riscul de transmitere HIV exist\ [i prin rela]iile sexuale `ntre femei. Astfel, CDC
Atlanta sf\tuie[te femeile s\ se protejeze prin folosirea de m\nu[i de plastic
pentru a reduce contactul cu fluidele corporale ale partenerei. Deoarece HIV poate
fi prezent `n secre]ii vaginale, `n sângele menstrual [i laptele de la sân, expunerea
la aceste fluide `n timpul rela]iilor sexuale dintre femei poate cauza infectarea. Mai
mult, `n medie, femeile care fac sex cu alte femei au `n general mai mul]i parteneri
sexuali decât celelalte femei `n general.         
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ATEN}IE! O persoan\ poate transmite infec]ia HIV prin contact sexual, `n
primele s\pt\mâni de la infectare, `ntr-o perioad\ `n care anticorpii nu
sunt `nc\ detectabili [i, deci, nu poate fi stabilit `nc\ diagnosticul.



B. Transmiterea pe cale parenteral\

Transmiterea infec]iei pe cale sanguin\ se poate face prin:

• transfuzie de sânge sau cu derivate sanguine (sânge infectat netestat,
sânge infectat [i recoltat de la o persoan\, `nainte ca aceasta s\ fi dezvoltat
anticorpi detectabili la testele obi[nuite);

• folosirea unor seringi sau a unui instrumentar medical nesteril, mai ales de
c\tre consumatorii de droguri injectabile;

• r\nirea, penetrarea pielii sau a mucoaselor cu in-
strumente nesterile, de ex. ace pentru perforarea
urechii sau pentru efectuarea tatuajelor, foarfeci
pentru manichiur\ [i pedichiur\, lame de ras, sau
orice expunere a pielii v\t\mate (r\ni deschise) la
sângele infectat. Riscul `n aceste cazuri este apropiat
de 0,3%.

C. Transmiterea pe cale vertical\

Riscurile de transmitere de la mam\ la copil, `n timpul sar-
cinii, al na[terii [i al al\pt\rii – a[a numita transmitere verti-
cal\ – apare la 20% dintre cazuri. To]i copiii n\scu]i din mame
HIV-pozitive se nasc cu anticorpi Anti-HIV, proveni]i din
sângele infectat al mamei. Dac\ ̀ ns\ copilul nu este infectat,
testul HIV devine negativ dup\ vârsta de 16-24 luni. 

~n general, tratamentul mamei cu antiretrovirale, `n timpul
sarcinii [i al na[terii, absen]a al\pt\rii [i tratamentul copi-
lului imediat dup\ na[tere, scad riscul transmiterii infec]iei HIV la copil pân\ la 5%.
Na[terea prin cezarian\ programat\, efectuat\ `nainte de declan[area travaliului [i
pe membrane intacte poate contribui la reducerea riscului (50%). Nou-n\scutul nu
va fi al\ptat la sân, va primi profilaxie specific\ [i va fi evaluat asupra status-ului HIV.
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ATEN}IE!  Uneori, este suficient doar un singur contact sexual neprotejat
pentru ca HIV s\ se transmit\ de la persoana seropozitiv\ la cea s\n\toas\.



HIV poate fi transmis de la mam\ la f\t prin 3 modalit\]i:

a) infec]ia direct\ poate s\ se produc\ in utero (transmitere antepartum – `n 6%
dintre cazuri). Este asociat\ cu un risc crescut de evolu]ie rapid\ a bolii la copil.

b) transmiterea poate s\ se produc\ `n timpul travaliului [i `n timpul expulziei
(transmitere intrapartum – `n cca. 18% dintre cazuri).

c)dup\ na[tere, prin al\ptare la sân (transmitere postpartum – `n cca. 4% dintre
cazuri).

Evolu]ia infec]iei HIV la copilul infectat pe cale vertical\:

- Evolu]ie sever\ precoce (15- 20%):
• ~n majoritatea cazurilor contaminarea se produce in utero;
• Manifest\rile definitorii pentru SIDA apar dup\ 3-15 luni de via]\
• Supravie]uirea medie: sub 10% la vârsta de 5 ani.

- Evolu]ie lent progresiv\ (80-85%):
• ~n majoritatea cazurilor contaminarea se produce per partum;
• Manifest\rile definitorii SIDA apar la o vârst\ cuprins\ `ntre 2 - > 10 ani;
• Supravie]uirea medie: 95% la vârsta de 5 ani.

Rata de transmitere a infec]iei HIV de la mam\ la f\t variaz\ `n diferite regiuni ale
globului, cauzele acestor diferen]e fiind complexe [i incomplet `n]elese.

- `n SUA: 15-30%,
- `n Europa: 13-15%,
- `n Africa: 40-50%.

Cum nu se transmite HIV?

HIV nu se transmite prin1:
• Tuse sau str\nut, deci prin aer;
• Atingere, s\rut, `mbr\]i[are;
• Folosirea grupurilor sanitare `n condi]ii igienice;
• Tr\ind sau muncind `n preajma unei persoane

infectate;
• Contacte interumane, de serviciu sau [colare;
• ~n]ep\turi de ]ân]ar sau alte insecte;
• B\i, bazine, adic\ prin ap\;

• Animale de orice fel, mu[c\turi de animale;
• Pic\turi de saliv\, transpira]ie, lacrimi;
• Prosoape, clan]e de u[i, receptor de telefon.

De[i HIV a fost izolat [i `n lacrimi, saliv\ [i urin\, nu
exist\ dovezi c\ prin acestea s-ar putea transmite
infec]ia. S\rutul uscat [i `n general s\rutul, dac\ nu
exist\ leziuni bucale, nu prezint\ risc de infec]ie.
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1 Sorin Petrea – „Copilul dumneavoastr\ [i SIDA”, Ed. All, Bucure[ti, 1998



Nu trebuie `ns\ neglijat\ posibilitatea existen]ei de microleziuni sângerânde, mai
ales c\ cei infecta]i cu HIV pot avea diverse leziuni, cum sunt aftele, candidozele,
herpesul, gingivitele, leziuni care `mbog\]esc saliva cu HIV.

Produse biologice care NU sunt implicate `n transmitere:
• Secre]ii nazale
• Sput\
• Lacrimi
• Transpira]ii
• Fecale
• Urin\
• Lichid de v\rs\tur\

Nu se folosesc cu `mprumut:
• Periu]a de din]i;
• Lama de ras;
• Briciul;
• Instrumentarul de manechiur\/pedichiur\;
• Aparatele de depilat;
• Alte obiecte de uz intim.

Nu trebuie ignorate:
• „fr\]iile de cruce”;
• tatuajele;
• perfor\rile lobilor urechilor pentru cercei, care, dac\ sunt efectuate `n con-

di]ii promiscue expun la riscul infec]iei cu HIV. 

Testarea HIV. Principalele teste de laborator

Singura modalitate de a afla dac\ o persoan\ este infectat\ cu virusul HIV este de
a face un test pentru depistarea anticorpilor HIV. Anticorpii `n organism sunt
produ[i de sistemul imunitar cu rol important `n ap\rarea organismului de diferi]i
agen]i patogeni de natur\ viral\ sau bacterian\.

~n momentul infect\rii, organismul `ncepe s\ produc\ anticorpi HIV, produ[i ca
reac]ie la prezen]a virusului. Prezen]a anticorpilor anti-HIV `n proba de sânge
recoltat\ pentru detectarea acestora determin\ un rezultat pozitiv. Un rezultat
pozitiv nu confirm\ boala SIDA, ci doar c\ exist\ infec]ia cu HIV. Instalarea bolii `n
organism poate fi diagnosticat\ numai de c\tre medic `n urma unor investiga]ii
medicale complexe.

Absen]a anticorpilor anti-HIV `n urma efectu\rii testului HIV determin\ un rezultat
negativ. Un rezultat negativ `nseamn\ c\ la data recolt\rii probei de sânge pentru
testul HIV, nu erau prezen]i anticorpi anti-HIV `n organism. Testul trebuie `ns\
repetat, dac\ persoana respectiv\ a fost supus\ riscului de infectare cu HIV. Se
recomand\ repetarea testului dup\ 3-6 luni (perioada de „fereastr\“) [i evitarea
oric\rui risc de contaminare `ntre timp. ~n aceast\ perioad\ dac\ persoana este
infectat\, organismul s\u va produce anticorpi care se vor eviden]ia prin testele de
laborator.
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Testele utilizate `n laborator care eviden]iaz\ prezen]a anticorpilor ant-HIV, produ[i
de organismul infectat sunt urm\toarele:

• Testul Elisa (Enzime-Linked-Immunosorbent);
• Reac]ia de Imuno-Fluorescen]\ (RIF);
• Testul Western Blot.

Cel mai utilizat este testul Elisa. De obicei, se recomand\ efectuarea a dou\ teste
pentru a evita reac]iile `n sens pozitiv sau negativ (perioada de „fereastr\
imunologic\”).

• Dac\ rezultatele ambelor teste Elisa sunt pozitive sau unul este pozitiv [i
cel\lalt negativ, atunci este necesar testul Western Blot, de confirmare;

• ~n situa]ia `n care testele Elisa sunt pozitive sau slab pozitive [i testul Western
Blot negative, este indicat\ o nou\ testare la 3 luni, interval de timp nece-
sar pentru a face diferen]a `ntre infec]ia cu HIV [i alte situa]ii care pot deter-
mina reac]ii fals pozitive.

Testul se poate face la sfatul medicului, consilierului sau din proprie ini]iativ\, la
toate Centrele jude]ene de hematologie.

Din p\cate, `nc\ mai exist\ atitudini discriminatorii, stigmatiz\ri fa]\ de persoanele
seropozitive, atitudini pornite din ne[tiin]\, prejudec\]i [i team\. ~n momentul `n
care o persoan\ dore[te s\-]i efectueze un test HIV, aceasta trebuie s\ fie
informat\ c\ exist\ posibilitatea de alegere a tipului de testare, astfel:

11.. Testarea confiden]ial\ reprezint\ testarea unei persoane a c\rei identitate
este `nregistrat\ cu obligativitatea de respectare a secretului profesional. 

Persoanele care au acces la aceste informa]ii sunt profesioni[ti, medici [i
consilieri care prin natura profesiei sunt obliga]i s\ respecte codul deonto-
logic.

22.. Testarea anonim\ reprezint\ testarea unei persoane, c\reia i se ofer\ po-
sibilitatea de a nu-[i dezv\lui identitatea. Astfel, pentru consiliere [i testare
`n regim de anonimitate se folosesc parole, coduri, porecle, nume false, etc.
Dezavantajul acestei forme de testare `l constituie faptul c\, `n cazul unui
rezultat pozitiv, persoanei nu i se cunoa[te identitatea [i exist\ riscul s\ nu
poat\ fi informat\ despre rezultat dac\ aceasta nu revine dup\ rezultat la
cabinetul de consiliere [i testare.

ATEN}IE! Pentru persoanele testate anonim al c\ror rezultat este pozitiv se
recomand\ retestarea `n regim de confiden]ialitate pentru a intra `n sistemul me-
dical de `ngrijire. ~n aceast\ situa]ie o importan]\ marcant\ o reprezint\ consilierea
care trebuie f\cut\ cu rigurozitate [i promptitudine pentru a fi efectuat\ retestarea
`n condi]ii de confiden]ialitate.
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IMPORTANT: Testul HIV se face numai cu consim]\mântul clientului!



Medicamente existente pentru tratamentul anti-HIV

Actualele medicamente anti/HIV se `mpart `n 4 mari grupe1, `n func]ie de tipul de
ac]iune asupra virusului, astfel:

I. Inhibitori nucleozidici de reverstranscriptaz\ (INRT);

II. Inhibitori non-nucleozidici de reverstranscriptaz\ (INNRT);

III. Inhibitori de proteaz\;

IV. Inhibitori de fuziune (IF): rolul lor este de a `mpiedica
virusul s\ fuzioneze cu celula pe care o atac\.

Terapia combinatorie poate folosi toate cele trei clase de medicamente anti-
virale. Astfel, procesul de ansamblare viral\ este atacat din trei direc]ii. Scopul
terapiei antivirale este men]inerea prezen]ei virale la cel mai sc\zut nivel pentru
un timp cât mai lung. Acest obiectiv este atins cel mai bine folosind `n mod
combinat cele trei clase de medicamente HIV. Nu numai c\ trei medicamente
sunt mai eficiente `n reducerea prezen]ei virale, dar acestea controleaz\ de
asemenea virusul pe o perioad\ de timp mult mai mare. Folosind o combina]ie
de trei medicamente antivirale, prezen]a viral\ poate fi redus\ pân\ la un nivel
la care aceasta nu mai este detectat\ de testele HIV standard. Virusul este totu[i
prezent. La aceste niveluri sc\zute daunele provocate sistemului imunitar sunt
minime, iar capacitatea virusului de a opune rezisten]\ la tratament este `n
general limitat\.

Aderen]a 

Ce este „aderen]a” ?

Aderen]a se refer\ la cât de  bine este urmat  planul de tratament prescris. Aceasta
include dorin]a de a `ncepe tratamentul precum [i capacitatea de a lua medica]ia
prescris\. Studiile arat\ c\ aderen]a poate fi un proces dificil pentru mul]i pacien]i,
fiind incluse aici atât persoanele infectate cu HIV, cât [i cele care urmeaz\ o
medica]ie zilnic\ pentru alte afec]iuni.

Este aderen]a important\ `n tratamentul HIV?

Da. Aderen]a este un factor esen]ial `n tratamentul HIV, din dou\ motive. Aderen]a
este important\ `n primul rând pentru eficien]a tratamentului (cât de bine lucreaz\
medicamentele pentru diminuarea prezen]ei virale). Când este omis\ una din
dozele prescrise, virusul are [ansa de a se reproduce (de a se auto-copia) mai
rapid, [i deci de a reduce eficien]a medicamentelor. Al]i factori care ar putea afecta
eficien]a tratamentului includ prezen]a viral\ de baz\ [i num\r\toarea celulelor
CD4 T (`naintea `nceperii tratamentului), indiferent dac\ este prezent\ vreo boal\
legat\ de SIDA sau dac\ au mai fost folosite anterior medicamente antiretrovirale.
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1 Dr. Elisabeta Otilia Benea, Dr. Adrian Streinu Cercel – „Managementul bolnavului cu infec]ie
HIV”, Institutul de Boli Infec]ioase „Prof.Dr. Matei Bal[”, Bucure[ti, 2001.



~n al doilea rând, aderen]a la tratamentul cu HIV este esen]ial\ `n prevenirea
rezisten]ei virale la medica]ie. Studiile clinice au ar\tat c\ atunci când se “sare”
peste dozele prescrise sau se face o pauz\ `n medica]ie, se pot dezvolta  genera]ii
de virusuri rezistente la medicamente. Acest lucru determin\ reducerea op]iunilor
de tratament dac\ prezen]a viral\ nu scade. Datorit\ faptului c\ aceste genera]ii
virale rezistente la tratament pot fi transmise altor persoane, rezisten]a la medi-
camente are consecin]e serioase nu numai pentru persoana `n cauz\, ci [i pentru
`ntreaga popula]ie.

13 EXPRESII CARE TREBUIE EVITATE ~N LUCRUL CU HIV1

1. SIDA: deseori folosit\ pentru a desemna `ntreaga manifestare a virusului HIV.
Termen recomandat: infec]ie HIV.

2. Test SIDA: Nu exist\ teste pentru SIDA. Testul detecteaz\ prezen]a anticorpilor
produ[i `n sânge ca reac]ie la infec]ia cu HIV. Termen recomandat: test pentru
anticorpi HIV.

3. Victime SIDA: Multor oameni bolnavi de SIDA nu le place s\ fie v\zu]i ca
victime. Termen recomandat: Persoane bolnave de SIDA.

4. Virusul SIDA: HIV este retrovirusul care provoac\ SIDA. Termen recomandat: HIV

5. Virusul HIV: Litera „V” din HIV vine de la „virus”. Termen recomandat : HIV.

6. Purt\tor SIDA: O persoan\ nu poart\ SIDA, ci HIV – virusul care cauzeaz\
SIDA. 
Termeni recomanda]i: Persoan\ seropozitiv\ sau persoan\ bolnav\ de SIDA.

7. SIDA propriu-zis\: Termen folosit de obicei pentru a desemna o persoan\ `ntr-un
stadiu avansat al infec]iei cu HIV. Este vag [i redundant. Termen recomandat: SIDA.

8. Fluide corporale: Acest termen nu ar trebui folosit f\r\ a se preciza care fluide
con]in destul virus `ncât s\ provoace o infec]ie. Termeni recomanda]i: sânge,
sperm\, lichide vaginale, lapte matern.

9.  Grupuri cu risc crescut: Nu ceea ce e[ti, ci ceea ce faci poate fi riscant. Acest
termen creeaz\ fric\ inutil\ sau o lips\ de griji nemotivat\. Termen recomandat:
Comportament cu grad crescut de risc.

10. Parteneri multipli/promiscuitate: Termen vag [i tenden]ios. Termen
recomandat: mai mult de un partener sexual.

11. Act sexual: Mul]i oameni cred c\ acest lucru se refer\ doar la sexul normal
(vaginal). Termeni recomanda]i: sex oral, anal sau vaginal.

12. Preferin]e sexuale: A prefera `nseamn\ a alege, iar oamenii nu aleg s\ fie
heterosexuali, homosexuali sau bisexuali. Termen recomandat: Orientare sexual\.

13. Infestat HIV: termenul medical corect este persoan\ infectat\ HIV.
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1 Datele sunt preluate din materialul prezentat `n cadrul {colii de Var\ `n Asisten]\ Social\, Ia[i,
2003 de c\tre Lindi Endicott – Coordonator Programe Interna]ionale de Educa]ie – Planned
Parenthood, Eugene, Oregon,  SUA.



Programul de asisten]\ social\ are `n vedere o serie de servicii n\scute `n urma
investig\rii nevoilor psiho-sociale a persoanelor infecate [i afectate HIV/SIDA. S-a
constatat c\, prezen]a bolii poate determina deregl\ri la nivel individual [i familial
atr\gând dup\ sine deregl\ri la orice `ncercare de a tr\i `n condi]ii sociale.

Scopul urm\rit cu ajutorul serviciilor sociale este de integrare [i p\strare a rela]iilor
[i raporturilor sociale a acestor persoane. De asemenea, se urm\re[te cre[terea
nivelului de educa]ie [i informare `n domeniu pentru eliminarea riscurilor de `mbol-
n\vire [i transmitere a bolii. Serviciile sociale sunt adresate persoanelor defavo-
rizate `n general, prin intermediul interven]iei sociale.

2.2. Interven]ia social\ adresat\ persoanelor infectate [i afectate HIV/SIDA

Programul de asisten]\ social\ are `n vedere o serie de servicii n\scute `n urma
investig\rii nevoilor psiho-sociale a persoanelor infecate [i afectate HIV/SIDA. 

Scopul urm\rit cu ajutorul serviciilor sociale este de integrare [i p\strare a rela]iilor
[i raporturilor sociale a acestor persoane. De asemenea, se urm\re[te cre[terea
nivelului de educa]ie [i informare `n domeniu pentru eliminarea riscurilor de
`mboln\vire [i transmitere a bolii. Serviciile sociale sunt adresate persoanelor
defavorizate `n general, prin intermediul interven]iei sociale.

~n func]ie de problemele sociale [i nevoile identificate `n urma investiga]iei sociale
la nivel individual [i familial, cu ajutorul metodelor [i tehnicilor specifice asisten]ei
sociale, se stabile[te planul de permanen]\ [i interven]ie. Scopul interven]iei este
de atingere a obiectivelor stabilite `n planul de permanen]\ având ca rezultat final
dep\[irea dificult\]ilor [i a situ]iei de criz\ de la `nceputul instrument\rii cazului
precum [i p\strarea rela]iilor sociale/reintregarea familial\, social\ [i psiho-emo]io-
nal\. Un aspect important `n atingerea obiectivelor stabilite `l reprezint\ construirea
unei rela]ii eficiente de comunicare [i colaborare a specialistului (asistent social,
psiholog) cu viitorii clien]i. Furnizarea serviciilor va fi f\cut\ numai cu acordul aces-
tora [i vor primi asigurarea de p\strare strict\  a confiden]ialit\]ii informa]iilor transmise.

Printre metodele [i tehnicile  de investiga]ie cele mai utilizate de c\tre asistentul
social sunt: 

• Observa]ia – are o deosebit\ importan]\ `n primele etape ale instrument\rii
cazului dar, `n acela[i timp, se aplic\ pe tot parcursul lucrului la caz;

• Documentarea – este folosit\ ca instrument fundamental pentru a ob]ine
[i a transmite cuno[tin]ele referitoare la domeniul HIV/SIDA. Asistentul
social care ofer\ servicii directe persoanelor seropozitve HIV trebuie s\
de]in\ informa]ii specifice [i de actualitate privind infec]ia HIV/boala SIDA,
tratament, alimenta]ie, date despre ultimele cercet\ri `n domeniu. Clientul
apeleaz\ la asistentul social ca la o resurs\ de baz\ ce de]ine informa]iii de
ultim\ or\ `n domeniu; informa]iile denaturate sau insuficien]a informa]iilor
pot determina efecte negative atât asupra st\rii de s\n\tate a clientului cât
[i asupra comportamentului acestuia;
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• Interviul -  reprezint\ un mijloc de comunicare [i o metod\ de cunoa[tere
[i interven]ie `n rela]ia care se stabile[te `ntre asistentul social [i client.
Interviul cuprinde `ntreb\ri formulate de c\tre asistentul social la care clien-
tul ofer\ informa]iile solicitate pentru a veni `n `ntâmpinarea construc]iei
unui plan de interven]ie necesar `n combaterea problemelor de natur\
social\ identificate la nivel individual sau familial. Asisten]a social\ face
apel `n mod special la interviul non-directiv sau nedirijat. Acesta pleac\ de
la premisa c\ respectivul client ofer\ un discurs coerent cu privire la proble-
mele [i experien]ele tr\ite. Prin acest mod de intervievare elementele de
ordin afectiv sunt exprimate liber mult mai profund [i mai semnificativ decât
informa]iile pe care ni le comunic\ clientul `ntr-un context de autocenzur\ [i
ra]ionalizare. ~n situa]ia `n care metoda interviului este folosit\ pentru a efectua
o evaluare ]intit\ la nivel individual sau familial cu un scop clar [i concis, asis-
tentul social va preg\ti `n prealabil un ghid cu `ntreb\ri specifice. De exemplu,
evaluarea unor poten]iale familii de asisten]i maternali, evaluarea situa]iei
sociale [i medicale a unui copil eligibil pentru un viitor plasament `n vederea
`ncredin]\rii unei familii de asisten]i maternali sau evaluarea situa]iei sociale
a unui copil seropozitiv HIV aflat la risc de abandon `n vederea reintegr\rii
`n familia biologic\, reintegr\rii [colare, sau a unui adult infectat HIV `n vederea
reintegr\rii la locul de munc\ etc. 

{i de aceast\ dat\ asistentul social va respecta intimitatea [i confiden]iali-
tatea tuturor informa]iilor `n cadrul ac]iunilor sale, care au ca scop interesul
major al clien]ilor s\i (persoane infectate [i afectate ale persoanelor sero-
pozitive HIV). Permanent trebuie s\ aib\ `n vedere responsabilit\]ile fa]\ de
persoana seropozitiv\ HIV [i familia sa, printr-un comportament [i ac]iuni
profesioniste adecvate situa]iei [i activit\]ii pe care o desf\[oar\;

• Ancheta social\ – are drept scop stabilirea [i delimitarea problemelor per-
soanelor seropozitive  HIV [i a familiilor acestora, pentru a le cunoa[te `n
mediul lor social [i familial, precum [i de a aplica cele mai eficiente metode
de interven]ie. Domeniul HIV/SIDA, extrem de sensibil, cu mari implica]ii
psiho-emo]ionale, poate dezorganiza toate func]iile familiale iar pierderea
unui membru al familiei afecteaz\ `ntreg climatul socio-familial;

• Consilierea – conform defini]iei dat\ de c\tre speciali[ti, termenul de con-
siliere descrie rela]ia interuman\ de ajutor dintre o persoan\ specializat\ –
consilierul – [i o alt\ persoan\ care solicit\ asisten]\ de specialitate – clientul.
Consilierea se adreseaz\ persoanelor normale, ce nu prezint\ tulbur\ri psi-
hice sau de personalitate, deficite intelectuale sau de alt\ natur\. ~n astfel
de situa]ii, este recomandat s\ se implice medicul psihiatru `n colaborare cu
un psihoterapeut cu experien]\. Consilierea faciliteaz\ ca persoana s\ fac\
fa]\ eficient stresorilor [i sarcinilor vie]ii cotidiene [i astfel s\ `mbun\t\-
]easc\ calitatea vie]ii. Prin consiliere clien]ii `nva]\ strategii noi comporta-
mentale, s\ `[i dezvolte poten]ialul existent, s\ `[i dezvolte noi resurse adap-
tative. O alt\ caracteristic\ a consilierii se refer\ la strategia de preven]ie `n
identificarea situa]iilor problem\ [i a grupurilor de risc [i la ac]iunea asupra
lor `nainte ca acestea s\ aib\ un efect negativ care s\ conduc\ la tulbur\ri
emo]ionale [i comportamentale.
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2.2.1. Consilierea pre [i post testare HIV

Consilierea pre [i post testare HIV reprezint\ o etap\ important\ [i necesar\ ca
interven]ie social\ ajutând persoana care se testeaz\ la clarificarea problemelor [i
luarea unor decizii de viitor. Prin consilierea pre [i post-testare se face preg\tirea
psihic\ pentru ceea ce va urma, respectiv ceea ce `nseamn\ efectuarea testului
HIV [i rezultatul testului ce poate genera efecte `n plan social, emo]ional [i com-
portamental.1

Consilierea, reprezint\ de fapt, rela]ionarea dintre dou\ persoane, `n care una face
apel la cealalt\ pentru a fi sprijinit\ s\ trateze sau s\ rezolve una dintre problemele
identificate. Acest serviciu de consiliere se acord\ `n spa]ii corespunz\toare, care
confer\ un anumit grad de intimitate [i confort psihic pentru a veni `n `ntâmpinarea
nevoilor de exprimare a emo]iilor celor consilia]i precum [i pentru a le câ[tiga
`ncrederea referitor la confiden]ialitatea informa]iilor transmise. ~n unele spitale
exist\ cabinete de consiliere `n care `[i desf\[oar\ activitatea psihologi, asisten]i
sociali sau asisten]i medicali consilieri.

Consilierii Funda]iei „Al\turi de Voi” România din toate cele 3 centre (asisten]i sociali
[i psihologi) `[i desf\[oar\ activitatea `n cadrul unor cabinete special amenajate `n
cadrul Clinicilor de Boli Infec]ioase, acolo unde persoanele seropozitive HIV se
adreseaz\ pentru tratament [i investiga]ii medicale de specialitate. Tot `n cadrul
acestor clinici sunt `ndrumate persoanele ce doresc s\-[i efectueze un test HIV sau
persoanele care deja au fost testate [i sunt `n a[teptarea unui rezultat. ~n astfel de
situa]ii, atât pentru consilierea pre testare HIV, cât [i pentru comunicarea diag-
nosticului, medicii `ndrum\ pacien]ii la consilierii Funda]iei „Al\turi de Voi” pentru
[edin]ele de consiliere. V\ prezent\m `n cele ce urmeaz\ caracteristicile consilerii
pre [i post testare HIV [i pa[ii ce trebuie urm\ri]i `n cadrul unei [edin]e de
consiliere.

Consiliere pre-testare HIV

Scopul principal al consilierii pre-testare este de a oferi [i clarifica informa]iile
despre infec]ia cu HIV [i boala SIDA, despre prevenirea infect\rii [i reducerea
riscului de infectare, despre implica]iile psihologice, sociale, medicale [i chiar
juridice pe care le presupune noul statut de persoan\ seropozitiv\ HIV.

Persoanele care solicit\ interven]ia consilierului sunt `ndrumate `n majoritatea
cazurilor de medicii speciali[ti la care ajung pentru a le fi diagnosticat\ problema
de s\n\tate. ~n general, aceste persoane sunt foarte `ngrijorate de starea lor de
s\n\tate, mai ales `n momentul `n care `n urma unor investiga]ii medicale repetate
nu se identific\ cauza st\rii generale alterate [i sc\dere a imunit\]ii organismului
la anumite afec]iuni intercurente.
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1 „Ghid de consiliere `n infec]ia cu HIV/SIDA. Practici [i proceduri”, editat de c\tre Ministerul
S\n\t\]ii [i Familiei, Comisia Na]ional\ de Lupt\ Anti-SIDA – Programul Na]ional de Lupt\ Anti-
SIDA, Bucure[ti, 2001 (Material realizat de dr. Sorin Petrea [i psiholog Odette Chiril\).
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Având la baz\ un astfel de istoric sus]inut [i de antecedentele unui comportament
la risc se recomand\ [i efectuarea testului HIV (de c\tre medicul de familie sau
medicul specialist). Aceast\ recomandare trebuie f\cut\ cu tact [i delicate]e `n a[a
fel `ncât persoana considerat\ ca fiind  suspect\ de infec]ie HIV s\ `n]eleag\ c\
este o procedur\ de rutin\ `n `ngrijirea medical\ [i `n educa]ia pentru s\n\tate,
scopul urm\rit fiind reducerea riscurilor de contaminare a virusului [i prevenire a
transmiterii acestei infec]ii. La femeile gravide cunoa[terea statusului serologic HIV
are o mare importan]\ `n reducerea riscului de transmitere a acestei infec]ii la copil
prin administrarea unui tratament specific `nc\ din perioada sarcinii. Prin res-
pectarea recomand\rilor de specialitate copilul n\scut din mam\ infectat\ are mari
[anse ca `n primul an de via]\ s\ devin\ negativ.

Pa[ii ce sunt urma]i `n consilierea pre-testare HIV

Din punct de vedere legal, orice persoan\ care solicit\ efectuarea unui test HIV
trebuie s\ fie `n prelabil consiliat\ [i s\-i fie date toate informa]iile necesare privind
infec]ia cu HIV. De asemenea,  personalul medical nu poate recolta probe de
sânge `n vederea efectu\rii testului HIV dac\, `n prelabil, persoana nu a fost
informat\ [i consiliat\ `n vederea acestui lucru. Nimeni nu poate fi obligat s\ se
testeze pentru HIV!

Prezent\m `n cele ce urmeaz\ pa[ii pe care trebuie s\-i urmeze consilierul `n
discu]iile cu clien]ii care solicit\ efectuarea unui test HIV.

• Prezentarea la cabinetul consilierului
Ajuns la cabinetul consilierului, se deschide [edin]a printr-o discu]ie relaxat\
despre importan]a s\n\t\]ii, despre faptul c\ `n general se abordeaz\ cu to]i clien]ii
subiectul despre infec]ia cu HIV [i SIDA [i avantajele descoperirii cât mai timpuriu
a acestei infec]ii (existen]a tratamentelor terapeutice). De asemenea, se explic\ c\
aceast\ discu]ie [i toate informa]iile transmise vor r\mâne strict confiden]iale.
Aceast\ precizare ne ajut\ `n urm\toarele etape pentru o rela]ionare optim\ [i
construire a `ncrederii, cu scopul de a `ncuraja clientul s\-[i expun\ `ntreb\rile ne-
clare `n ceea ce prive[te infec]ia cu HIV [i boala SIDA.

• Informarea clientului despre transmiterea [i prevenirea infec]iei cu HIV
Se continu\ [edin]a `ncercând ob]inerea unor informa]ii privind nivelul de cuno[-
tin]e al clien]ilor despre HIV [i despre SIDA. ~n func]ie de acest aspect se dirijeaz\
consilierea oferind informa]ii diferit, nuan]area lor adaptându-se nivelului de
`n]elegere [i percep]ie al celor consilia]i. Se explic\ foarte clar [i concis pornind de
la denumirea termenilor, care este diferen]a dintre HIV (Virusul Imunodeficien]ei Umane)
[i SIDA (Sindromul Imunodeficien]ei Dobândite), cum ac]ioneaz\ `n organism (atac\
sistemul imunitar), care sunt complica]iile ce pot ap\rea `n momentul instal\rii bolii
(complex de afec]iuni oportuniste), importan]a test\rii HIV [i eficacitatea tratamen-
tului specific cu antiretrovirale (ARV) existent `n prezent (la persoanele cu infec]ie
HIV aceste posibilit\]i terapeutice conduc la prelungirea vie]ii [i men]inerea orga-
nismului `n condi]ii acceptabile de s\n\tate).

Pornind de la c\ile de transmitere (contact sexual neprotejat cu o persoan\ infec-
tat\, prin sânge infectat, de la mam\ infectat\ la copil) se abordeaz\ `n detaliu cu
exemple concrete condi]iile `n care HIV se transmite [i, respectiv, condi]iile prin
care virusul nu se transmite.
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Este extrem de important s\ con[tientiz\m clientul de condi]iile pe care trebuie s\
le respecte pentru a evita contactarea acestui virus [i a altor boli venerice,
respectiv i se recomand\ s\ adopte un comportament sexual cu un partener stabil
[i s\ evite rela]iile sexuale neprotejate cu parteneri multipli. 

• Preg\tirea clientului pentru efectuarea testului HIV
Urm\torul pas `n consiliere `l reprezint\ preg\tirea clientului pentru actul medical
de recoltare a probei de sânge necesar\ efectu\rii testului HIV. Prin acest test se
determin\ anticorpii anti-HIV din ser. Se informeaz\ despre cele dou\ tipuri de
teste (Elisa [i Western Blot) [i importan]a efectu\rii testului `n etape pentru confir-
marea rezultatului (se va ]ine cont [i de perioada de „fereastr\” situat\ `ntre 3 [i 6
luni). Un rezultat pozitiv descoperit `n stadiul de infec]ie HIV ajut\ organismul s\-[i
recapete rezisten]a cu ajutorul medicamentelor antiretrovirale [i asisten]ei me-
dicale periodice (lunare) pentru prevenirea suprapunerii infec]iilor oportuniste. De
asemenea, `n cazul gravidelor, un rezultat pozitiv HIV `n primele luni de sarcin\ prin
instituirea unui tratament specific [i continuarea lui dup\ na[terea copilului, scade
riscul transmiterii infec]iei HIV la copil pân\ la 5%.

Se explic\ clientului `n detaliu care este diferen]a dintre testarea `n condi]ii de
confiden]ialitate [i testarea `n condi]ii de anonimitate. De asemenea, se eviden-
]iaz\ avantajele test\rii `n condi]ii de confiden]ialitate. 

Dup\ clarificarea informa]iilor de baz\ privind infec]ia HIV/SIDA [i convingerea
persoanei consiliate de necesitatea efectu\rii testului, este nevoie [i de consim-
]\mântul scris al acesteia `nainte de a fi testat\. 

~n situa]ia minorilor sau a persoanelor cu afec]iuni psihice consilierea va fi f\cut\ [i
tutorelui. Consim]\mântul scris va fi semnat de acesta `n cuno[tin]\ de cauz\. 

Se vor oferi informa]ii despre persoanele ce urmeaz\ s\ aib\ acces la acest
formular, ce `nseamn\ un rezultat pozitiv, respectiv un rezultat negativ [i importan]a
lor `n re]eaua sanitar\. De asemenea, se va reaminti faptul c\ persoanele ce au
acces la aceste informa]ii sunt autorizate [i instruite `n ceea ce prive[te respec-
tarea confiden]ialit\]ii.

• ~ncheierea consilierii
~n finalul consilierii se puncteaz\ informa]iile de baz\ privind modalit\]ile de trans-
mitere a infec]iei cu HIV [i m\surile de reducere a riscului de infectare, avantajele
cunoa[terii statusului HIV. Se recomand\ programarea unei `ntâlniri pentru a dezv\lui
rezultatul testului (consilierea post-testare), deoarece se poate programa pentru o
evaluare medical\ `n vederea instituirii unor servicii medicale speciale (dac\ este
nevoie). De asemenea, clientul poate primi din partea consilierului informa]ii utile
privind `ngrijirea [i alimenta]ia corespunz\toare, r\spunsuri calificate la `ntreb\rile pe
care [i le-ar putea pune, poate beneficia de asisten]\ psihologic\ [i social\ gratuit\.

Nu se va uita s\ se men]ioneze c\ starea de `ngrijorare [i team\ sunt normale
pentru orice persoan\ care a[teapt\ rezultatul testului HIV. ~n acela[i timp se va
face o evaluare a capacit\]ii persoanei consiliate de a face fa]\ solicit\rilor emo-
]ionale [i dac\ a mai `ncercat sentimente de fric\, depresie, etc. Se `ncearc\ s\ se
identifice o persoan\ apropiat\ `n care poate avea `ncredere [i cu care ar fi posibil
s\ discute informa]iile pe care le prime[te.
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Clientul va fi `ncurajat s\ dezvolte informa]iile pe care le-a primit pe parcursul
consilierii [i `n acela[i timp s\ l\mureasc\ no]iunile mai pu]in clare, la care s\-i
r\spund\ consilierul. Sfaturile acestuia vor fi pozitive [i de `ncurajare despre
posibilitatea de consiliere [i testare a partenerilor precum [i de posibilitatea de a
beneficia de sprijin medical, psihologic [i social acordat celor cu infec]ie HIV. De
asemenea, `i vor fi oferite materiale informative referitoare la reducerea riscului de
transmitere a infec]iei cu HIV.

~n situa]ia `n care persoana consiliat\ refuz\  testarea se reamintesc modalit\]ile
de transmitere a infec]iei HIV [i m\surile ce se pot lua pentru a preveni infectarea.
La gravide se aten]ioneaz\ c\ evaluarea nou-n\scutului este foarte util\ `n
determinarea evolu]iei intrauterine [i reducerea riscului de transmitere vertical\.
Se ofer\ materiale de informare cu numere de telefon accesibile pentru consiliere,
locurile unde se poate efectua testarea [i importan]a ei.

Studiu de caz:

R.L., student\ `n vârst\ de 20 ani, s-a prezentat la cabinetul consilierului `ndrumat\
de medicul specialist B.E. din cadrul Spitalului Clinic de Boli Infec]ioase pentru a
primi informa]ii privind investiga]iile medicale ce urmau a-i fi efectuate. Prezentarea
la medic a fost motivat\ de diagnosticul HIV+ descoperit la actualul ei prieten,
numitul S.V. Prietenia lor avea un trecut de aproximativ 8 luni. Tremurul vocii
exprima team\ [i disperare la gândul c\ se poate afla `n aceea[i situa]ie: „nu-mi
vine s\ cred c\ am fost atât de naiv\... ce se va `ntâmpla cu via]a mea!”.
Cuvintele folosite erau pu]ine [i `nc\rcate de vinov\]ie. Pentru a fi `ncurajat\ `n
exprimarea st\rii emo]ionale, consilierul a f\cut precizarea c\ aceast\ discu]ie va
r\mâne strict confiden]ial\. 

Auzise despre HIV [i despre SIDA `n urma unor reclame de la TV sau de la diverse
reportaje `n acest domeniu. Tot ceea ce re]inuse era faptul c\ se transmite pe cale
sexual\ [i c\ nu exist\ un tratament care s\  vindece boala. Pentru o informare
complet\ [i cât mai clar\, consilierul a oferit informa]ii despre virus [i despre boal\.

Fiind cuprins\ de curiozitatea de a afla cât mai multe informa]ii [i `n mod special
despre ceea ce `i va rezerva viitorul, discu]ia a luat cursul `nspre condi]iile de
transmitere a virusului, modalit\]ile de prevenire a contact\rii acestuia [i posi-
bilit\]ile terapeutice la persoanele cu infec]ie HIV.

Condi]ia de a primi confirmarea statutului de persoan\ negativ\ sau seropozitiv\ era
efectuarea testului. Pentru a fi preg\tit\ psihic pentru manevra medical\ de recoltare
a probei de sânge, consilierul a continuat discu]ia `n aceast\ direc]ie. De asemenea,
informa]iile despre ce reprezint\ testul HIV [i ce poate eviden]ia rezultatul acestuia
au venit `n completarea celorlalte informa]ii. S-a insistat pe avantajele afl\rii unui
diagnostic pozitiv cât mai devreme `ntrucât posibilit\]ile terapeutice actuale conduc la
prelungirea vie]ii [i men]inerea organismului `n condi]ii acceptabile de s\n\tate. Un
diagnostic negativ conduce `nspre adoptarea unui comportament viitor cu riscuri
sc\zute la contactarea acestui virus [i a bolilor cu transmitere sexual\.

Având dou\ op]iuni de testare, consilierul a explicat `n detaliu ce `nseamn\ tes-
tarea `n regim de anonimat, respectiv confiden]ialitate [i totodat\ a prezentat avan-
tajele test\rii `n regim de confiden]ialitate. 
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Fiind convins\ de importan]a efectu\rii  testului HIV  `n  evolu]ia st\rii de s\n\tate
a primit un formular prin care a consim]it  `n scris la efectuarea testului [i semnarea
acestuia `n cuno[tin]\ de cauz\ privind informa]iile de baz\ despre infec]ia
HIV/SIDA. A fost reamintit faptul c\ persoanele care au acces la aceste informa]ii
sunt autorizate [i instruite `n ceea ce prive[te respectarea confiden]ialit\]ii.

~n finalul consilierii s-au punctat informa]iile de baz\ despre modalit\]ile de trans-
mitere a infec]iei HIV, m\surile de reducere a riscului de infectare precum [i
avantajele cunoa[terii statusului de HIV+. Consilierul a programat urm\toarea
`ntâlnire pentru aflarea rezultatului [i i-a adus la cuno[tin]\ c\, dac\ este nevoie, la
acea `ntâlnire poate fi programat\ [i pentru evaluarea medical\ `n vederea insti-
tuirii unor servicii medicale speciale.  Fiind prima oar\ `n care este nevoit\ s\ fac\
fa]\ unor solicit\ri emo]ionale puternice, consilierul a f\cut precizarea c\ starea de
`ngrijorare [i team\ sunt normale pentru orice persoan\ care a[teapt\ rezultatul
testului HIV. Confruntându-se [i cu teama de a nu fi respins\  [i acuzat\, pentru
moment nu se simte preg\tit\ de a se dest\inui unei alte persoane din cercul de
prieteni sau familia ei. Singura persoan\ pe care o poate aborda `ntr-o astfel de
discu]ie a r\mas consilierul. ~n aceste condi]ii a fost `ncurajat\ s\ `l contacteze ori
de câte ori simte nevoia de a fi ascultat\. Despre viitorul  rela]iei cu numitul S.V.  evit\
s\ ofere detalii. Consilierul, reu[ind s\-i câ[tige colaborarea, a `ncurajat rela]ia atât 
cu medicul, psihologul cât [i cu asistentul social `n vederea unui sprijin de specia-
litate, scopul major fiind derularea `n condi]ii de via]\ normale a evenimentelor
post-testare HIV.

A primit materiale informative pentru reducerea riscului de transmitere a infec]iei HIV.

Consilierea post-testare HIV

~n func]ie de rezultatul test\rii, consilierea post-testare are ca scop:
• `nt\rirea informa]iilor care s\-i permit\ persoanei testate adoptarea unor

comportamente cât mai pu]in riscante [i motivarea acestora pentru schim-
barea modului de via]\ (`n cazul unui rezultat negativ);

• acceptarea noului status serologic, con[tientizarea implica]iilor infec]iei [i
evolu]iei bolii, precum [i informarea cu privire la c\ile de prevenire a trans-
miterii infec]iei cu HIV (`n cazul unui rezultat pozitiv).

~n cazul acestui tip de consiliere, identific\m 2 tipuri de consiliere post testare,
respectiv: 

Consilierea post-testare la seronegativi

Rezultatul testului
Rezultatul testului se ofer\ personal celui testat, `n cabinetul consilierului [i i se
comunic\ verbal `n timp ce prime[te [i buletinul medical cu rezultatul testului. Este
l\sat câteva clipe s\ realizeze [i s\ reac]ioneze la rezultatul testului. Va fi `ncurajat
s\-[i exprime gândurile.

Semnifica]ia testului 
~n general, un test negativ `nseamn\ faptul c\ persoana testat\ nu este infectat\.
Se reaminte[te faptul c\ acest rezultat poate fi luat `n considerare ca fiind corect `n
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condi]iile `n care, `n istoricul persoanei consiliate nu exist\ `n ultima perioad\ de 3-6
luni, expuneri la comportamente la risc de infectare cu HIV. De aceea, se are `n
vedere o retestare pentru certitudinea rezultatului ̀ n special la cei cu un istoric cu risc.

Important de precizat c\ un rezultat negativ la testarea HIV nu confer\ imunitate la
aceast\ infec]ie. De aceea, trebuie s\ se protejeze evitând `ntotdeauna com-
portamente la risc.

Reducerea riscului de contaminare cu HIV
Consilierul se asigur\ c\ persoana consiliat\ a `n]eles ce reprezint\ rezultatul
negativ al testului, `n conformitate cu riscul personal de infectare. ~n situa]ia `n care
este posibil se poate include `n consiliere [i partenerul celui consiliat.

Recomand\ri 
Antecedentele `n comportamentul sexual sau utilizarea de droguri conduc la
recomand\ri privind utilizarea prezervativului. De asemenea, se recomand\
testarea ambilor parteneri pentru a fi siguri c\ nici unul nu este infectat [i se reco-
mand\ ca pe viitor s\ se evite expunerile la risc de infectare printr-un comportament
sexual neprotejat. De asemenea, este un moment propice pentru adoptarea unor
comportamente sanogene, [i trebuie profitat de el.

Studiu de caz:

Tân\r\ `n vârst\ de 24 de ani, absolvent\ a Facult\]ii de {tiin]e Economice, s-a
prezentat la cabinetul consilierului pentru a primi rezultatul testului HIV, acesta fiind
efectuat din proprie ini]iativ\ `n momentul `n care a aflat c\ unul dintre partenerii sexuali
pe care i-a avut `n primul an de facultate, a fost recent diagnosticat cu infec]ie HIV. 

Ajuns\ `n  fa]a consilierului tremurând de emo]ie, G.A. `[i freca palmele una de
cealalt\ [i, `nainte de a fi invitat\, a ocupat instantaneu unul din fotoliile aflate `n
cabinet. Consilierul a a[teptat câteva minute s\ se calmeze [i s\-[i exprime
gândurile [i sentimentele tr\ite `n acel moment. Consilierul, având buletinul de
analize la `ndemân\,  i-a comunicat rezultatul  testului [i anume: negativ.

Cu lacrimi de bucurie [i tremur\turi `n glas a f\cut afirma]ia: „abia acum realizez
[ansa pe care via]a mi-a oferit-o [i din acest moment voi da sfaturi prietenilor
[i cunoscu]ilor mei s\ se protejeze [i  s\ aib\  grij\ de s\n\tatea lor”.

Fiind dep\[it\ starea tensional\, consilierul [i G.A au dezvoltat subiectul referitor
la semnifica]ia acestui rezultat, fiind explorate posibilit\]ile de a fi avut rela]ii
sexuale neprotejate `n ultimile 3-6 luni stabilind totodat\, importan]a retest\rii `n
cazurile `n care s-a expus acestui risc. Descoperindu-se c\ `n ultimii 2 ani are o
rela]ie stabil\ cu proiecte de viitor `n vederea c\s\toriei, rezultatul testului poate fi
considerat `n momentul de fa]\ concludent. Consilierul a condus discu]ia `nspre
posibilitatea de participare la una dintre [edin]ele de consiliere [i a partenerului
actual. R\spunsul a venit ca fiind posibil\ programarea unei `ntâlniri [i cu par-
tenerul `n apropierea  datei cununiei civile. ~ns\ i-a solicitat consilierului de a se
preface c\ se `ntâlnesc pentru prima oar\ deoarece `i este team\ s\-i fac\
dest\inuiri despre prieteniile avute `n trecut [i `n mod special despre prietenia „cu
acea persoan\”.
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Consilierul a stabilit de comun acord cu G.A o viitoare `ntâlnire `n vederea  test\rii
partenerului având ca argument propriul exemplu de a exista re]ineri privind
trecutul rela]iilor [i `n acela[i timp a fost dezvoltat subiectul despre  importan]a
comunic\rii [i  `ncrederii `n rela]ia de cuplu având ca scop evitarea expunerilor la
risc de infectare printr-un comportament sexual neprotejat. 

Consilierea post-testare la seropozitivi

Persoana ce are ca misiune comunicarea unui rezultat pozitiv  trebuie s\  aib\ o
preg\tire special\ [i experien]\ `n domeniu [i `n consiliere, pentru a face fa]\ unor
situa]ii de criz\.

Comunicarea unui rezultat pozitiv este o etap\ extrem de dificil\, stresant\ [i
dureroas\ atât pentru consilier cât [i pentru cel consiliat. Consilierea trebuie s\
aib\ un caracter privat, confiden]ial [i s\ ofere timp celui `n cauz\ pentru a realiza
[i a reac]iona la aflarea rezultatului. 

Rezultatul testului
Rezultatul test\rii trebuie `nmânat [i comunicat personal. Reac]iile pot fi diferite de
la st\ri de a „nu auzi” [i `n]elege semnifica]iile acestui rezultat pân\ la a r\spunde
prin reac]ii fire[ti [i foarte variate de incertitudine, team\, regret, vinov\]ie, depresie,
mânie, negare, etc.  ~nc\ din prima faz\ a acestei consilieri trebuie avut `n vedere
s\ i se r\spund\ clientului cu empatie [i respect. De asemenea, trebuie ajutat s\
accepte realitatea, s\ coopereze [i s\ negocieze cu aceast\ schimbare. 

Semnifica]ia testului
Un buletin medical cu rezultatul testului pozitiv confirm\ prezen]a anticorpilor anti-
HIV `n organism [i c\ aceast\ persoan\ poate transmite infec]ia prin c\ile de
transmitere specifice acestei maladii.

Sprijin moral [i psiho-emo]ional `n acceptarea realit\]ii
Nu este deloc pl\cut [i u[or s\ prime[ti vestea c\ e[ti infectat HIV, de aceea, cel
`n cauz\ are mare nevoie de mult sprijin din partea consilierului pentru a face fa]\
reac]iilor emo]ionale de team\ de viitor, fric\ de moarte, fric\ `n general, furie,
depresie, etc. Pentru a-i veni `n ajutor trebuie adoptat un ton `ncurajator, pozitiv,  `n
vederea normaliz\rii sentimentelor [i atitudinii negative care se instaleaz\ `nc\ din
momentul afl\rii diagnosticului. 

Clientul va fi `ncurajat s\-[i exprime f\r\ re]ineri emo]iile [i s\ abordeze o
comunicare direct\, sincer\ referitor la viitorul apropiat. I se aduce la cuno[tin]\ de
posibilitatea de a apela [i la alte persoane (psiholog, medic de familie, membri ai
familiei, etc.) pentru a beneficia de sprijin [i de suport. ~n acela[i timp, trebuie s\
atragem aten]ia clientului cui nu este indicat s\ i se dest\inuie pentru a nu atrage
o serie de discrimin\ri, cum ar fi: pierderea locului de munc\, a locuin]ei cu chirie
la un proprietar privat (`n cazul adul]ilor HIV+), excluderea din [coal\, grupul de
prieteni (`n cazul copiilor sau adolescen]ilor HIV+), etc.
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De asemenea, p\rin]ii copiilor infecta]i HIV au nevoie de echilibrare emo]ional-
afectiv\, pentru a nu l\sa ca aceast\ nou\ situa]ie s\ le organizeze via]a. Sunt
sf\tui]i [i `ncuraja]i s\-[i respecte obiceiurile [i rutina cotidian\ [i s\ se ocupe `n
egal\ m\sur\ [i de problemele celorlal]i membri ai familiei. 

~n cazul femeilor gravide diagnosticate cu infec]ie HIV se va pune mult accentul pe
implica]iile asupra sarcinii [i deciziei ce trebuie luate ]in`nd cont de faptul c\ exist\
riscul de transmitere [i la copil. De asemenea, se va aborda problema `ngrijirii
speciale a copilului dup\ ce se va na[te [i dac\ aceast\ situa]ie are influen]\
asupra vie]ii de familie. Nu se neglijeaz\ subiectul despre dezv\luirea diagnos-
ticului partenerului [i despre necesitatea test\rii HIV [i a acestuia. Este important
s\ ia decizia final\ `n cuplu [i s\ con[tientizeze dac\ au resursele necesare pentru
a dep\[i perioadele de criz\ [i incertitudine cu privire la ceea ce se va putea
`ntâmpla `ntr-un viitor pe care nu [tiu cât de departe  s\ `l plaseze.

~n cazul mamelor singure, este important de stabilit pe cine va putea avea ca sprijin
dintre persoanele apropiate ei (prieteni, membrii familiei: p\rin]i, fra]i, etc), pentru a 
prelua `ngrijirea copilului [i toate celelalte responsabilit\]i, `n momentele de spi-
talizare `ndelungat\ a mamei sau `n caz de deces.

Recomand\ri privind supravegherea medical\
Consilierul va explica clientului c\ este foarte important s\ fie luat `n eviden]\ de
c\tre medicul specialist. Investiga]iile de laborator efectuate `n mod permanent pot
oferi informa]ii despre gradul de afectare a sistemului imunitar, de prezen]a unor
afec]iuni opotuniste, `n func]ie de acestea stabilindu-se schema de tratament
corect\ care poate vindeca sau preveni infec]ii [i poate rezolva o serie de alte
manifest\ri `n cadrul infec]iei HIV. 

Se subliniaz\ importan]a colabor\rii permanente cu medicul specialist `n vederea
asigur\rii asisten]ei medicale gratuite [i a tratamentului antiretroviral (ARV)  per-
manent, necesar pentru men]inerea unei st\ri generale de s\n\tate `n limitele
normalului. De asemenea, se subliniaz\ necesitatea de a fi efectuat\ testarea par-
tenerului [i chiar a tuturor membrilor familiei, pentru a fi lua]i `n eviden]\ [i supra-
veghere medical\ `n stadiul ini]ial al bolii, `n acest moment [ansele fiind mult
crescute de a prelungi ca timp instalarea  stadiului avansat. 

Recomand\ri privind serviciile psiho-sociale
~n ceea ce prive[te serviciile psiho-sociale, `n func]ie de nevoile identificate se
recomand\ speciali[ti (asisten]i sociali, medici, psihologi, etc) care `[i desf\[oar\
activitatea `n unit\]i specializate din localitatea `n care clientul  `[i are domiciliul sau
din localit\]ile vecine. De asemenea, se recomand\ apelarea la serviciile psiho-so-
ciale oferite de organiza]iile neguvernamentale cu programe `n acest sens, numere
de telefon pentru informa]ii [i suport psihologic ̀ n regim confiden]ial. Pentru utilizatorii
de droguri se recomand\ speciali[ti cu experien]\ `n domeniu pentru tratament sau
programe speciale pentru renun]area la droguri.

Reducerea riscului de a transmite infec]ia cu HIV
Se informeaz\ clientul de posibilitatea transmiterii infec]iei HIV chiar dac\ nu sunt
prezente semnele de boal\. Astfel, poate transmite infec]ia prin contact sexual
neprotejat sau utilizarea incorect\ a prezervativului, prin folosirea acelor sau se-
ringilor `n comun pentru injectarea de droguri, sau `n cazul femeilor gravide `n
timpul sarcinii, expulziei [i al\pt\rii.
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Pentru a reduce riscul transmiterii infec]iei HIV prin contact sexual se recomand\
abstinen]a sau utilizarea corect\ [i schimbarea la fiecare contact sexual a
prezervativului.

~n cazul consumatorilor de droguri se recomand\ renun]area la aceast\ practic\ [i
apelarea la tratamente specializate `n acest sens, sau utilizarea seringilor de unic\
folosin]\.

Dac\ se identific\ clien]i infecta]i HIV donatori de sânge, sperm\ sau cu tendin]e
de acest gen se recomand\ renun]area la aceste servicii. De asemenea, se
sf\tuie[te s\ nu `mprumute obiecte de uz intim (periu]e de din]i, lame de b\rbierit
sau de epilat, instrumente de manichiur\, pedichiur\, etc).

Se recomand\ studierea literaturii de specialitate, de pliante, bro[uri cu privire la
tot ceea ce presupune infec]ia HIV. 

Recomand\ri privind adoptarea unui stil de via]\ s\n\tos
Infec]ia cu HIV impune atât persoanelor infectate cât [i celor afectate noi moduri
de a face fa]\ situa]iei [i, `n general, o lung\ perioad\ de adaptare. De aceea, au
mare nevoie de `ndrumare, `ncurajare [i suport pentru a  realiza o adaptare cu cât
mai pu]ine eforturi emo]ional-afective pentru a con[tientiza [i construi un com-
portament de via]\ nou cu cât mai pu]ine riscuri pentru s\n\tatea persoanei
infectate [i a familiei sale. Aceste schimb\ri imperios necesare se produc eficient
`n momentul accept\rii unei colabor\ri permanente cu speciali[tii (asisten]i sociali,
psihologi, medici, etc.) care vin `n `ntâmpinarea nevoilor psiho-socio-emo]ionale [i
previn instalarea unei st\ri de criz\.

Studiu de caz

Dup\ 10 zile de la recoltarea probelor de sânge pentru efectuarea testului HIV,
numita R.L., student\, `n vârst\ de 20 ani s-a prezentat la `ntâlnirea programat\ la
cabinetul consilierului pentru a-i fi comunicat diagnosticul.

De[i `[i repeta `n gând c\ este o boal\ ca oricare alta [i c\, indiferent de rezultat
trebuie s\ mearg\ mai departe, cu cât se apropia de cabinetul consilierului, inima
`i b\tea cu putere parc\ s\-i sar\ din piept iar tremurul picioarelor f\cea s\ se simt\
epuizat\ de orice surs\ de energie.

Ajuns\ la cabinetul consilierului nu `[i dorea decât s\ afle cât mai repede ce [ans\
are: „Am mari emo]ii [i simt cum tremur toat\, `ns\ vreau s\ [tiu ce am de f\cut
mai departe! Nelini[tea [i incertitudinea din tot acest timp m-au obosit...vreau s\ se
termine totul mai repede.”

Consilierul a a[teptat câteva minute s\ se calmeze [i s\-[i exprime gândurile, a[a
cum sim]ea pacienta la momentul respectiv. Având deja buletinul cu rezultatul
testului, consilierul a `ncurajat-o s\-[i exprime emo]iile [i sentimentele tr\ite `n acel
moment, spunându-i c\ este normal ceea ce simte [i c\ oricine ar fi pus `ntr-o astfel
de situa]ie ar avea acelea[i reac]ii.

~n urm\torul moment i-a fost comunicat rezultatul testului, [i anume: pozitiv. S-a
instalat dintr-o dat\ t\cerea...iar lacrimile `i curgeau [iroaie pe obraji `n timp ce
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palmele se frângeau una de cealalt\. Consilierul a cuprins palmele `ntr-a-le sale,
protector, [i `n acel moment s-a auzit printre suspine doar un: „Asta e! Ce mai pot
s\ fac, acum...”

~n timp ce lacrimile i se prelingeau pe fa]a `mbujorat\, consilierul a `nceput s\-i
vorbeasc\ pe un ton cald [i s\-i spun\ c\ `[i poate continua via]a ca [i pân\ acum
`ns\, va trebui s\ aduc\ complet\ri `n ceea ce prive[te `ngrijirea propiului organism. 

Pentru c\ pacientei `i este team\ s\ abordeze acest subiect cu membrii familiei sau
prieteni, consilierul a punctat faptul c\ o poate face doar dac\ este convins\ c\
poate avea `ncredere `n ei, pentru a evita riscul de a fi marginalizat\ [i exclus\ din
grupul lor. 

Consilierea a continuat pe tema importan]ei ca pacienta s\ fie luat\ `n eviden]ele
medicale pentru evaluare [i alte investiga]ii de laborator care pot oferi informa]ii
privind gradul de afectare a sistemului imunitar [i, `n func]ie de rezultate, s\ i se
poat\ stabili o schem\ de tratament ce poate vindeca sau preveni infec]iile opor-
tuniste sau alte manifest\ri `n cadrul infec]iei HIV. De asemenea, consilierul a
insistat pe importan]a colabor\rii cu medicul specialist pentru a beneficia de asis-
ten]\ medical\ gratuit\ [i tratament antiretroviral permanent [i gratuit. Adminis-
trarea tratamentului `n stadiile incipiente ale bolii [i `n mod corect, conform indica-
]iilor medicului, contribuie la amânarea instal\rii stadiului avansat precum [i men-
]inerea unei st\ri generale de s\n\tate `n limitele normalului.

Pentru consiliere de specialitate (de asisten]\ social\ respectiv asisten]\ psiho-
logic\) i-au fost oferite informa]ii constând `n nume de funda]ii cu activit\]i `n
domeniu, respectiv nume de speciali[ti (asistent social [i psiholog), numere de
telefon, adrese, etc. A fost `ncurajat\ s\ apeleze la aceste servicii fiind asigurat\
de respectarea strict\ a confiden]ialit\]ii.

Consilierul a abordat [i tema reducerii riscului de a transmite infec]ia cu HIV  prin
respectarea condi]iilor de prevenire a transmiterii acestei infec]ii, abordarea unui
comportament lipsit de riscuri [i informarea permanent\ privind tot ceea ce
presupune infec]ia HIV. De asemenea, a fost amintit faptul c\ exist\ prev\zut `n
Codul Penal (art. 309), sanc]iuni pentru persoanele infectate HIV  care transmit cu
bun\ [tiin]\ boala altor persoane.

De asemenea, i s-a adus la cuno[tin]\ [i faptul c\, fiind o boal\ imprevizibil\
problemele `n general sunt dintre cele mai diverse care induc o serie de `ntreb\ri.
Din acest motiv printr-o colaborare sus]inut\ cu echipa de speciali[ti (medic, asistent
social, psiholog), poate g\si mult mai u[or r\spunsurile, sfaturi de specialitate [i nu
`n ultimul rând suport emo]ional-afectiv `n situa]iile de criz\, aspect important `n
evolu]ia unei st\ri de s\n\tate favorabile.

2.2.2. Informa]ii privind drepturile legale ale persoanelor infectate [i afectate HIV/SIDA

~n fa]a legii [i a medicinei, SIDA este o afec]iune ca oricare alta. Diferen]a dintre
infec]ia HIV [i alte boli cronice, cum ar fi de exemplu hepatita, const\ `n faptul c\
`n cazul bolii SIDA nu exist\ un tratament care s\ duc\ la vindecarea pacientului.
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Marginalizarea persoanelor infectate HIV+ deriv\ din lipsa de educa]ie a popula]iei.
Lipsa de informa]ie creeaz\ un sentiment de team\ fa]\ de cel infectat HIV [i
`ndeamn\ adesea la ac]iuni ilogice, ostile, fa]\ de cel `n suferin]\, indiferent de
rela]ia avut\ cu cel infectat.

Persoanele infectate HIV sunt protejate de legile comune ale societ\]ii. Nimeni nu
are dreptul de a restrânge libertatea sau drepturile persoanelor, din simplul motiv
c\ sunt infectate cu virusul HIV, oricare ar fi na]ionalitatea, sexul sau orientarea lor
sexual\. Cel infectat HIV beneficiaz\ [i de anumite facilit\]i sociale, diferite de la o
]ar\ la alta `n func]ie de legisla]ia `n vigoare (ajutor social, statut de persoan\ cu
nevoi speciale, posibilitatea de a avea un `nso]itor, aloca]ie de hran\ pentru
persoanele infectate, etc.).

~n România, `n cazul persoanelor infectate cu HIV/SIDA, nu putem vorbi de o lege
special\ pentru acestea, ci doar de legi care asigur\ protec]ia diferitelor grupuri de  
popula]ie cu nevoi speciale, legi de care pot beneficia [i persoanele seropozitive
HIV. Conform legisla]iei din România, persoanele seropozitive sunt incluse `n categoria
persoanelor cu handicap, ca grup dezavantajat ce necesit\ protec]ie special\.

Legi [i acte normative care pot veni `n sprijinul persoanelor infectate HIV/SIDA
[i familiilor acestora

Pentru a putea beneficia de prevederile legilor [i actelor normative care regle-
menteaz\ protec]ia special\ a persoanelor cu handicap, persoanele infectate cu
HIV/SIDA trebuie s\ fie `nregistrate oficial dup\ diagnosticare. Este obigatorie
confirmarea  de c\tre laborator a infec]iei cu HIV.

Conform Ordinului nr. 725 din 01.10.2002 privind criteriile pe baza c\rora se
stabile[te gradul de handicap pentru copii [i se aplic\ m\surile de protec]ie
special\ a acestora, publicat `n Monitorul Oficial nr. 781 din 28.10.2002, copiii [i
adul]ii  seropozitivi HIV [i cei bolnavi SIDA pot fi `ncadra]i `ntr-un grad de handicap
dup\ criteriul afect\rii structurii sistemului imunitar [i ale func]iilor sale. Astfel,
pentru aprecierea severit\]ii afect\rii HIV/SIDA se vor avea `n vedere stadiile
clinico-imunologice, conform clasific\rii infec]iei HIV pediatrice CDC – Atlanta 1994,
dup\ cum urmeaz\:

• handicap accentuat – stadiile clinico-imunologice N2, A1, A2, B1;
• handicap grav – stadiile clinico-imunologice N3, A3, B2, B3, C1, C2, C3.

M\surile de protec]ie special\ se aplic\ pe baza `ncadr\rii `ntr-un grad de han-
dicap, conform stadiilor clinico-imunologice mai sus men]ionate.

Pentru adul]i, gradul de handicap este stabilit de Comisiile de Expertiza Medical\
prin Ordinul nr. 726/2002 al Ministerului S\n\t\]ii [i Familiei privind criteriile pe
baza c\rora se stabile[te gradul de handicap pentru adul]i [i se aplic\ m\surile de
protec]ie special\ a acestora. 

Pentru copii, gradul de handicap este stabilit prin ordin comun al Ministrului
S\n\t\]ii [i Familiei [i al Secretariatului de Stat al Autorit\]ii Na]ionale pentru
Protec]ia Copilului [i Adop]ie.
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Pentru persoanele institu]ionalizate, protec]ia special\ se realizeaz\ prin acor-
darea de servicii de asisten]\, `ngrijire, tratament, recuperare, reabilitare, orientare
[i formare profesional\.  

Drepturile de care beneficiaz\ copiii infecta]i HIV/SIDA `n conformitate cu
Legea 519/2003 (Legea nr. 519/2003 pentru aprobarea O.U.G.nr.102/1999 privind
protec]ia special\ [i `ncadrarea `n munc\ a persoanelor cu handicap)

Exemple de prevederi:
• Acces liber [i egal `n orice institu]ie de `nv\]\mânt obi[nuit, `n raport cu res-

tantul func]ional [i poten]ialul recuperator, cu respectarea prevederilor le-
gisla]iei din domeniul `nv\]\mântului;

• Aloca]ie lunar\ de hran\ pentru copiii bolnavi de SIDA, calculat\ pe baza
aloca]iei zilnice de hran\ stabilite pentru consumurile colective din unit\]ile
sanitare publice (intrat\ `n vigoare prin Legea nr.10 din 09/01/2003);

• Preg\tire [colar\ la domiciliu a copiilor cu dizabilit\]i, nedeplasabili, pe dura-
ta `nv\]\mântului obligatoriu prev\zut de lege. Pentru copiii cu boli cronice,
Ministerul Educa]iei, Cercet\rii [i Tineretului organizeaz\ dup\ caz, grupe
sau clase `n cadrul unit\]ilor sanitare respective;

• Aloca]ia de stat, `n condi]iile [i cuantumul prev\zut de lege, majorat cu
100% pentru copiii cu dizabilit\]i;

• Aloca]ia  de `ntre]inere pentru copiii cu dizabilit\]i, afla]i `n plasament familial
sau `ncredin]a]i, potrivit legii, unei familii ori persoane sau unui organism privat
autorizat,`n cuantumul prev\zut de lege, majorat cu 50%;

• Asistent personal pentru copiii cu deficien]\ func]ional\ grav\, angajat de
c\tre autorit\]ile administra]iei publice locale;

• Asisten]\  medical\ a copilului cu dizabilit\]i, `n condi]iile Legii asigur\rilor
sociale de s\n\tate  nr.145/1997, cu modific\rile [i complet\rile ulterioare;

• Locuri de odihn\ gratuite `n tabere, atât pentru copiii cu dizabilit\]i, cât [i
pentru copiii pre[colari, elevi sau studen]i, o dat\ pe an;

• Gratuitatea transportului urban cu mijloace de transport `n comun pentru
copiii cu deficien]\ func]ional\ accentuat\ [i grav\ [i pentru asisten]ii per-
sonali ai acestora;

• Gratuitatea  transportului interurban  la alegere, cu tren de persoane clasa
a II-a, cu autobuze sau nave pentru transport fluvial, `n limita a 12 c\l\torii
dus-`ntors pe an pentru copiii cu deficien]\ grav\ [i pentru asisten]ii perso-
nali sau pentru `nso]itorii acestora [i `n limita a 6 c\l\torii dus-`ntors pe an
pentru copiii cu deficien]\ func]ional\ accentuat\ [i pentru `nso]itorii acestora;

• Scutire de la plata  taxelor de abonament pentru persoana de]in\toare de
aparat de radio [i de televizor, dac\ copilul are deficien]\ func]ional\ grav\;

• Prioritate la instalarea postului telefonic [i scutirea de la plata taxelor de
instalare, transferare [i abonament telefonic, precum [i de costul a 50 de
impulsuri pentru abonamentul comun la 2 abona]i [i 100 de impulsuri, pen-
tru abonamentul – linie individual\;

• Prioritate la ̀ nchirierea, construirea [i cump\rarea locuin]elor din fondul de stat,
`n condi]iile legii, dac\ copilul are deficien]\ func]ional\ accentuat\ sau grav\;
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• Stabilirea chiriei, `n condi]iile legii, pe baza contractelor de `nchiriere pentru
suprafe]e locative cu destina]ia de locuin]e de]inute de stat sau de unit\]ile
administrative ale acestuia, la tariful minim prev\zut de lege, dac\ copilul
are deficien]\ func]ional\ accentuat\ sau grav\.

Drepturile de care beneficiaz\ adul]ii infecta]i HIV/SIDA `n conformitate cu
Legea 519/2003

Conform Legii nr. 519/2003 persoanele infectate/afectate HIV/SIDA au urm\toarele
drepturi:

• Adul]ii cu deficien]\ func]ional\ accentuat\ [i grav\, dac\ nu au alte veni-
turi cu excep]ia pensiei de urma[, beneficiaz\ de o indemniza]ie lunar\ `n
procent de 50% din salariul minim brut pe ]ar\, pe toat\ durata handicapu-
lui. Cei cu venituri pân\ la acest cuantum primesc diferen]a pân\ la nivelul
indemniza]iei lunare;

• Asistent personal pentru adultul cu deficien]\ func]ional\ grav\, angajat de
c\tre autorit\]ile administra]iei publice locale;

• Asisten]\ medical\ `n conformitate cu prevederile Legii nr.145/1997. Medi-
camente gratuite atât pentru tratament ambulatoriu, cât [i pe timpul spitaliz\rii;

• Scutire de la plata taxelor de abonament pentru adul]ii cu deficien]\ grav\,
de]in\tori de aparate de radio [i de televizoare. De aceast\ facilitate bene-
ficiaz\ [i persoanele care au `n `ntre]inere persoane cu deficien]\ grav\,
dac\ locuiesc `mpreun\;

• Prioritate la instalarea postului telefonic [i scutirea de la plata taxelor de
instalare, transferare [i de abonament telefonic, precum [i de la costul a 50
de impulsuri pentru abonamentul comun la 2 abona]i, 100 de impulsuri pen-
tru abonament – linie individual\;

• Gratuitatea transportului urban cu mijloace de transport `n comun pentru
adul]ii cu deficien]\ func]ional\ accentuat\ [i grav\ [i pentru asisten]ii per-
sonali sau pentru `nso]itorii acestora;

• Gratuitatea transportului interurban la alegere, cu tren de persoane clasa a
II-a, cu autobuze sau nave pentru transport fluvial, `n limita a 12 c\l\torii
dus-`ntors pe an pentru adul]ii cu deficien]\ func]ional\ grav\ [i pentru asisten]ii
personali sau pentru `nso]itorii acestora [i `n limita a 6 c\l\torii dus-`ntors
pe an pentru adul]ii cu deficien]\ func]ional\ accentuat\ [i pentru `nso]itorii
acestora;

• Bilete de tratament gratuite, `n limita posibilit\]ilor existente;
• Acordarea unei camere `n plus, `n condi]iile legii, pe baza contractelor de

`nchiriere pentru suprafe]e locative cu destina]ia de locuin]e, de]inute de
stat sau de unit\]ile administrative ale acestuia, la solicitarea persoanelor
cu deficien]\ func]ional\ grav\;

• Stabilirea chiriei pentru locuin]ele de]inute din fondul locativ de stat, la tari-
ful minim prev\zut de lege;

• Prioritate la ̀ nchirierea, construirea [i cump\rarea locuin]elor din fondul de stat;
• Acordarea a 25% din fondul de locuin]e sociale adul]ilor cu deficien]\

func]ional\ grav\, conform legilor `n vigoare.
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Dreptul la munc\ a persoanelor infectate  HIV/SIDA prev\zut `n Legea 53/2003,
Codul Muncii, respectiv Legea nr.76/2002 privind sistemul asigur\rilor pentru
[omaj [i stimularea ocup\rii for]ei de munc\

Persoanele cu deficien]\ func]ional\ grav\, accentuat\ sau medie, `ncadrate cu
contract individual de munc\, beneficiaz\ de urm\toare drepturi de protec]ie
special\:

• Pot ocupa `n condi]iile legii, conform preg\tirii [i capacit\]ii fizice [i intelec-
tuale, orice func]ie `n cadrul organigramelor angajatorilor;

• Posibilitatea de a lucra mai pu]in de 8 ore pe zi, `n condi]iile legii, `n cazul
`n care  beneficiaz\ de o recomandare medical\ `n acest sens;

• Perioad\ de prob\ la angajare, pl\tit\, de cel pu]in 45 de zile lucr\toare;
• Scutire de impozit pe salariu, atât `n cazul `n care sunt angajate cu contract

individual de munc\, cât [i `n cazul `n care sunt angajate cu conven]ie de
prest\ri de servicii;

• Un preaviz pl\tit, de minimum 30 de zile lucr\toare, acordat la desfacerea
contractului de munc\ din ini]iativa angajatorului, pentru motive neimputabile
acestora.

Dreptul la pensie a persoanelor infectate HIV/SIDA prev\zut `n Legea
nr.19/2002 privind sistemul public de pensii [i  alte drepturi de asigur\ri
sociale, cu modific\rile [i complet\rile ulterioare

Pensionarea  la cerere pentru limita de vârst\ pentru:
• Persoanele cu deficien]\ func]ional\ grav\ (gr.I) la o vechime `n munc\

realizat\ de la data dobândirii deficien]ei de minimum 15 ani b\rba]ii  [i mi-
nimum 10 ani femeile;

• Persoanele cu deficien]\ func]ional\ accentuat\ (gr.II), la o vechime `n
munc\ realizat\ de la data dobândirii  deficien]ei  de minimum 20 de ani
b\rba]ii [i minimum 15 ani femeile;

• Persoanele cu  deficien]\ func]ional\  medie (gr.III), la o vechime `n munc\
realizat\ de la data  deficien]ei de minimum 20 de ani femeile.

M\surile de protec]ie social\ a persoanelor infectate cu HIV sau bolnave de
SIDA conform Legii nr. 584/2002

„Persoanele infectate cu HIV sau bolnave de SIDA beneficiaz\ de protec]ie social\,
de tratament nediscriminatoriu `n ceea ce prive[te dreptul la `nv\]\tur\, dreptul la
munc\ [i protec]ia social\ a muncii [i la promovarea profesional\, iar starea
s\n\t\]ii lor nu poate constitui criteriu de concediere.”

M\surile de protec]ie social\ sunt urm\toarele:
• Asigurarea ne`ngr\dit\ [i necondi]ionat\ a dreptului la munc\ al bolnavilor

HIV/SIDA;
• Promovarea profesional\ nediscriminatorie pentru persoanele infectate cu

HIV sau bolnave de SIDA;
• Respectarea dreptului la `nv\]\mânt `n cazul copiilor [i tinerilor infecta]i cu

HIV sau bolnavi de SIDA [i integrarea acestora `n formele de `nv\]\mânt;
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• Aloca]ie lunar\ de hran\ pentru copiii infecta]i HIV `n valoare de 57.000
lei/zi, pe timpul cât se afl\ `n familie. Cuantumul este stabilit prin Ordonan]\
de Guvern, el putându-se modifica;

• Pentru o alimenta]ie corespunz\toare atât pentru bolnavii  interna]i [i insti-
tu]ionaliza]i, cât [i pentru cei din ambulatoriu (copii [i adul]i seropozitivi
HIV), care s\ asigure eficien]a `n tratamentul cu medicamente antiretrovi-
rale, se acord\ indemniza]ii lunare de hran\ (`n cunatum de 57.000 lei/zi),
`n cuantum aprobat prin hot\râre a Guvernului. Plata acestor indemniza]ii
lunare de hran\ se efectueaz\ de c\tre Direc]iile pentru Dialog, Familie [i
Solidaritate Social\ Jude]ene;

• ~n func]ie de stadiul infec]iei, persoanele infectate cu HIV sau bolnave de
SIDA beneficiaz\ de orientare sau reorientare profesional\ ori de  pensionare,
stabilit\  prin expertiza medical\ de specialitate, dup\ caz.

Care sunt obliga]iile persoanelor infectate HIV/SIDA ?  

Adul]ii infecta]i  HIV/SIDA au urm\toarele obliga]ii:
• S\ se prezinte la Comisiile de Expertiz\ Medical\, pentru `ncadrarea `ntr-o

categorie de persoane care necesit\ protec]ie special\;
• S\ colaboreze cu asisten]ii sociali [i cu Direc]iile Jude]ene pentru Protec]ie

Social\;
• S\ r\spund\ conform legii, pentru transmiterea voluntar\ a infec]iei HIV

dac\ aceasta s-a produs din motive imputabile lor;
• S\ informeze medicul curant, inclusiv medicul stomatolog, cu privire la sta-

tusul s\u HIV, atunci când `l cunoa[te.

Alte legi [i acte normative care pot veni `n sprijinul persoanelor infectate [i
afectate de HIV/SIDA

• Constitu]ia României (adoptat\ de Parlamentul României, 1991);
• Legea nr. 705/2001 privind Sistemul na]ional de asisten]\ social\;
• Legea nr.116/2002 privind prevenirea [i combaterea marginaliz\rii sociale;
• Hot\rârea de  Guvern nr. 1215/2002 pentru aprobarea Strategiei Na]ionale

privind protec]ia  special\ [i integrarea social\ a persoanelor cu handicap
din România;

• Ordonan]a de urgen]\ a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea [i func-
]ionarea sistemului de asigur\ri sociale de s\n\tate;

• Ordonan]a nr. 137 din 31/08/2000 privind prevenirea [i sanc]ionarea tuturor
formelor de discriminare.

~n ordonan]a nr.137, conform art. 2, alin. (1), „prin discriminare se `n]elege orice
deosebire, excludere, restric]ie sau preferin]\, pe baz\ de ras\, na]ionalitate, etnie,
limb\, religie, categorie social\, convingeri, sex sau orientare sexual\, apartenen]\
la o categorie defavorizat\ sau orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrân-
gerea sau `nl\turarea recunoa[terii, folosin]ei sau exercit\rii, `n condi]ii de egali-
tate, a drepturilor omului [i a libert\]ilor fundamentale sau a drepturilor recunoscute
de lege, `n domeniul politic, economic, social [i cultural sau `n orice alte domenii
ale vie]ii publice”.
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Principalele drepturi [i egalit\]i la care face referire prezenta ordonan]\ de urgen]\
sunt urm\toarele:

• egalitatea `n activitatea economic\ [i `n materie de angajare [i profesie;
• accesul la serviciile publice administrative [i juridice, de s\n\tate, la alte

servicii, bunuri [i facilit\]i;
• accesul la educa]ie;
• libertatea de circula]ie, dreptul la libera alegere a domiciliului [i accesul `n

locurile publice;
• dreptul la demnitatea personal\.

Art. 4. – „~n `n]elesul prezentei ordonan]e, categorie defavorizat\ este acea cate-
gorie de persoane care fie se afl\ pe o pozi]ie de inegalitate `n raport cu majori-
tatea cet\]enilor datorit\ originii sociale ori unui handicap, fie se confrunt\ cu un
comportament de respingere [i marginalizare datorit\ unor cauze specifice cum ar
fi o boal\ cronic\ necontagioas\ ori infectarea HIV, statutul de refugiat sau azilant”.

Boala SIDA – prevedere expres\ `n Codul Penal

Codul Penal vine `n sprijinul persoanelor seropozitive, ap\rând drepturile acestora,
prin sanc]ionarea acelor persoane care prin comportamentul lor, aduc prejudicii
persoanelor infectate. 

Infrac]iunile ce au ca obiect starea de s\n\tate a popula]iei dintr-o colectivitate
uman\ sunt cunoscute sub denumirea de infrac]iuni contra s\n\t\]ii publice.
Ocrotirea juridic\ are ca obiect atât incriminarea acestor fapte periculoase cât [i
ansamblul de m\suri [i condi]ii destinate s\ asigure ap\rarea s\n\t\]ii membrilor
acelei colectivit\]i.

Transmiterea Sindromului Imunodeficien]ei Dobândite a fost incriminat\ [i intro-
dus\ `n Codul Penal prin Legea de modificare [i completare a Codului Penal nr.
140/1996 `n Art. 309, alin. 2, dup\ contaminarea veneric\: „Transmiterea Sindro-
mului Imunodeficitar Dobândit – SIDA – de c\tre o persoan\ care [tia c\
sufer\ de aceast\ boal\ se pedepse[te cu `nchisoare de la 5 la 15 ani.”

Aceste fapte sunt deosebit de periculoase deoarece au ca rezultat r\spândirea
unei boli grave, c\reia `i pot c\dea victime persoane nevinovate ce pot r\spândi
mai departe infec]ia, chiar f\r\ s\ cunoasc\ starea lor de contaminare.

Dac\ actul sexual prin care se transmite boala este o infrac]iune, de exemplu: viol,
raport sexual cu o minor\, seduc]ie, aceasta va exista `n concurs cu infrac]iunea
de transmitere a SIDA.

Infrac]iunea a avut loc cu inten]ie dac\ f\ptuitorul a [tiut c\ sufer\ de o astfel de
boal\ sau cu inten]ie indirect\ atunci când avea temeiul s\ [tie c\ sufer\ [i a
acceptat posibilitatea de a transmite partenerului s\u boala. 

Atât ̀ n cazul contamin\rii venerice cât [i al transmiterii SIDA, procurorul sau instan]a
de judecat\ vor dispune m\sura de siguran]\ a oblig\rii la tratament medical.

Dac\ f\ptuitorul n-a [tiut [i nici n-a b\nuit c\ sufer\ de maladiile respective, fapta
nu atrage r\spunderea penal\, dar impune luarea m\surii de siguran]\ a oblig\rii
la tratament medical.
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Dac\ persoana care a transmis boala, chiar [tiind c\ sufer\ de ea, a fost victima
unui viol sau altor constrângeri, nu va atrage r\spunderea penal\, dar va impune
luarea m\surii de siguran]\ a oblig\rii la tratament medical.

~n toate cazurile, chiar [i atunci când nu se aplic\ f\ptuitorului o pedeaps\, instan]a
de judecat\ va dispune m\sura de siguran]\ a oblig\rii la tratament medical.

Pedeapsa pentru infrac]iunea de transmitere a bolii SIDA este `nchisoarea de la 5
la 15 ani, fapta fiind considerat\ mult mai grav\ decât contaminarea veneric\ cu
alte boli, pentru care pedeapsa este `nchisoarea de la 1 la 5 ani. Victima trans-
miterii SIDA va trebui s\ efectueze tratament medical.

Ca o consecin]\ a lu\rii `n mod obligatoriu a m\surii de siguran]\ s-a instituit ca
infrac]iune sustragerea de la tratament medical, fapta fiind incriminat\ prin Legea
de modificare [i completare a Codului Penal nr.140/1996, art. 309. Infrac]iunea de
sustragere de la tratamentul medical reprezint\ o variant\ specific\ a infrac]iunii de
nerespectare a hot\rârilor judec\tore[ti, dar se refer\ la o mai grav\ stare de
pericol a c\rei `nl\turare se impune de urgen]\. Aceasta a f\cut necesar\ incri-
minarea ca infrac]iune de sine st\t\toare a sustragerii de la efectuarea obligatorie
a tratamentului medical. Sarcina asigur\rii s\n\ta]ii publice `i revine statului, prin
intermediul Ministerului S\n\t\]ii [i a organelor sale de specialitate ce stabilesc
modul de efectuare a anchetei epidemiologice [i tratamentului corespunzator.

~n cazul `n care f\ptuitorul se afl\ `n stare de libertate, sustragerea de la executarea
m\surii se realizeaz\ prin neprezentarea cu regularitate a bolnavului la unitatea
sanitar\ unde se afl\ `n tratament. ~n cazul priva]iunii de libertate, tratamentul se
execut\ la locul de deten]ie. Pedeapsa pentru sustragerea de la tratamentul medical
este `nchisoarea de la 3 luni la un an sau amend\ de la 250.000 la 1.500.000 lei.

De asemenea, art. 196 din Codul Penal face referire la divulgarea secretului
profesional – „Divulgarea far\ drept a unor date de c\tre cel c\ruia i-au fost
`ncredin]ate, sau de care a luat cuno[tin]\ `n virtutea profesiei ori func]iei, dac\
fapta este de natur\ s\ aduc\ prejudicii unei persoane, se pedepse[te cu
`nchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amend\”.

Insulta este prev\zut\ `n art. 205 – “Atingerea onoarei ori reputa]iei unei persoane
prin cuvinte, prin gesturi sau prin orice alte mijloace, ori prin expunere la batjocur\,
se pedepse[te cu `nchisoare de la o lun\ la 3 luni sau cu amend\. Ac]iunea penal\
se pune `n mi[care la plângerea prealabil\ a persoanei v\t\mate. ~mp\carea
p\r]ilor `nl\tur\ r\spunderea penal\.”

Conform art. 206 - Codul Penal - calomnia sau imputarea `n public, prin orice
mijloace, a unei persoane seropozitive se pedepse[te cu `nchisoarea de la 3 luni
la un an sau cu amend\. 

Persoanele care au `n grij\ o persoan\ seropozitiv\ au obliga]ia legal\ de a nu
pune `n primejdie s\n\tatea acesteia. Art. 314, Codul Penal privind punerea `n
primejdie a unei persoane `n neputin]a de a se `ngriji, prevede: „P\r\sirea,
alungarea sau l\sarea f\r\ ajutor, `n orice mod, a unui copil sau a unei persoane
care nu are putin]a de a se `ngriji, de c\tre acela care o are sub paz\ sau `ngrijire,
punându-i `n pericol iminent via]a, s\n\tatea sau integritatea corporal\, se pe-
depse[te cu `nchisoarea de la 3 luni la 3 ani”.
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2.2.3. Sus]inerea material\ a copiilor [i adul]ilor seropozitivi HIV

~n ultimii ani, prin instituirea unei asisten]e medicale [i  terapii eficiente precum [i
prin dezvoltarea protec]iei sociale `n favoarea persoanelor infectate [i afectate
HIV/SIDA s-a ajuns la cre[terea speran]ei de via]\ atât `n rândul copiilor cât [i a
adul]ilor. 

Existen]a organiza]iilor neguvernamentale [i a programelor derulate de acestea au
drept scop reintegrarea social\ [i sus]inerea acestor persoane, copii [i adul]i, cu
respectarea drepturilor [i obliga]iilor care s\ vin\ `n `ntâmpinarea atât a nevoilor
psiho-socio-emo]ionale cât [i a nevoilor materiale [i financiare.  

Fiind o lupt\ strâns\ cu mentalit\]i [i prejudec\]i eronate `n ceea ce prive[te
transmiterea HIV [i convie]uirea al\turi de o persoan\ infectat\, p\rin]ii au luat ati-
tudine [i s-au constituit `n Asocia]ii ale Persoanelor Infectate [i Afectate HIV/SIDA
pentru a ob]ine [i a le fi respectate drepturile pentru copiii lor. Prin demersurile
acestora, sus]inute de organiza]ii non-guvernamentale profesioniste ce dezvolt\
servicii `n domeniu, au reu[it s\-[i sus]in\ punctul de vedere `n fa]a autorit\]ilor
guvernamentale centrale referitor la sprijinirea material\/financiar\ a familiilor cu
copii seropozitivi HIV [i a pre`ntâmpina situa]ii de abandon sau institu]ionalizare pe
motiv de lips\ a resurselor materiale. 

Funda]ia „Al\turi de Voi” România, având ca principal obiectiv `mbun\t\]irea
calit\]ii vie]ii persoanelor infectate [i afectate HIV/SIDA, deruleaz\ programe de
sus]inere material\ pentru copii, adul]i [i familiile lor `nc\ din prima etap\ a afl\rii
diagnosticului, cu scopul de a asigura o alimenta]ie corespunz\toare conform reco-
mand\rilor medicului specialist. 

Atunci c`nd un nou caz este luat `n eviden]\, asistentul social al Funda]iei „Al\turi
de Voi” evalueaz\ situa]ia material-financiar\ a familiei persoanei infectate HIV cu
scopul  de a veni `n sprijinul acestuia `n conformitate cu nevoile speciale pe care le
necesit\. Sprijinul financiar const\ `n acordarea de pachete alimentare, produse de
igien\, `mbr\c\minte pentru copilul de vârst\ mare [i adult sau lapte praf [i
pampers pentru copilul de vârst\ mic\ (cazul copiilor n\scu]i din mam\ sero-
pozitiv\ HIV). 

Ulterior, clien]ii sunt lua]i `n eviden]\ pentru a beneficia de  servicii psiho-sociale  [i
de a fi conecta]i la resursele guvernamentale privind acordarea aloca]iei [i indem-
niza]iei lunare de hran\, precum [i a altor drepturi [i facilit\]i. ~n momentul `n care
persoana acceseaz\ aceste facilit\]i legale, sprijinul material din partea Funda]iei
`nceteaz\, tocmai pentru a nu crea o depeden]\ de acesta. Sprijinul este reluat
pentru acela[i pacient `n momentele `n care apar situa]ii de criz\ `n familie (spita-
liz\ri `ndelungate, apari]ia bolilor oportuniste ce necesit\ o aten]ie [i `ngrijire
deosebit\, alte situa]ii intervenite `n evolu]ia st\rii de s\n\tate a copilului sau
adultului seropozitiv HIV).

Colaborarea va continua pentru servicii sociale [i de asisten]\ psihologic\1, `ntrucât
nevoile identificate la persoanele infectate HIV sunt  extrem de variate [i complexe. 
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1 Vezi „Ghidul de asisten]\ psihologic\ pentru persoanele infectate [i afectate HIV/SIDA”
elaborat de c\tre Funda]ia „Al\turi de Voi”, România, Ed. Trinitas, Ia[i, 2004.



~n cazurile de deces ale copilului sau adultului seropozitiv HIV familia este, de
asemenea, sprijinit\ material cu scopul de a face fa]\ cheltuielilor de `nmor-
mântare, având `n vedere c\ aceste cheltuieli afecteaz\ via]a familial\, mai mult cu
cât `n cadrul acesteia se afl\ [i al]i copii `n `ntre]inere.  

2.2.4. Suportul oferit familiilor `n caz de deces a copilului sau adultului
seropozitiv HIV

Inevitabil, mai devreme sau mai târziu `n via]a fiec\ruia `[i fac apari]ia momente `n
care pierdem pe cineva drag. Pierderea unei persoane dragi implic\ tr\iri per-
sonale dintre cele mai complexe [i diferite `n plan emo]ional-afectiv. De aceea,
speciali[tii, de-a lungul colabor\rii cu familia persoanelor infectate HIV/SIDA, copii
[i adul]i, introduc `n sesiunile lor de consiliere subiecte cu referire la momentul
desp\r]irii pentru ca ace[tia s\ fie preg\ti]i din punct de vedere psihic [i emo]ional.

Pot exista reac]ii de refuz fa]\ de colaborarea cu terapeutul, `n explorarea durerii
post-deces, manifest\rile fiind dintre cele mai variate de la autoizolare, furie, vino-
v\]ie, etc. De aceea, rela]ia cu terapeutul [i ceilal]i speciali[ti `nainte de momentul
pierderii are o importan]\ marcant\ `n men]inerea dorin]ei de colaborare [i dup\
acel moment, `n vederea reechilibr\rii emo]ional-afective. 

~n general, fiind la mijloc o boal\ incurabil\, pierderea este previzibil\. ~nc\ din
momentul afl\rii diagnosticului, prin implicarea tuturor membrilor familiei pentru a
asigura persoanei infectate tot confortul din toate punctele de vedere (fizic, psihic,
spiritual, material, etc), trebuie s\ fie preg\tit momentul desp\r]irii. Rela]ia cu
asistentul social, respectiv psihologul, ajut\ clientul ca, pe parcursul a câtorva
`ntrevederi, s\ capete curaj [i s\ vorbeasc\ despre ceea ce simte [i pentru a se
„desc\rca” de durerea pe care o resimte `n fa]a inevitabilei pierderi.  Chiar dac\, `n
astfel de situa]ii se `ncearc\ negarea sau minimizarea situa]iei, acest lucru nu
schimb\ cu nimic starea cu care se confrunt\. Nimeni nu-[i dore[te s\ sufere, `ns\
durerea pricinuit\ de pierderea unei persoane dragi trebuie tr\it\ pentru a putea fi
dep\[it\. Exprimarea emo]iilor `nseamn\ recunoa[terea [i acceptarea pe deplin a
durerii, pas important spre urm\toarea etap\ de „vindecare”. 

O modalitate de terapie este grupul de suport unde se d\ posibilitatea fiec\ruia din
grup s\ se exprime. ~ntâlnirile au loc periodic la un anumit interval de timp stabilit
de comun acord `mpreun\ cu cel care coordoneaz\ grupul (asistent social sau
psiholog). ~n cadrul grupului este garantat\ intimitatea  [i confiden]ialitatea a ceea
ce se exprim\ la `ntâlniri. La aceste grupuri, `ntr-un mediu de ascultare [i respect
reciproc, fiecare `[i poate exprima liber ceea ce tr\ie[te: `ndoielile sale, speran]ele, 
temerile, nelini[tile, etc. Se poate `ntâmpla ca fiecare dintre participan]i s\ g\-
seasc\ `n cele povestite de altcineva ceva asem\n\tor cu ce a tr\it [i a experi-
mentat. ~n felul acesta, realizeaz\ c\ nu este singurul care tr\ie[te emo]iile pe care
le povestesc cei din grup [i `[i pun problema viitorului [i a posibilit\]ilor de a-[i
reconstrui via]a f\r\ persoana drag\ pe care au pierdut-o. Printr-un puternic [i
eficient mecanism de identificare, fiecare membru al grupului realizeaz\ faptul c\
dac\ ceilal]i au reu[it s\ fac\ pa[i importan]i `n recuperarea lor emo]ional-afectiv\,
[i el poate reu[i. ~mp\rt\[irea emo]iilor determin\ o veritabil\ reconectare cu
ceilal]i, cu lumea exterioar\, [tiut fiind faptul c\ dup\ momentul pierderii exist\
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tendin]a de izolare. Grupul ajut\ aceste persoane s\ se resocializeze `ntr-un
context securizant `n care fiecare [tie cât este de dificil s\ te `ntorci la un stil
obi[nuit de via]\ dup\ un asemenea eveniment.

2.3. Rolul echipei pluridisciplinare

Indiscutabil, HIV/SIDA este o afec]iune cu numeroase implica]ii medicale [i psiho-
sociale. ~n acest context, devine evident\ necesitatea unei echipe pluridisciplinare
care s\ acopere numeroasele nevoi ale persoanelor infectate/afectate HIV/SIDA.
Nevoia de a colabora deriv\ din nevoile clien]ilor: de comunicare, de afec]iune, de
a fi ascultat, de a rela]iona cu alte persoane, `ntr-un cuvânt, din nevoile lor bio-
psiho-sociale. O astfel de echip\ este cuprins\ de obicei din medicul specialist,
asistent social, psiholog, medicul de familie (`n  unele cazuri ̀ ns\, pentru cei din mediul
rural adeseori, medicul de familie nu face parte din echip\ deoarece persoana
infectat\ sau afectat\ dore[te s\ p\streze confiden]ialitatea de team\ ca diagnos-
ticul s\ nu fie aflat `n comunitate). ~n unele cazuri este necesar\ [i colaborarea cu
al]i speciali[ti: kinetoterapeu]i, nutri]ioni[ti, logopezi, stomatologi, dermatologi, etc.

Unul dintre obiectivele Funda]iei „Al\turi de Voi” România (ADV) este de a preg\ti
[i instrui voluntari din rândurile liceenilor [i studen]ilor pentru a se al\tura echipei
de speciali[ti al c\ror principal scop este `mbun\t\]irea calit\]ii vie]ii persoanelor
afectate [i infectate HIV/SIDA. 

Descoperirea seropozitivit\]ii este o situa]ie care conduce implicit la o stare de
criz\ atât pentru persoana infectat\ cât [i pentru familie. Cel mai frecvent, climatul
socio-psiho-afectiv al individului este afectat dramatic de aspecte legate de starea
de s\n\tate care influen]eaz\ [i modific\ stilul de via]\ [i activit\]ile viitoare ale
persoanelor.

Având `n vedere aceste aspecte devine evident\ nevoia clientului de a beneficia de
un pachet de servicii complexe [i bine coordonate. Un alt aspect demn de men-
]ionat `l constituie necesitatea existen]ei unei cât mai bune concordan]e `ntre
informa]iile pe care persoana seropozitiv\ le prime[te din diferite surse (medic,
asistent social, psiholog,etc). ~n caz contrar, clientul se va sim]i derutat, iar ̀ ncrederea
sa ̀ n speciali[tii cu care colaboreaz\ va avea de suferit la fel ca [i nivelul de ̀ n]elegere
al no]iunilor corecte legate de infec]ia HIV/SIDA. Astfel de consecin]e/probleme vor
avea un impact negativ puternic asupra complian]ei la tratament [i altor compor-
tamente adaptative legate de boal\. Prin contrast, o bun\ colaborare `ntre spe-
ciali[ti [i un mesaj omogen din punct de vedere informa]ional vor avea un impact
pozitiv asupra calit\]ii vie]ii persoanei HIV+, vor `ncuraja aderen]a la tratament
[i o vor ajuta s\ recapete controlul asupra propriei vie]i.

2.4. Rolul confiden]ialit\]ii ̀ n lucrul cu persoanele infectate [i afectate HIV/SIDA

O alt\ caracteristic\ a infec]iei cu HIV este cea legat\ de confiden]ialitate [i de
`ntreb\rile care apar odat\ cu boala: „~n cine s\ am `ncredere?”, „Cu cine pot vorbi
despre asta?”, „Cum s\ p\strez secretul fa]\ de ceilal]i?”. Decizia de a spune unei
persoane despre diagnosticul lor sau când [i cum s\ fac\ acest lucru apar]ine `ntru
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totul persoanei seropozitive. ~n general exist\ riscuri posibile [i avantaje care s\
rezulte prin ruperea confiden]ialit\]ii.

Confiden]ialitatea este dreptul persoanei infectate de a p\stra doar pentru ea
informa]ia c\ este seropozitiv\. De asemenea, p\strarea confiden]ialit\]ii repre-
zint\ fundamentul oric\rei rela]ii de `ncredere stabilit\ `ntre persoana seropozitiv\
[i al]i speciali[ti cu care intr\ `n contact (medic, asistent social, psiholog, asistent
medical).

~n urma confirm\rii diagnosticului de HIV+, persoana seropozitiv\ nu este obligat\
s\ dezv\luie acest lucru nim\nui. Totu[i, atunci când `[i cunoa[te diagnosticul, ea
trebuie s\ informeze medicul curant [i medicul stomatolog. Medicul, la rândul s\u,
nu va informa al]i medici sau  asisten]i medicali despre diagnostic, decât cu acordul
persoanei respective [i atunci când colaborarea `ntre speciali[ti este necesar\.

Diferi]i speciali[ti care vin `n contact cu persoana seropozitiv\ nu au dreptul s\
divulge diagnosticul f\r\ acordul persoanei, deoarece constituie secret profesional.
~n România nu exist\ o lege expres\ pentru p\strarea confiden]ialit\]ii, dar Codul
Penal vine `n sprijinul acesteia prin mai multe articole, aplicând sanc]iuni per-
soanelor care ar putea aduce prejudicii morale persoanelor afectate sau infectate
cu HIV.

Art. 196 privind divulgarea secretului profesional: 
“Divulgarea f\r\ drept a unor date de c\tre cel c\ruia i-au fost `ncredin]ate sau de
care a luat la cuno[tin]\ `n virtutea profesiei sau func]iei, dac\ fapta este de natur\
s\ aduc\ prejudicii unei persoane, se pedepse[te cu `nchisoare de la 3 luni –2 ani
sau cu amend\”.

Art. 205 privind insulta:
„Atingerea onoarei sau reputa]iei unei persoane prin cuvinte, prin gesturi sau prin
orice alte mijloace, ori expunerea la batjocur\, se pedepse[te cu `nchisoare de la
o lun\ la 3 luni sau cu amend\. Aceea[i pedeaps\ se aplic\ [i `n cazul când se
atribuie persoanei un defect, o boal\ sau o infirmitate care, chiar reale de ar fi, nu
ar trebui relevate”.

Art. 206 privind calomnia:
„Afirmarea ori imputarea `n public, prin orice mijloace, a unor fapte determinate,
privitoare la o persoan\, care dac\ ar fi adevarat\ ar expune acea persoan\ la o 
sanc]iune penal\, administrativ\ sau disciplinar\ ori dispre]ului  public, se pedep-
se[te cu `nchisoare de la 3 luni la 1 an sau cu amend\”. Eforturile f\cute `n ultimii
ani au dus la realizarea unor progrese `n educa]ia oamenilor cu privire la HIV/SIDA.

Ruperea confiden]ialit\]ii. Unde [i cum se poate `ntâmpla?
• Uneori, rezultatele testului HIV sunt comunicate dispensarelor `nainte ca

persoana depistat\ seropozitiv\ s\ se prezinte la medicul curant. Când
cadrele medicale nu cunosc legisla]ia privind confiden]ialitatea, aceasta se
poate rupe u[or la acest nivel, `n special `n comunit\]ile mici.

Tot la nivelul autorit\]ilor, acest lucru se poate `ntâmpla datorit\ faptului c\
angajarea ca asistent personal (drept al persoanelor cu gradul 1 - grau de
handicap) se face de c\tre prim\rii, `n urma unei anchete sociale, `n care

44
GG

HH
IIDD

 DD
EE 

AA
SSII

SSTT
EENN

}}
||
 SS

OO
CC
IIAA

LL||



apare diagnosticul HIV/SIDA. Din aceast\ cauz\, mul]i renun]\ la acest
drept, evitând ruperea confiden]ialit\]ii, `n special `n comunit\]ile mici, unde
toat\ lumea se cunoa[te, iar persoanele seropozitive se tem c\ nu vor face
fa]\ reac]iilor [i atitudinilor discriminatorii ale celor din jur.

• Ruperea confiden]ialit\]ii de c\tre specialistul cu care vine `n contact per-
soana seropozitiv\ este o mare dilem\, `n care interfereaz\ drepturile per-
soanei cu necesitatea dezv\luirii acestui lucru de c\tre specialist. Exist\
cazuri `n care acest lucru este necesar [i inevitabil. Ex: `n cazul unei per-
soane cu o boal\ psihic\, care nu are discern\mânt sau care nu `[i poate
purta singur\ de grij\ sau atunci când riscul transmiterii HIV este foarte
mare (exemplu: un agresor sexual) sau când persoana seropozitiv\ infec-
teaz\ cu bun\ [tiin]\ alte persoane, lucru pedepsit prin lege1. 

Gândindu-ne la persoanele seropozitive ne vom confrunta `ntotdeauna cu o dilem\:
oare confiden]ialitatea dus\ la extrem nu reprezint\ tot o form\ de marginalizare
social\? ~nainte de a lua o decizie trebuie analizate toate riscurile, repercursiunile
sau beneficiile pe care le va avea un astfel de gest.

Ruperea confiden]ialit\]ii poate afecta atât persoana infectat\, cât [i membrii
familiei sale sau persoane apropiate. Uneori, p\rin]i ai copiilor seropozitivi sau
adul]i seropozitivi `[i pot pierde locul de munc\, de[i conform Legii 584, art.3 2,
starea s\n\ta]ii lor nu poate constitui motiv de concediere.

Respectarea confiden]ialit\tii conduce la un confort al celui aflat `n situa]ia de a
avea HIV/SIDA, atât la nivel social, cât [i la nivel personal, printr-un sentiment de
`ncredere care se stabili[te `ntre specialist [i persoana infectat\ cu HIV. De
asemenea, garantarea acestui drept reduce riscul transmiterii infec]iei, prin `ncura-
jarea cât mai multor persoane s\ se testeze HIV. 

Aceast\ siguran]\ privind confiden]ialitatea, `nso]it\ de consilierea pre [i post
testare HIV poate conduce la depistarea celor infecta]i [i la reducerea riscului de
transmitere involuntar\.

Cei care sunt infecta]i HIV+ se confrunt\ cu etichetarea pe care ceilal]i le-o aplic\,
de „persoan\ cu SIDA”, care de multe ori primeaz\ `n stabilirea oric\ror contacte
interpersonale. Pentru majoritatea popula]iei, SIDA `nseamn\ imagini terifiante, v\-
zute sau auzite din mass-media [i… teama de a nu se infecta. De aceea, per-
soanele infectate prefer\ s\ p\streze secretul diagnosticului lor, inventând boli ca
leucemia, hepatita cronic\, TBC, pentru a-[i p\stra demnitatea uman\. S\ respect\m
deci decizia lor!
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1 Aceste situa]ii sunt reglementate prin Legea nr. 584 din 29.10.2002 (publicat `n Monitorul Oficial,
Partea I nr. 814 din 8.11.2002) privind m\surile de prevenire a r\spândirii maladiei SIDA `n
România [i de protec]ie a persoanelor infectate cu HIV sau bolnave de SIDA
2 Art. 3 din Legea nr. 584 din 29.10.2002 – „Persoanele infectate cu HIV sau bolnave de SIDA
beneficiaz\ de protec]ie social\, de tratament nediscriminatoriu `n ceea ce prive[te dreptul la
`nv\]\tur\, dreptul la munc\ [i protec]ia social\ a muncii [i la promovarea profesional\, iar starea
s\n\t\]ii lor nu poate constitui criteriu de concediere.”



CAPITOLUL 3

M\suri alternative la institu]ionalizarea copilului seropozitiv HIV

Cel mai propice mediu de dezvoltare fizic\, emo]ional\, intelectual\ a oric\rui copil
(s\n\tos sau cu dizabilit\]i) este familia `n care s-a n\scut. De multe ori men]inerea
copilului `n familia natural\ nu este posibil\ din diferite motive, aceasta aban-
donându-[i copilul pentru o perioad\ de timp sau definitiv `n spital sau centre de
plasament, ori dându-[i consim]\mântul pentru asisten]\ maternal\. Separarea
copilului de familia sa are repercursiuni grave asupra dezvolt\rii socio-emo]ionale
[i fizice a copilului cum ar fi: lipsa `ncrederii `n sine [i ceilal]i, interiorizare, minima-
lizarea valorii personale, agresivitate, comportament dificil, afec]iune nediscriminat\,
lipsa cunoa[terii de sine, `ntârziere `n dezvoltarea fizic\ [i intelectual\, dezvoltarea
unor complexe de inferioritate, diminuarea capacit\]ii de adaptare, dificult\]i `n a
rela]iona cu cei din jurul s\u, ini]ierea unor sentimente negative. ~n cazul copiilor
seropozitivi HIV mai putem ad\uga la toate aceste tare, implica]iile pe care boala
le are asupra lor: tratamentul greoi [i cu multiple reac]ii adverse, spitaliz\ri dese [i
uneori `ndelungate, marginalizarea copilului [i familiei `n comunitatea din care ace[tia
fac parte. Chiar dac\ p\rintele care [i-a abandonat copilul `[i reia obliga]iile fa]\ de
acesta, nu `nseamn\ c\ [i celelalte efecte de natur\ psihotraumatizant\ sunt total
[i definitiv `nl\turate. Odat\ abandonat, copilul se poate confrunta `n continuare cu
„teama de abandon”.

}inând cont de toate aceste aspecte, speciali[tii care lucreaz\ `n domeniul socio-
uman recomand\ ca solu]ii viabile la institu]ionalizare: reintegrarea `n familia
biologic\/l\rgit\, asisten]a maternal\ sau adop]ia.

3.1. Reintegrarea `n familia biologic\/l\rgit\ 

Reintegrarea reprezint\ revenirea copilului `n familia natural\ dup\ o perioad\ `n
care a fost separat de aceasta printr-o m\sur\ de protec]ie luat\ `n momentul `n
care se afla `n dificultate (plasament la un serviciu public specializat sau plasament
`n asisten]\ maternal\) [i reluarea rela]iilor specifice vie]ii de familie. Acest lucru
poate fi realizat `n momentul `n care problemele care au dus la dezorganizarea
familiei au fost dep\[ite iar familia `[i manifest\ disponibilitatea [i are capacitatea
de a le dep\[i. 

Motivele pentru care unii p\rin]i nu sunt capabili s\-[i `ndeplineasc\ la un moment
dat sau pentru o anumit\ perioad\ de timp responsabilit\]ile de cre[tere [i `ngrijire
ale copiilor sunt complexe. ~n general, cauzele care duc la ruptura copilului
seropozitiv HIV de familia lui ]in atât de contextul socio-economic al familiei dar [i
de aflarea diagnosticului copilului de c\tre apropia]i. De cele mai multe ori familia
`l abandoneaz\ tocmai pentru c\ nu poate face fa]\ bolii: „unul dintre p\rin]i a
aruncat `n spatele celuilalt vina de a fi infectat copilul, abandonând familia; cel\lalt
p\rinte, din ignoran]\, din teama de a nu fi infecta]i [i ceilal]i membri ai familiei, din
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cauza problemelor materiale, au luat `n unele cazuri decizia de a abandona copilul
fie `n spital, fie `ntr-un centru de plasament”1.

Datorit\ cre[terii `n ultimii ani a inciden]ei cazurilor de transmitere vertical\ a
virusului (de la mam\ la copil) au ap\rut [i situa]ii `n care mamele seropozitive (`n
multe cazuri minore) [i-au abandonat copilul `n spital-institu]ii sau au fost de acord
cu plasamentul acestuia - pentru o perioad\ limitat\ de timp  pân\ la rezolvarea
situa]iei de criz\ – la familia unui asistent maternal. 

Exist\ situa]ii `n care reintegrarea copiilor seropozitivi ridic\ anumite probleme : 

• Situa]ie special\ este aceea `n care p\rin]ii `[i doresc copilul acas\ dar
situa]ia material\ a familiei nu le permite acest lucru (lipsa unei locuin]e,
lipsa unui loc de munc\ sau a unui venit stabil) – a se vedea studiul de caz
prezentat mai jos;

• Copiii nu doresc `ntoarcerea acas\, `nvinov\]indu-[i p\rin]ii pentru faptul c\
sunt abandona]i `n institu]ie sau pentru c\ familia de `ngrijire le ofer\ condi]ii
mult mai bune de trai. Aceast\ situa]ie este mai des `ntâlnit\ `n cazul copi-
ilor abandona]i `nc\ de la na[tere;

• Personalul institu]iei de ocrotire nu sprijin\ procesul de reintegrare `n familia
biologic\ sau integrare `ntr-o familie de `ngrijire deoarece exist\ temeri
legate de posibila pierdere a locului de munc\;

• De[i p\rin]ii au posibilit\]i materiale, nu doresc `ntoarcerea copilului `n mij-
locul lor din cauza bolii [i a repercursiunilor pe care aceasta le poate avea
asupra familiei. Ei motiveaz\ acest refuz prin faptul c\ le este team\ s\ nu
fie infecta]i [i ceilal]i membri ai familiei, s\ nu fie respin[i de vecini, familie
sau comunitate, s\ nu fie marginalizat copilul sau chiar da]i afar\ de la locul
de munc\.

Fiecare dintre aceste situa]ii pot fi remediate prin utilizarea unor argumente bine
`ntemeiate, prin acordarea unui sprijin material sau conectarea familiei la resurse
comunitare, `n func]ie de situa]ie. P\rin]ilor copilului sau familiei l\rgite trebuie s\ li
explice faptul c\ reintegrarea copilului se face treptat, prin parcurgerea mai multor
etape [i cu sprijin din partea unor persoane abilitate. Aceast\ procedur\ necesit\
pe de o parte evaluarea [i consilierea copilului iar pe de alt\ parte evaluarea [i
consilierea familiei biologice. 

Proceduri utilizate `n cazul reintegr\rii copilului seropozitiv HIV `n familia
biologic\

~n cadrul evalu\rii copilului trebuie s\ avem `n vedere necesit\]ile acestuia `n
func]ie de vârst\, temperament, nivel de evolu]ie al bolii, perioada `n care copilul a
fost separat de familia sa, dac\ `n aceast\ perioad\ leg\turile cu familia au fost
p\strate, [colarizare, tratament [i alte nevoi speciale.
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1 „Asisten]a maternal\ pentru copilul seropozitiv HIV. Metodologie, standarde, proceduri”
Funda]ia „Al\turi de Voi” (p. 13), Editura Lumen, Ia[i, 2003



~n cadrul evalu\rii familiei trebuie s\ avem `n vedere situa]ia familial\ prin iden-
tificarea nevoilor materiale sau sociale [i a condi]iilor morale ale acesteia. Acest
lucru se realizeaz\ prin vizite la domiciliul acesteia, contactarea familiei extinse
pentru a identifica punctele de suport [i o evaluare corect\ a nevoilor, contactarea
autorit\]ilor locale care vor fi consultate `n leg\tur\ cu re`ntoarcerea copilului `n
familie. Familia trebuie sprijinit\ [i preg\tit\ pentru `ntoarcerea copilului prin conec-
tarea la resurse, sprijin material, asistarea familiei `n vederea ob]inerii drepturilor
legale, consilierea familiei [i sprijinirea acesteia `n vederea stabilirii unui plan de
viitor pentru copil, responsabilizarea p\rin]ilor pentru viitorul copilului. De ase-
menea, p\rin]ii trebuie s\ fie informa]i despre condi]iile de transmitere a virusului,
evolu]ia bolii, mijloace de prevenire [i control, alimenta]ie, tratament [i legisla]ie.
Aceste interven]ii ale asistentului social pot fi extinse [i asupra familiei l\rgite,
educatori sau alte persoane care vor fi implicate `n via]a copilului, dar toate acestea
numai `n momentul `n care p\rin]ii sunt hot\râ]i s\ renun]e la confiden]ialitate.
Familia l\rgit\ poate reprezenta un adev\rat suport moral [i, `n anumite situa]ii,
chiar material pentru familiile care au `n componen]a lor un copil seropozitiv HIV.

~ntreaga evaluare trebuie s\ se bazeze pe realitatea faptelor astfel `ncât, hot\rârea
de reintegrare s\ constituie cea mai bun\ solu]ie pentru copilul respectiv. Fiecare
interven]ie a asistentului social este consemnat\ `ntr-un raport ce este ulterior
ata[at `n dosarul copilului, `n ideea c\ fiecare informa]ie este important\ `n luarea
unei decizii.

~n cadrul evalu\rii, asistentul social care se ocup\ de caz va contacta [i va purta
discu]ii cu copilul, cu medicul infec]ionist care se ocup\ de cazul acestuia, edu-
catori sau alte persoane din cadrul institu]iei care pot da referin]e despre acesta.
Ini]ial vor fi consultate dosarele copiilor, caietele de eviden]\ a  vizitelor care exist\
`n institu]ii precum [i al]i speciali[ti din cadrul acestora (psiholog, asistent social,
medic, educator). ~n urma acestor `ntrevederi copilul, sprijinit de asistentul social va
`ncerca s\ realizeze cartea vie]ii tocmai pentru ca acesta s\ `n]eleag\ mai bine ce i
s-a `ntâmplat, s\-[i construiasc\ propria identitate, iar asistentul social sau psiho-
logul care lucreaz\ cu copilul s\ `n]eleag\ care sunt temerile [i a[tept\rile aces-
tuia. Prin realizarea acestei c\r]i cu siguran]\ copilul va câ[tiga mai târziu `n lupta
cu incertitudinea trecutului s\u [i va [ti s\ priveasc\ cu al]i ochi viitorul.

Reintegrarea copilului nu se face printr-o trecere brusc\ dintr-un mediu (spital,
centru de plasament sau familia unui asistent maternal) `n altul (familia natural\) ci
treptat, prin petrecerea unor perioade, la `nceput mai scurte (câteva ore) urmând
ca mai apoi perioadele s\ se prelungeasc\ treptat (câteva zile), `n familia biologic\.
Aceste vizite sunt necesare pe de o parte `n vederea identific\rii problemelor de
adaptare care ar putea s\ apar\ iar pe de alt\ parte `n vederea acomod\rii copilului
`n noua sa loca]ie.

Decizia de reunificare a familiei trebuie s\ apar]in\ tuturor persoanelor implicate `n
procesul de reintegrare (copil – dac\ are peste 10 ani este obligatorie ob]inerea
consim]\mântului copilului, p\rin]i, asistentul social care a instrumentat cazul,
personalul institu]iei de ocrotire). 

Reintegrarea copilului se face pe baza unui dosar ce trebuie s\ cuprind\ urm\toarele
documente: copii dup\ actele de identitate ale copilului [i familiei; adeverin]e
medicale ale p\rin]ilor; copie dup\ certificatul de `ncadrare `ntr-un grad de handicap
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al copilului (accentuat sau grav); raport de anchet\ psiho-socio-medical\ eliberat\
de speciali[tii centrului de plasament; adeverin]\ [colar\ sau aprobarea de transfer
[colar a copilului `n func]ie de caz; hot\rârea de internare `n institu]ia de ocrotire
sau hot\rârea de plasament a copilului `n asisten]\ maternal\; acte de proprietate
asupra unei locuin]e, prin care p\rin]ii s\ ateste c\ pot oferi un ad\post sigur
copilului; adeverin]e de venit ale p\rin]ilor; cererea ambilor p\rin]i de externare a
copilului din centrul de plasament sau de re`ntoarcere a copilului care se afl\ `n
regim de asisten]\ maternal\; ancheta social\ de la prim\ria comunei de pe raza
c\reia locuiesc p\rin]ii `n care s\ fie specificat\ propunerea de reintegrare a copi-
lului `n familia de origine; raport de anchet\ psiho-social\ `ntocmit de asistentul
social care a instrumentat cazul.

Dup\ realizarea reintegr\rii (copilul este adus `n familie prin hot\rârea Comisiei
pentru Protec]ia Copilului) asistentul social are obliga]ia de a monitoriza cazul timp
de [ase luni  prin vizite periodice la domiciliul copilului `n vederea sesiz\rii oric\ror
probleme care pot s\ apar\. Vizitele scad `n intensitate treptat, pân\ `n momentul
`n care familia este preg\tit\ pentru `ncetarea rela]iei cu asistentul social, respectiv
organiza]ia. Reintegrarea copilului trebuie s\ fie sus]inut\ de consiliere, conectarea
familiei la resursele comunitare de care are nevoie dar  [i de sprijin material atunci
când situa]ia o impune. De asemenea, p\rin]ii copilului reintegrat trebuie s\ fie infor-
ma]i despre condi]iile de transmitere a virusului, evolu]ia bolii, mijloace de prevenire
[i control, alimenta]ie, tratament [i legisla]ie.

Responsabilitatea oferirii de condi]ii de via]\ optime pentru ace[ti copii revine nu
numai familiei, ci [i comunit\]ii. Comunitatea ar trebui s\ `n]eleag\ [i s\ sprijine copiii
sau persoanele care sufer\ de pe urma acestei boli. To]i ar trebui s\ lupt\m pentru
schimbarea mentalit\]ii [i comportamentelor, s\ mobiliz\m resursele sociale [i
solidaritatea fa]\ de ace[ti copii lovi]i de dou\ ori de via]\: pe de o parte de boal\,
iar pe de alt\ parte de faptul c\ nu au parte de dragostea [i c\ldura unei familii.

~n continuare prezent\m 2 studii de caz, respectiv:
• Cazul unui copil seropozitivi HIV ce a fost institu]ionalizat `n cadrul unui

centru de plasament [i a fost reintegrat `n familia l\rgit\;
• Cazul unui copil n\scut din mam\ seropozitiv\ HIV aflat `n familia unui asis-

tent maternal profesionist pentru care planul de viitor este reintegrarea `n
familia biologic\.

Studiu de caz 1

1. Date de identificare copil
Numele [i prenumele: C. G.
Data [i locul na[terii: 02.09.1988, Com. D, jud. I.
Greutatea: 45 Kg
~n\l]ime: 153 cm
Domiciliul actual: familia l\rgit\ – sora copilului

2. Istoricul social al copilului
Minora C. G., n\scut\ la data de 2 septembrie 1988 `n comuna D., jud. I., este fiica
lui C. [i V. G., cu domiciliul ̀ n satul B., comuna D., jude]ul I. Feti]a prezint\ diagnosticul
de boal\ SIDA, stadiul C1.
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Minora provine dintr-o familie legal constituit\. Din c\s\torie au mai rezultat doi
copii: M.G. (c\s\torit\ T.), n\scut\ la data de 17 februarie 1979 `n ora[ul H. [i E.G.,
n\scut\ la data de 31 iulie 1986 `n comuna D, jude]ul Ia[i.

Problemele `n familie au `nceput s\ apar\ `n anul 1995 când feti]a a `mplinit 7 ani.
Fiind internat\ `n Spitalul Clinic de copii  „Sf. Maria” la sec]ia Chirurgie infantil\ a
fost diagnosticat\ cu „retrac]ie eatrogen\ cvadriceps bilateral”, „pneumonie inter-
sti]ial\” [i „sindrom alcool fetal”. 

Dup\ 2 ani de la internare, `n urma unor investiga]ii medicale am\nun]ite, feti]a a
fost depistat\ HIV pozitiv, respectiv când aceasta avea vârsta de 9 ani. Deoarece,
`n acea perioad\, familia nu avea o situa]ie material\ necesar\ `ngrijirii copilului,
p\rin]ii au dorit ca feti]a lor s\ fie internat\ `n Centrul de Plasament G., unde s\
beneficieze de tratament medical [i psihologic corespunz\tor nevoilor copiilor
infecta]i cu HIV, precum [i de `ngrijirea de c\tre personal instruit, deoarece ace[tia
nu aveau cuno[tin]e despre boal\. Pe toat\ perioada, minora a fost vizitat\ de
câteva ori de tat\ [i foarte des de sora ei, M.T. [i de so]ul acesteia.

~n iulie 2001, tat\l a decedat, feti]a nemaifiind vizitat\ decât de surorile [i de
cumnatul ei. Din eviden]a vizitelor s-a constatat c\ nu a fost vizitat\ de mam\, pe
toat\ perioada institu]ionaliz\rii (2000-2004), decât de 2 ori. ~ntr-una din cele dou\
dou\ vizite, mama a venit `n stare de ebrietate. Motivul invocat de mam\ pentru
care a vizitat-o pe feti]\ atât de rar a fost lipsa banilor.

Din anchetele sociale efectuate de c\tre asistentul social din comuna D, de
asistentul social de la Centrul de Plasament, din afirma]iile fiicelor sale, cât [i din
vizitele efectuate de asistentul social al Funda]iei „Al\turi de Voi”, care are `n
eviden]\ cazul, rezult\ c\ mama fetei, V.G., consum\ frecvent [i `n mod abuziv
b\uturi alcoolice. 

Dup\ decesul so]ului, mama feti]ei a locuit la diferi]i concubini, `n prezent aflându-se
la domiciliul numitului V.M., `n vârst\ de 72 de ani, din sat B., com. D., jud. Ia[i. 

Datorit\ apari]iei unor situa]ii conflictuale datorate comportamentului mamei, sora
mijlocie, E.G., s-a mutat `mpreun\ cu sora sa mai mare, imediat dup\ c\s\toria
acesteia `n satul P. M., comuna D., jude]ul Ia[i. 

Mama minorei C.G., posed\ o cas\ de locuit compus\ din trei camere, modest
mobilate [i o anex\ gospod\reasc\. Datorit\ nepl\]ii, locuin]a a fost deconectat\
de la re]eaua electric\. ~n prezent, mama nu realizeaz\ venituri financiare [i nu
este `n eviden]a Serviciului Social al Prim\riei D. cu ajutor social.

~n urma evalu\rilor efectuate s-a constatat c\ mama minorei nu prezint\ garan]ii
morale [i material-financiare pentru a-i oferi o cre[tere [i o `ngrijire corespun-
z\toare fiicei sale. Sora mai mare a minorei, M. T. [i-a exprimat dorin]a de a o lua
`n plasament pe sora sa. Din cauza rela]iilor tensionate dintre fiica mai mare [i
mam\, cea din urm\ s-a opus acestei dorin]e prin refuzul de a-[i da acordul pentru
plasament `n familia l\rgit\.

3. Dezvoltarea psiho-motorie; starea de s\n\tate
Date cu privire la na[terea copilului nu se cunosc. Primele date sunt `nregistrate `n
anul 1995, când feti]a a fost internat\ la Spitalul Clinic de copii „Sf. Maria” fiind
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diagnosticat\ cu „retrac]ie eatrogen\ cvadriceps bilateral”, „pneumonie intersti]ial\”
[i „sindrom alcool fetal”.  ~n anul 1997 a fost diagnosticat\ ca fiind seropozitiv\ HIV.

Starea de s\n\tate actual\ nu prezint\ manifest\ri clinice acute. Diagnosticul
actual arat\ astfel: boal\ SIDA stadiul C1, hepatit\ cronic\, retrac]ie bilateral\
cvadriceps [i retard mintal u[or (QI=51).

Copilul nu prezint\ reac]ii adverse la medicamente [i nici nevoi speciale referitoare
la medica]ie. 

Recomand\rile medicului pediatru din Centrul de Plasament G., sunt urm\toarele: 
• continuarea tratamentului antiretroviral sub observa]ia personalului medical

din Spitalul de Boli Infec]ioase „Sf. Parascheva” Ia[i;
• luarea `n eviden]\ de c\tre un medic de familie;
• regim alimentar hipercaloric [i hiperproteic;
• program regulat de odihn\;
• efort fizic sc\zut.

4. Dezvoltarea socio-emo]ional\
Pe toat\ perioada evalu\rii, feti]a s-a dovedit a fi foarte apropiat\ de familia ei [i `n
special de surorile sale. C.G. este o persoan\  sociabil\, comunicativ\, sufletist\
care `[i dore[te foarte mult c\ldura unei familii. ~n timpul vizitelor pe care asistentul
social al Funda]iei „Al\turi de Voi” le-a efectuat `mpreun\ cu feti]a la familia surorii
mai mari, T. M., a sim]it nevoia de a fi ocrotit\ [i `ngrijit\ `ntr-o familie [i [i-a
exprimat dorin]a de a fi al\turi de surori, de cumnat [i de cei doi nepo]i. 

Ata[amentul fa]\ de familia surorii sale s-a dovedit [i prin faptul c\ de fiecare dat\
când a mers `n vizit\ le-a dat membrilor familiei diferite cadouri simbolice, `n
special, juc\rii pe care le-a primit cu diverse ocazii.

La `nceputul evalu\rii, Funda]ia „Al\turi de Voi” a `ncercat s\ identifice posibilitatea
reintegr\rii copilului `n familia biologic\, dar feti]a nu era ata[at\ de mama sa,
deoarece a vizitat-o foarte rar [i nu s-a interesat de ea `n timpul cât a fost
institu]ionalizat\ `n Centru de Plasament G. Cu toate acestea vorbe[te cu respect
despre mam\ [i dore[te s\ mearg\ s\ o viziteze când va fi posibil.

5. Programul zilnic [i adaptarea
~nainte ca minora C.G. s\ fie plasat\ `n familia l\rgit\ era elev\ `n clasa a VII-a la
{coala Special\ „C.P.” Ia[i. ~n timpul anului [colar feti]a mergea la [coal\ de la ora
8 pân\ la ora 13. ~n fiecare dup\-amiaz\ feti]a participa la cele 3 ore de medita]ie
desf\[urate `n Centrul de Plasament G. ~n prezent ea este elev\ `n clasa a V-a la
{coala cu clasele V-VIII din satul P.M., com. C., jud. Ia[i. Diferen]a de dou\ clase
se datoreaz\ orient\rii [colare efectuate de Serviciul de Evaluare Complex\,
deoarece copilul nu avea cuno[tin]e corespunz\toare clasei a VII-a din cauza
neconcordan]ei materiei predate la [coala special\ [i cea din [coala de mas\.
Locul medita]iilor a fost ocupat de orele pe care le petrece cu sora mai mare care
o ajut\ la lec]ii [i `i explic\ ceea ce este mai dificil. Sora a ajutat-o s\ `nve]e tabla
`nmul]irii, s\ citeasc\ [i s\ scrie corect. 

Pentru a u[ura integrarea copilului `n [coala de mas\, Funda]ia „Al\turi de Voi” a
organizat campanii de informare [i con[tientizare cu privire la problematica
HIV/SIDA `n rândul profesorilor, elevilor [i p\rin]ilor din clasa unde feti]a `nva]\ `n
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prezent. Campania de informare a fost necesar\ cu atât mai mult cu cât `n satul `n
care locuie[te sora feti]ei se [tia despre diagnosticul copilului.   

~n Centrul de Plasament copilul avea un program alimentar care cuprindea 3 mese
pe zi [i dou\ gust\ri. Meniul zilnic era corespunz\tor cerin]elor vârstei [i bolii de
care sufer\, având nevoie de o alimenta]ie hipercaloric\ [i hiperproteic\.
Men]ion\m c\ acela[i program adecvat `l are [i `n familia surorii ei care are `n
vedere toate cerin]ele bolii copilului.

~n Centrul de Plasament `[i petrecea timpul liber `mpreun\ cu prietenele ei
jucându-se, urm\rind diferite programe la televizor sau desenând. Acum, `n familie,
are ocazia s\ fac\ [i alte lucruri, de ex. s\-[i ajute sora la g\tit, s\ aib\ grij\ de
nepo]ii ei, s\ petreac\ mai mult timp `n aer liber, etc.

Având o fire sociabil\ [i prietenoas\, feti]a nu a avut niciodat\ probleme cu al]i
copii din centru [i nici cu noii s\i colegi de clas\ de care s-a ata[at foarte repede,
iar câ]iva dintre ei i-au devenit buni prieteni.

~n urma discu]iilor cu profesorii am observat c\ feti]a d\ dovad\ de o puternic\
voin]\ [i `ncearc\ s\ recupereze no]iunile ce-i lipsesc pentru a ajunge la nivelul de
cuno[tin]e al celorlal]i colegi. 

6. Date de identificare a familiei l\rgite 
1. Numele [i prenumele: T. M.
Data [i locul na[terii: 17 februarie 1979, ora[ul H., jud. Ia[i
Starea civil\: c\s\torit\
Studii: 8 clase
Profesia: –
Ocupa]ia: casnic\
Starea de s\n\tate: bun\
Domiciliul: sat P. M., comuna C., jude]ul Ia[i

2. Numele [i prenumele: T. I.
Data [i locul na[terii: 18 iulie 1973, ora[ul H., jud. Ia[i
Stare civil\: c\s\torit
Studii: 10 clase + [coala profesional\ 
Profesia: mecanic auto
Ocupa]ia: agricultor
Stare de s\n\tate: bun\

So]ii T. s-au c\s\torit pe data de 14 mai 2001 la Prim\ria comunei C. [i au doi copii:
T. G., n\scut la data de 17 mai 2001 [i T. A., n\scut\ la data de 20 mai 2003.

Cei doi copii nu prezint\ probleme de s\n\tate (boli cronice sau psihice) [i sunt
dezvolta]i corespunz\tor din punct de vedere fizic [i intelectual. 

So]ii T. posed\ o cas\ de locuit compus\ din patru camere (dou\ camere nu sunt
locuibile) [i anexe gospod\re[ti. ~nc\perile sunt mobilate `n mod adecvat, `nc\l-
zirea se face cu lemne de foc, iar condi]iile igienico-sanitare sunt corespunz\toare.

Familia de]ine o vac\, o c\ru]\ cu cal, un porc [i 30 de p\s\ri. Familia lucreaz\ `n
arend\ o suprafa]\ de 4 ha de teren agricol. De asemenea, au [i un autoturism
Dacia 1310. Din comercializarea produselor agricole ei ob]in un venit lunar de
aproximativ 3 000 000 lei. 
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So]ii T. au vizitat-o pe C. `n centru frecvent [i au dorit foarte mult ca minora s\
locuiasc\ `mpreun\ cu ei. Feti]a este foarte apropiat\ atât de surorile [i cumnatul
ei, cât [i de cei doi nepo]i.

So]ii au un comportament lini[tit atât `n familie, cât [i `n societate [i nu au s\vâr[it
abateri de la regulile de convie]uire social\. Rela]iile familiale sunt armonioase,
so]ii se sus]in reciproc [i au o grij\ deosebit\ fa]\ de cei doi copii ai lor. 

Pentru a o lua `n plasament pe sora, respectiv cumnata G. C., cei doi so]i s-au
informat din diverse materiale informative cu privire la boala feti]ei.

Sora feti]ei a dorit reintegrarea  `n familie a copilului mult mai `nainte, dar nu au
reu[it acest lucru, deoarece casa `n care locuiesc era `n construc]ie [i mai era nevoie
de o perioad\ mai lung\ de timp pentru a putea fi mobilat\ [i utilat\ corespunz\tor
nevoilor copilului.

~n prezent, situa]ia material-financiar\ [i condi]iile de locuit le permit s\-i ofere
minorei G.C. un mediu favorabil st\rii sale de s\n\tate, `ngrijirii [i educa]iei sale
adecvate.

Reintegrarea `n familia l\rgit\ a presupus [i oferirea unui sprijin material din partea
Funda]iei „Al\turi de Voi”, constând `n `mbr\c\minte, piese de mobilier [i rechizite
[colare pentru feti]\.

7. Concluzii
~n urma recomand\rii asistentului social al Funda]iei „Al\turi de Voi” cu privire la
reintegrarea copilului `n familia l\rgit\, pe data de 21.09.2004 Comisia pentru
Protec]ia Copilului Ia[i, a aprobat plasamentul minorei G.C. `n familia surorii sale T.
M. [i integrarea acesteia `ntr-o [coal\ de mas\ `n clasa a V-a.

Copilul se afl\ `n prezent `n eviden]a Funda]iei „Al\turi de Voi”, asistentul social
monitorizând cazul pentru a urm\ri acomodarea copilului `n familie. 

Atât feti]a, cât [i sora, respectiv cumnatul s\u beneficiaz\ de servicii psihologice
oferite de Funda]ia „Al\turi de Voi” prin participarea la grupurile de terapie [i suport
organizate de psihologul funda]iei.  

Studiu de caz 2

1. Date de identificare copil:
Numele  [i prenumele: H. G.
Data [i locul na[terii: 15.03.2003, I.
Greutatea: 11 Kg
Talia: 72 cm
Domiciliul actual: I., familia asistentului maternal

2. Istoricul social al copilului
Povestea nou-n\scutului H.G. [i a familiei acestuia este cea a unui copil n\scut `n
urma unei rela]ii de concubinaj dintre numita D.I., `n vârst\ de 14 ani [i concubinul
acesteia, H.C., `n vârst\ de 26 ani. 

~nc\ de la o vârst\ mic\, mama copilului nu a avut parte de un climat familial
armonios `n care s\ poat\ cre[te normal, s\ fie `nconjurat\ de afec]iune [i
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`n]elegere, precum [i s\ primeasc\ o educa]ie corespunz\toare. P\rin]ii, preo-
cupa]i mai curând de rela]iile personale extraconjugale decât de cre[terea [i
educarea propriilor copii, s-au desp\r]it chiar `n momentul `n care D.I. avea cea mai
mare nevoie de sprijinul lor. Astfel, `n anul 2001, D.I. a ajuns s\ doarm\ `n strad\
[i s\ se hr\neasc\ din mila celorlal]i. Pân\ `ntr-o zi `n care l-a cunoscut pe viitorul
ei concubin, H.C., `n vârst\ de 26 ani. ~ntâlnirea cu acesta, `n iarna anului 2001, a
`nsemnat pentru D.I. posibilitatea de a-[i `ntemeia propria familie, de care ea a fost
vitregit\ `n copil\rie.

Dup\ aproximativ 6 luni de convie]uire, D.I. a r\mas `ns\rcinat\ la vârsta de numai
13 ani. Fiind luat\ `n eviden]a medicului de familie, minorei i s-au efectuat analizele
medicale specifice; de asemenea, i s-au recoltat probe de sânge `n vederea test\rii
HIV. ~n luna martie 2003, D.I. a fost diagnosticat\ cu HIV pozitiv, pe când se afla `n
ultimul trimestru de sarcin\. De asemenea, analizele medicale au confirmat [i pre-
zen]a sifilisului congenital la ambii parteneri. 

Cazul minorei `ns\rcinate a ajuns `n aten]ia asistentului social al Funda]iei „Al\turi
de Voi” din momentul intern\rii acesteia `n cadrul Spitalului de Boli Infec]ioase.
~mpreun\ cu medicul specialist infec]ionist al mamei seropozitive, asistentul social
a discutat cu ambii parteneri despre diagnosticul mamei, oferind toate informa]iile
necesare privind infec]ia HIV/SIDA. Din fericire, concubinul mamei, `n urma test\rii
HIV, nu a fost depistat ca fiind seropozitiv, recomandarea fiind de repetare a testului
peste 6 luni.

~n martie 2003, minora a dat na[tere lui H.G. Deoarece exista riscul transmiterii
infec]iei HIV la nou-n\scut prin intermediul unei na[teri normale, medicii au fost
nevoi]i s\ intervin\ chirurgical pentru ca [ansele copilului de a nu contacta HIV s\
fie mai mari.

La câteva zile dup\ na[tere, mama [i copilul au fost lua]i `n `ngrijirea concubinului,
respectiv al tat\lui, la domiciliul s\u din sat C., com. P., jud. Ia[i. Asistentul social
a lucrat `ndeaproape cu familia pentru a se asigura c\ starea de s\n\tate a
copilului nu este pus\ `n pericol. Evaluarea condi]iilor materiale a pus `n eviden]\
un mediu necorespunz\tor din punct de vedere igienic [i al condi]iilor de locuit
pentru cre[terea [i `ngrijirea unui nou-n\scut. Deoarece tat\l [i-a dorit foarte mult
acest copil, nu a fost de acord cu propunerea asistentului social de a-l plasa pentru
o perioad\ temporar\ de timp la un asistent maternal profesionist.

Familia locuia `ntr-o cas\ alc\tuit\ din patru camere [i un hol la intrare, modest
mobilate [i ne`ngrijite cu pere]ii muceg\i]i; de asemenea, casa era proprietatea
fratelui tat\lui `mpreun\ cu care `mpar]eau cele patru camere. Principala surs\ de
`nc\lzire a camerelor era reprezentat\ de o sob\ din lut, alimentat\ cu vreascuri
uscate. Familia nu de]inea `n proprietate teren agricol arabil vilan sau extravilan [i
aveau doar câteva p\s\ri `n curte. Veniturile familiei erau ocazionale [i proveneau
din vânzarea cartoanelor colec]ionate pe strad\ sau munca cu ziua, pe perioada
verii, `n construc]ii.

Ca urmare a acestui fapt, asistentul social a `nceput efectuarea vizitelor s\pt\-
mânale la familie pentru a verifica condi]iile `n care este `ngrijit copilul. Surprizele
nu au `ntârziat s\ apar\. De[i mamei i s-au dat toate explica]iile necesare modului
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cum s\-[i hr\neasc\ nou-n\scutul [i a fost sprijinit\ prin acordarea gratuit\ de
lapte praf [i produse de igien\ pentru acesta, `n data de 25 aprilie 2003, asistentul
social a fost nevoit s\ intervin\ de urgen]\ prin internarea copilului la sec]ia de
distrofici a Spitalului de Pediatrie „Sf. Maria”, Ia[i. Acesta a fost diagnosticat cu
distrofie gradul I, pneumonie intersti]ial\ [i anemie caren]ial\. Medicul pediatru a
afirmat c\ aceast\ stare a copilului s-a datorat faptului c\ nou-n\scutul nu a fost
suficient hr\nit. Copilul a r\mas internat, f\r\ a fi `nso]it de mama sa (medicul
pediatru a crezut c\ nu este necesar\ [i internarea acesteia), pân\ la data de 7
mai, starea de s\n\tate a nou-n\scutului reabilitându-se `n mod vizibil. 

{i de aceast\ dat\ p\rin]ii (`n special tat\l) au dorit s\ ia copilul acas\, luându-[i
responsabilitatea acord\rii unei `ngrijiri corespunz\toare. Din acel moment, copi-
lului i s-a acordat o mai mare aten]ie iar tat\l s-a implicat mai mult `n cre[terea
copilului. Ori de câte ori i se f\cea o programare de c\tre asistentul social al Fun-
da]iei „Al\turi de Voi”, medicul specialist sau medicul de familie, tat\l se prezenta
cu regularitate, fiind interesat de soarta fiului s\u. Cei doi p\rin]i mai erau ajuta]i `n
cre[terea copilului de c\tre na[ii de botez ai acestuia.

Fiind influen]at\ de c\tre mama [i sora sa, minora D.I. a p\r\sit domiciliul conjugal
`n data 18 iunie 2003 [i a plecat `mpreun\ cu acestea `n mun. Petro[ani, jud.
Hunedoara. Tat\l a aflat cu pu]in timp `nainte de inten]ia acesteia de a p\r\si
domiciliul `mpreun\ cu nou-n\scutul dar, ac]ionând la timp, a `mpiedicat plecarea
copilului din familie. ~n aceste condi]ii [i fiind preocupat `n mod vizibil de situa]ia
fiului s\u, tat\l a solicitat plasarea copilului pe o perioad\ determinat\ (un an) la un
asistent maternal, din urm\toarele motive:

• nu are un loc de munc\ [i un venit financiar stabil care s\-i poat\ permite
asigurarea condi]iilor corespunz\toare de cre[tere [i educare a copilului;

• condi]iile de locuit nu sunt corespunz\toare pentru cre[terea acestuia; tat\l
inten]ioneaz\ s\ consolideze casa [i s\ creeze condi]iile re`ntoarcerii
copilului `n familie;

• tat\l nu are abilit\]ile necesare pentru `ngrijirea unui copil de vârst\ mic\.

La sfâr[itul lunii septembrie 2003, mama D.I. s-a `ntors la domiciliul concubinului
iar de atunci vine `mpreun\ cu acesta (o dat\ pe lun\) s\-[i vad\ copilul. 

~n toat\ aceast\ perioad\ asistentul social care s-a ocupat de caz a lucrat cu
p\rin]ii copilului dar [i cu familia extins\ `n vederea reintegr\rii acestuia `n familie.
Astfel, mama copilului a fost `nscris\ la un curs de educa]ie parental\ pe care nu
l-a frecventat din „lips\ de timp”. De asemenea, Funda]ia „Al\turi de Voi” a sprijinit
p\rin]ii copilului prin acordarea unor materiale de construc]ii (casa `n care locuiesc
necesit\ repara]ii [i cur\]enie general\) [i s-a `ncheiat un contract cu p\rin]ii co-
pilului prin care ace[tia se oblig\ s\-[i `mbun\t\]easc\ condi]iile de locuit, condi]iile
materiale [i financiare, s\ ob]in\ documentele necesare pentru `ncadrarea lui D.I.
`ntr-un grad de handicap dar [i documentele din care s\ reias\ c\ au un domiciliu
stabil (act de primire `n spa]iu de c\tre fratele mai mare al tat\lui).

3. Dezvoltarea psiho-motorie; starea de s\n\tate
H.G. a fost n\scut prin opera]ie cezarian\, `nregistrând la na[tere o greutate de
3,600 Kg [i o `n\l]ime de 54 cm. Imediat dup\ na[tere, copilului a `nceput s\ i se
administreze tratament profilactic `n vederea prevenirii infec]iei HIV. Copilul a fost
dus la spital pentru analize la intervale regulate de timp, respectiv 1 lun\, 3 luni [i
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6 luni. ~n prezent nu i se mai administreaz\ tratament profilactic, ultimele analize
demonstrând c\ el este seronegativ. Cu toate acestea la 1 an [i 8 luni lui G. i se va
recolta o nou\ prob\ de sânge pentru a i se da un diagnostic final. 

De asemenea, copilului i s-a f\cut tratament cu calciu [i fier `n vederea trat\rii
anemiei [i a rahitismului, [i i s-au administrat vaccinurile corespunz\toare schemei
de vaccinare a bebelu[ilor de 13 luni. 

Dac\ la `nceputul plasamentului, copilul prezenta `ntârziere atât la nivelul mo-
tricit\]ii generale (nu reu[ea s\-[i men]in\ capul ridicat timp `ndelungat), cât [i la
nivelul motricit\]ii fine (nu p\stra un obiect `n mân\ [i nu-l ducea la gur\ pentru a-l
explora) `n prezent, copilul este dezvoltat normal – merge singur, cu pa[i largi, f\r\
a `ndoi picioarele, poate s\ duc\ `n mânu]\ obiecte pe care mai apoi le d\ de jos,
`i place s\ deseneze (mâzgâleasc\) pe hârtie [i s\ cerceteze tot ce `l `nconjoar\.
Asistentul maternal stimuleaz\ copilul prin exerci]ii fizice, vorbind cu el, cântându-i
[i spunându-i pove[ti.

}inând cont c\ `n momentul plasamentului G. avea greutatea de 4600 gr. [i
`n\l]imea de 56 cm, distrofie gradul I [i anemie caren]ial\ iar la vârsta de 1 an [i 2
luni cânt\rea11 Kg [i avea o lungime de 72 cm se poate afirma c\ b\ie]elul a
recuperat foarte bine din punct de vedere fizic. 

4. Dezvoltarea socio-emo]ional\
Mama copilului a fost persoana de referin]\ pentru copil, pân\ `n momentul `n care
aceasta a plecat de la domiciliu, p\r\sindu-[i b\ie]elul [i concubinul. Aceasta
st\tea `n permanen]\ lâng\ copil, cu excep]ia perioadei de spitalizare a acestuia la
Spitalul Sf. Maria (25 aprilie – 7 mai, 2003). Fiind minor\ [i f\r\ experien]\ ̀ n cre[terea
unui copil, mama nu a deprins abilit\]ile necesare cre[terii [i `ngrijirii corespunz\toare
a fiului ei. ~ntâmpina mari dificult\]i atunci când `l schimba [i cerea ajutorul concubinului
ei `n realizarea acestui lucru. Copilul nu a beneficiat de o igien\ corespunz\toare `n
familie, date fiind [i condi]iile de locuit ale acesteia. De[i familia fusese informat\ cu
privire la necesitatea efectu\rii de 2-3 ori/s\pt\mân\ a b\ii generale pentru copil, familia
abia dac\ reu[ea o dat\ la dou\ s\pt\mâni s\ fac\ acest lucru. 

Dup\ plasament, G. a recuperat [i din punct de vedere emo]ional. Astfel, se joac\
cu b\iatul asistentului maternal `n vârst\ de 5 ani [i `i place s\ fie `n compania
asistentului maternal. De asemenea, [i familia asistentului maternal este foarte
ata[at\ de copil, existând dorin]a acestora de a adopta copilul `n cazul `n care nu
va fi posibil\ reintegrarea acestuia `n familia biologic\.

5. Programul zilnic [i adaptarea
Fiind la vârsta de 13 luni, programul copilului este diversificat. Doarme o dat\ pe zi
câte dou\ – trei ore, `i place s\ se joace `n aer liber, s\ fie `n preajma membrilor
familiei asistentului maternal, s\ i se vorbesc\ [i s\ fie ]inut `n bra]e. Dac\ vremea
este favorabil\, copilul este scos la plimbare zilnic, atât diminea]a cât [i seara.
Dup\ plimbarea de sear\, asistentul maternal `i face b\i]\, gimnastic\ [i masaj.

6. Date de identificare a asistentului maternal
Numele [i prenumele: I.P.
Data [i locul na[terii: 8.02.1976, I.
Adresa: I.
Num\rul [i data atest\rii: 1028/R2 din 13.05.2003    
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Doamna I.P. provine dintr-o familie numeroas\ cu cinci copii. A avut parte de o
copil\rie [i o adolescen]\ fericit\, crescând `ntr-un climat familial armonios, `ncon-
jurat\ de afec]iune [i `n]elegere. A absolvit, `n anul 1994, Liceul M.S. Ia[i, sec]ia
Psihologie – {tiin]e Sociale. Dup\ absolvirea liceului a lucrat ca speaker la dou\
dintre cazinourile din Ia[i, fiind coleg\ de serviciu cu viitorul s\u so] G.C., pe care
l-a cunoscut `n anul 1995. ~n anul 1996 s-au c\s\torit, iar `n anul 1999 li s-a n\scut
singurul copil, T. {. Familia I. `[i dore[te mult un al doilea copil, starea de s\n\tate
a doamnei I. `mpiedicându-i s\-[i realizeze acest vis. ~n prezent, domnul I. este
liber profesionist, oferind servicii ca instalator sanitar, zugrav sau tâmplar, veniturile
ob]inute de pe urma prest\rii acestor servicii oscilând `ntre 5 [i 10 milioane lunar.

~n familie rela]iile sunt armonioase, so]ii se sus]in reciproc, cea mai mare grij\ a lor
fiind fiul lor {. Doamna I. este o persoan\ sociabil\, realist\, ordonat\, interesat\
de educa]ia copilului [i viitorul familiei ei.

Motiva]ia familiei I. de a lua `n `ngrijire un copil a fost aceea c\ aceast\ meserie `i
va permite doamnei s\ aib\ grij\ de propriul copil, s\ aib\ continuitate `n munc\
dar [i s\ suplimenteze veniturile din cas\. 

Doamna I. a participat `n perioada 24.03.-28.03.2003 la cursul de preg\tire or-
ganizat de c\tre Funda]ia „Al\turi de Voi” pentru asistentul maternal profesionist, la
sfâr[itul c\ruia a ob]inut 200 puncte din 200 posibile. Doamna I. a avut o participare
activ\ [i interesat\ pe tot parcursul cursului, acest lucru demonstrând faptul c\ este
motivat\ s\ ia un copil `n `ngrijire.

Deoarece au un b\ie]el de cinci ani care nu are capacitatea de a `n]elege boala [i
nici nu [tie s\ se protejeze `n caz de accident, familia a optat pentru un copil cu
vârsta pân\ `ntr-un an.

Familia este con[tient\ de faptul c\ p\rin]ii lui G. nu-i vor putea oferi condi]iile
materiale [i nici educa]ia pe care i-o pot acorda ei, de aceea nu numai c\ nu sunt
de acord cu `ntoarcerea copilului `n familie, dar sunt dispu[i chiar s\-l adopte dac\
p\rin]ii [i-ar da consim]\mântul.

7. Procesul de potrivire `ntre copil [i asistentul maternal
~n momentul `n care tat\l a solicitat Funda]iei „Al\turi de Voi” ca fiul s\u s\ mearg\
`n familia unui asistent maternal profesionist pentru o perioad\ limitat\ de timp, s-
a `nceput procesul de identificare a unei familii care s\ r\spund\ nevoilor specifice
ale b\ie]elului (asistent maternal profesionist aflat `n eviden]a funda]iei noastre).
Acest proces s-a desf\[urat `n mai multe etape:

Potrivirea teoretic\ a avut loc `n data de 23 iunie 2003, avându-se `n vedere
urm\toarele criterii: vârsta copilului, interesele [i nevoile speciale ale acestuia,
preferin]e [i disponibilit\]i ale asistentului maternal privind copilul, re[edin]a asis-
tentului maternal, vârsta copilului din familie, nivelul de educa]ie [i preg\tirea asis-
tentului maternal, experien]a de p\rinte a acestuia, atitudinea fa]\ de copiii cu nevoi
speciale. Matching-ul teoretic s-a realizat cu participarea asistentului maternal –
doamna I. P., a asistentului social al copilului, precum [i cu asistentul social al
asistentului maternal.

Toate p\r]ile implicate `n procesul de plasament al copilului H.G. au fost informate
[i preg\tite pentru acest proces. Astfel, tat\l copilului a fost informat cu privire la
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familia care `i va `ngriji copilul pentru o perioad\ de timp, asistentul maternal a fost
informat cu privire la istoricul social al copilului, starea de s\n\tate, dezvoltarea
socio-emo]ional\ [i cognitiv\ precum [i programul zilnic. Asistentul maternal a
primit din partea asistentului social al copilului un raport ce cuprindea toate aceste
informa]ii precum [i fotografii ale copilului.

Matching-ul practic a `nceput `n data de 24 iunie 2003 prin vizita asistentului
maternal la Spitalul de Copii „Sf. Maria”, unde H.G. era internat pentru recuperare.
Asistentul maternal a fost `nso]it la spital de cei doi asisten]i sociali, a copilului [i a
familiei. De asemenea, asistentul maternal s-a `ntâlnit [i cu medicul pediatru de la
care a primit informa]ii precise cu privire la evolu]ia st\rii de s\n\tate a copilului.
Asistentul maternal a efectuat vizite periodice b\ie]elului pe toat\ durata spitaliz\rii
acestuia. 

8. Concluzii
De[i s-a `ncercat men]inerea copilului `n familia biologic\ (inclusiv `n familia extins\)
pe toate c\ile (consiliere, sprijin moral [i material), posibilit\]ile ca acesta s\ r\-
mân\ `n familie au fost minime. Datorit\ faptului c\ tat\l nu avea posibilitatea s\-i
asigure condi]ii normale de cre[tere [i educare iar starea de s\n\tate a b\ie]elului
era precar\ (anemie caren]ial\, pneumonie viral\ [i distrofie gradul I), la pro-
punerea asisten]ilor sociali ai Funda]iei „Al\turi de Voi”, Comisia pentru Protec]ia
Copilului Ia[i a hot\rât plasamentul copilului H.G. la asistentul maternal pro-
fesionist I.P. pe o perioad\ determinat\ de un an de zile. Planul de permanen]\ a
copilului este reintegrarea acestuia `n familia biologic\.

P\rin]ii copilului sunt monitoriza]i de c\tre asisten]ii sociali ai Funda]iei „Al\turi de
Voi”, evaluându-se posibilit\]ile de re`ntoarcere a copilului `n familie. ~n nenum\rate
rânduri tat\l lui G. a venit `n vizit\ la copil sub influen]a b\uturilor alcoolice, `ntr-una
dintre `ntâlniri devenind agresiv cu personalul funda]iei atât verbal cât [i compor-
tamental, f\r\ s\ ]in\ cont c\ tonul ridicat a speriat copilul. De asemenea, i-am
sprijinit pe p\rin]ii lui H. G. prin acordarea unor materiale de construc]ii – var, aracet
[i culoare pentru var (casa `n care locuiesc necesit\ repara]ii [i cur\]enie general\)
[i am `ncheiat un contract cu p\rin]ii copilului prin care ace[tia se oblig\ s\-[i
`mbun\t\]easc\ condi]iile de locuit, condi]iile materiale [i financiare, s\ ob]in\
documentele necesare pentru `ncadrarea mamei lui G. `ntr-un grad de handicap dar
[i documentele din care s\ reias\ c\ au un domiciliu stabil (act de primire `n spa]iu
de c\tre fratele tat\lui). Acest lucru a fost consemnat `n dosarul copilului [i adus la
cuno[tin]a D.A.S.-ului prin intermediul raportului lunar. ~n cazul ̀ n care aceste obliga]ii
nu sunt `ndeplinite plasamentul copilului va fi prelungit pentru `nc\ o perioad\ de timp
care s\ le permit\ p\rin]ilor copilului `mbun\t\]irea condi]iilor de trai.

3.2. Asisten]a maternal\ pentru copilul seropozitiv HIV [i copilul n\scut
din mam\ seropozitiv\ HIV

Ocrotirea copiilor seropozitivi HIV `ntr-o familie de `ngrijire temporar\  a fost, la noi
`n ]ar\, pân\ `n anul 1996, un vis pe care atât speciali[tii din domeniu cât [i copiii
seropozitivi HIV abandona]i `l credeau imposibil de realizat. Organiza]ia Holt Inter-
national Children’s Services România a fost cea care, `ntr-o perioad\ `n care legis-
la]ia ce reglementa acest mod de `ngrijire nu exista `nc\, a avut curajul s\

58
GG

HH
IIDD

 DD
EE 

AA
SSII

SSTT
EENN

}}
||
 SS

OO
CC
IIAA

LL||



experimenteze acest program `n jude]ele Constan]a [i Mure[, r\spunzând astfel
nevoii copiilor seropozitivi afla]i la risc de abandon sau abandona]i `n spitale ori
centre de plasament de a avea o familie. 

Experien]a practic\ dar [i cercetarea efectuat\ `n 2002 de c\tre Institutul de
Cercetare a Calit\]ii Vie]ii, Bucure[ti a eviden]iat care sunt diferen]ele dintre copiii
seropozitivi ocroti]i `ntr-o familie fa]\ de copiii HIV institu]ionaliza]i [i de asemenea,
de ce este considerat\ asisten]a maternal\ o alternativ\ viabil\ [i poate singura
(un copil seropozitiv HIV are [anse reduse la adop]ie) la institu]ionalizare. Astfel, s-a
constatat c\ un copil seropozitiv HIV din asisten]\ maternal\ este acceptat `n
comunitate cu mai mult\ u[urin]\ decât un copil infectat HIV institu]ionalizat. Eva-
luarea psihologic\ efectuat\ pe un e[antion reprezentativ de copii seropozitivi
ocroti]i atât `ntr-o familie de asisten]i maternali, cât [i `n centrele de plasament a
demonstrat prezen]a unei deficien]e moderate `n dezvoltarea mental\ a copiilor
seropozitivi institu]ionaliza]i  comparativ cu gradul normal de dezvoltare mental\ al
copiilor seropozitivi HIV din familii. De asemenea, s-a constatat c\ plasamentul sau
`ncredin]area copilului seropozitiv pe o perioad\ nedeterminat\ la un asistent ma-
ternal, preg\tit [i atestat `n acest scop, cre[te speran]a de via]\ a copiilor datorit\
climatului socio-afectiv oferit acestora. ~n plus, `ngrijirea `n familie presupune costuri
mai mici decât `ngrijirea din cadrul unei institu]ii tip centru de plasament. 

La aceste argumente se mai adaug\ [i num\rul mare de copii seropozitivi HIV la
risc sau abandona]i, motiv pentru care odat\ cu `nfiin]area Funda]iei „Al\turi de
Voi” România (ADV), la ini]iativa [i cu sprijinul Organiza]iei Holt International
Children’s Services `n februarie 2002, programul a fost preluat, dezvoltat [i replicat
`n alte jude]e din ]ar\ `n afar\ de Constan]a [i Mure[.

O situa]ie aparte `ntâlnim `n jude]ul Ia[i unde cei 41 de copii seropozitivi HIV
abandona]i sunt interna]i `ntr-un centru de plasament special creat pentru `ngrijirea
lor. Ace[ti copii au vârsta cuprins\ `ntre 10 [i 16 ani [i urmeaz\ o [coal\ special\
pentru copii cu deficien]e mintale cu toate c\ nivelul intelectual al multora dintre ei
le-ar permite frecventarea unei [coli de mas\. Pentru ei programul de asisten]\
maternal\ a demarat la `nceputul anului 2003 prin recrutarea, evaluarea, instruirea
[i atestarea unui num\r de patru asisten]i maternali urmând ca `n perioada
urm\toare, `n parteneriat cu Direc]ia de Asisten]\ Social\ pentru Copil [i Familie,
re]eaua s\ fie m\rit\ la 11 asisten]i maternali. 

Un aspect foarte important `l constituie faptul c\ `n ace[ti [apte ani atitudinea
comunit\]ii fa]\ de situa]ia copiilor seropozitivi s-a schimbat `n bine. Astfel, la
debutul programului `n 1996, `n Constan]a [i Tg. Mure[, cei care doreau s\ ia `n
plasament copii seropozitivi proveneau din rândul familiilor care aveau propriul
copil infectat HIV. ~n momentul `n care acest program a demarat [i la Ia[i existau
temeri c\ aceast\ situa]ie se va repeta. Dar nu a fost a[a. Spre marea surpriz\ a
speciali[tilor care lucrau pe acest program aceast\ ipotez\ a fost infirmat\. Peste
160 de cereri de a deveni asisten]i maternali au venit din partea unor persoane
care nu aveau `n propria familie sau `n familia l\rgit\ vreun membru care s\ sufere
de aceast\ boal\. Astfel, am constatat c\ motiva]ia acestor persoane a fost aceea
de a sus]ine efectiv copilul `n lupta sa nemiloas\ cu boala, prejudec\]ile [i
mentalitatea care existau `n urm\ cu câ]iva ani disp\rând, fiind `nlocuite cu ideea
c\ ace[ti copii fac parte integrant\ din comunitatea `n care tr\im.

59

MM
\\ss

uurr
ii 
aall

ttee
rrnn

aatt
iivv

ee 
llaa

 ii
nnss

ttiitt
uu]]

iioo
nnaa

lliizz
aarr

eeaa
 cc

oopp
iilluu

lluu
ii

ssee
rroo

pp
oozz

iittii
vv 

HH
IIVV



Urm\rind standardele [i procedurile `n vigoare speciali[tii funda]iei au identificat `n
aceast\ perioad\ familii de ocrotire pe termen lung pentru un num\r de 14 copii
seropozitivi HIV, procedura de recrutare, evaluare, instruire, atestare [i plasament
continuând [i `n perioada urm\toare. 

Sus]inu]i de expertiza practic\ pe care o de]inem [i `n baza legisla]iei `n vigoare,
speciali[tii Funda]iei „Al\turi de Voi” România (ADV) au elaborat `n anul 2002 un
manual de metodologie, standarde [i proceduri  `n asisten]a maternal\ pentru
copilul seropozitiv HIV, manual util atât profesioni[tilor din domeniu, asisten]ilor
maternali sau studen]ilor din domeniul socio-uman. Cuprinsul manualului urm\-
re[te care sunt pa[ii pentru ca o persoan\ s\ devin\ asistent maternal profesionist
(recrutarea; evaluarea psiho-socio-medical\ a persoanelor care solicit\ s\ devin\
asisten]i maternali precum [i a membrilor familiilor lor; instruirea [i sprijinul `n
atestarea ca asistent maternal profesionist) precum [i modul `n care un copil
seropozitiv aflat la risc sau abandonat ajunge `n familie (evaluarea psiho-socio-
medical\ a copiilor seropozitivi HIV care au nevoie s\ fie ocroti]i temporar  `n regim
de asisten]\ maternal\; construirea unui plan de permanen]\ pentru copil; reali-
zarea matching-ului teoretic [i practic `ntre asistentul social al copilului, asistentul
social al asistentului maternal, asistentul maternal [i copil;  modalitatea `n care se
face `ncredin]area sau plasamentul copilului seropozitiv la asistentul maternal
profesionist). De asemenea, este foarte important de [tiut  care sunt procedurile de
angajare ale asistentului maternal, conectarea acestuia la resursele comunitare `n
domeniu, dar [i monitorizarea plasamentului [i grupurile de suport pentru copii cât
[i pentru asisten]ii maternali `n vederea `mbun\t\]irii calit\]ii serviciilor oferite.

Principalele caracteristici ale programului de asisten]\ maternal\ pentru copilul
seropozitiv HIV sunt urm\toarele:

• Este pe termen lung deoarece decizia p\rin]ilor este `n majoritatea ca-
zurilor ireversibil\ deoarece [i boala copilului este incurabil\;

• Este planificat\ deoarece ceea ce se `ntâmpl\ cu copilul `n timpul `ngrijirii
nu este `ntâmpl\tor, ci se urm\re[te planul de viitor al copilului;

• Resursa esen]ial\ este familia de `ngrijire/asistentul maternal care acor-
d\ `ngrijire `ntr-un mediu familial unui copil care nu `i este rud\, oferind
acestuia posibilitatea de a beneficia de supraveghere [i aten]ie individua-
lizat\ pe care numai o familie le poate acorda;

• ~ngrijirea temporar\ implic\ munca `n echip\ `ntre familia de `ngrijire [i
asistentul maternal.

~ncuraja]i de faptul c\ acest program a fost recunoscut [i premiat la categoria
„Servicii de Asisten]\ Maternal\”, `n iunie 2003, de c\tre „Agen]ia Statelor Unite
pentru Dezvoltare Interna]ional\”, „World Learning” prin programul Child Net [i
„Autoritatea Na]ional\ pentru Protec]ia Copilului [i Adop]ie”, ca fiind un model de
bun\ practic\ `n protec]ia copilului din România dar [i datorit\ num\rului mare de
copii seropozitivi abandona]i `n centre de plasament sau spitale [i cre[terii `ngrijo-
r\toare a inciden]ei cazurilor de transmitere vertical\, Funda]ia „Al\turi de Voi” 
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România a demarat `n decembrie 2002, cu sprijin World Learning/USAID, repli-
carea acestui model [i `n alte 6 jude]e din ]ar\. Scopul principal al proiectului `l
reprezint\ dezvoltarea unei re]ele de asisten]i maternali profesioni[ti pentru copilul
seropozitiv HIV, aflat la risc sau abandonat, din jude]ele Boto[ani, Bac\u, Gala]i,
Prahova, Suceava [i Vaslui. Proiectul se desf\[oar\ `n parteneriat cu cele 6
D.A.S.-uri care au manifestat un deosebit interes la propunerea Funda]iei „Al\turi
de Voi” România, deoarece este o alternativ\ viabil\, pe termen lung, ce r\spunde
perfect, pe de o parte, nevoilor copiilor seropozitivi HIV abandona]i sau afla]i la risc
de abandon de a avea propria lor familie, iar pe de alt\ parte, nevoilor lor de a oferi
o alternativ\ la institu]ionalizare a acestor copii. 

Prin implementarea acestui proiect putem spune cu convingere c\ ceea ce acum
[apte ani era doar un vis azi a devenit realitate.

3.3. Adop]ia copilului seropozitiv HIV

Adop]ia r\mâne o alternativ\ pentru copilul abandonat la care reintegrarea `n fa-
milia natural\ sau l\rgit\ nu este posibil\. Pentru copilul seropozitiv HIV, g\sirea
unei familii care s\ doreasc\ s\-l adopte este un demers dificil, pe de o parte
datorit\ faptului c\ deocamdat\ boala este incurabil\ iar pe de alt\ parte datorit\
mentalit\]ii comunit\]ii. 

Toate principiile privind adop]ia na]ional\ sau interna]ional\ se aplic\ [i copiilor
seropozitivi HIV `ns\ trebuie avut `n vedere nevoile [i caracteristicile lor. Experien]a
de pân\ acum demonstreaz\ c\ ace[ti copii au o bun\ capacitate de adaptare la
via]a de familie, starea lor de s\n\tate ameliorându-se ca urmare a `ngrijirii `ntr-o
familie. Adop]ia acestor copii presupune `n special cunoa[terea, `n]elegerea [i
respectarea istoricului lor, a bolii [i necesit\]ilor ce decurg de aici.

Exist\ cazuri de copii seropozitivi HIV la care adop]ia a fost posibil\. Este vorba de
copiii abandona]i n\scu]i din mame seropozitive HIV, la care statusul serologic HIV
a devenit, ulterior, negativ. La Ia[i exist\ o familie care dore[te s\ adopte un copil
n\scut din mam\ seropozitiv\ HIV, copil pe care l-au `ngrijit timp de un an de zile
`n regim de asisten]\ maternal\.

3.4. Module de tip familial

O alt\ m\sur\ alternativ\ la institu]ionalizarea copiilor seropozitivi HIV este repre-
zentat\ de modulele de tip familial numite [i c\su]e de tip familial.

Prin intermediul acestui sistem de `ngrijire se asigur\ un mediu de `ngrijire apropiat
celui existent `n familie, urm\rindu-se echilibrarea copilului abandonat din punct de
vedere psiho-socio-emo]ional, reintegrarea lui `n comunitate [i cre[terea calit\]ii
vie]ii [i speran]ei de via]\ prin `mbun\t\]irea condi]iilor de alimenta]ie, `ngrijire [i de
igien\.

Pentru construirea acestor module, respectiv renovarea [i amenajarea unor cl\diri
deja existente au fost luate `n considerare atingerea obiectivelor privind `mbu-
n\t\]irea calit\]ii vie]ii [i cre[terea speran]ei de via]\ a copiilor seropozitivi HIV
abandona]i. Astfel, au fost compartimentate `n apartamente cu dormitor, camer\ de
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zi, baie, dormitorul mamei sociale, camera `n care copiii servesc masa (exemplu
modelul „Casa Speran]a” din Constan]a). Un apartament este folosit de 4 sau 5
copii, `ngriji]i de dou\ mame sociale. Fiecare copil are spa]iul [i obiectele lui
personale care `i apar]in `n exclusivitate. Ceilal]i copii din cas\, chiar dac\ sunt
diferi]i ca vârst\ [i sex sunt considera]i fra]i [i surori, ca `ntr-o familie iar adul]ii care
`i `ngrijesc sunt considera]i p\rin]i sociali (mame sociale). 

~n aceste c\su]e de tip familial, copiii `nva]\ s\ se autogospod\reasc\. Dar cel mai
important este faptul c\ `nva]\ s\ rezolve problemele care rezult\ din interac]iunea
social\, `n cadrul familiei sau `n afara ei, fiind capabili s\ stabileasc\ rela]ii func-
]ionale cu al]i membri ai societ\]ii. 

Programul zilnic de activit\]i se desf\[oar\ `n condi]ii asem\n\toare cu cele
existente `n familie. Exemplu: micul dejun se ia `mpreun\ cu ceilal]i copii din familie
iar la preg\tirea lec]iilor sunt ajuta]i [i supraveghea]i de c\tre mamele sociale. De
asemenea, acestea particip\ la [edin]ele cu p\rin]ii organizate la nivelul clasei,
men]in leg\tura cu dirigintele pentru a cunoa[te `ndeaproape evolu]ia [colar\ a
copiilor, sunt implicate `n alte activit\]i de recreere cum ar fi: plimb\ri la teatru,
cofet\rie, excursii, tabere `n vacan]e, etc. La toate aceste activit\]i sunt supra-
veghea]i [i `ndruma]i de mamele sociale.

Programul de educa]ie pentru copiii seropozitivi HIV din c\su]ele de tip familial se
desf\[oar\ `n unit\]i [colare normale al\turi de copiii din familii. Pentru cei cu nevoi
speciale cu afec]iuni de retard psihic, sindromul Down, alte afec]iuni, care nu
permit copilului s\ urmeze cursurile unei [coli normale, primesc educa]ie `n cadrul
casei `ntr-un spa]iu special amenajat. Ei sunt asista]i la ore de c\tre cadre didactice
specializate.

Nu se evit\ implicarea copiilor [i la rezolvarea unor sarcini gospod\re[ti pentru a
`nv\]a ce `nseamn\ s\ ai responsabilit\]i [i drepturi caracteristice acestui grup
social numit „familie”.
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CAPITOLUL 4

Prevenirea abandonului [colar [i reintegrarea [colar\ 
a copilului seropozitiv HIV

4.1. Cauze [i efecte ale abandonului [colar

{coala are un rol deosebit de important `n via]a copilului infectat HIV fiind singurul
loc unde ar putea fi sprijinit `n rela]ionarea cu al]i semeni, antrenat `ntr-un proces
socio-educativ corespunz\tor vârstei, atât de necesar [i menit s\-l ]in\ conectat la
via]a social\. De asemenea, f\r\ a se exagera, integrarea unui copil seropozitiv `n
cadrul unei [coli normale adresat\ `nv\]\mântului de mas\ reprezint\ o com-
ponent\ esen]ial\ a tratamentului acestuia [i a sprijinului `n plan emo]ional. De
asemenea, de modul ̀ n care [coala, ca institu]ie cheie a infrastructurii sociale, reu[e[te
s\-[i `ndeplineasc\ obiectivele, depinde modul `n care anumite p\r]i ale societ\]ii
se vor reface `n urma epidemiei HIV. 

Unul dintre cele mai vizibile efecte ale epidemiei este abandonul [colar. Cauzele
abandonului [colar sunt: necesitatea de a `ngriji p\rin]ii bolnavi, imposibilitatea de
a achita costurile rechizitelor, natalitatea sc\zut\ [i folosirea copiilor la munc\ `n
locul adul]ilor [i efectele infec]iei HIV la copil (moarte prematur\). Obiectivele edu-
ca]ionale sunt din ce `n ce mai greu de `ndeplinit pentru c\ mul]i `nv\]\tori/profesori
renun]\ la cariera didactic\ din motive strict financiare, `n special `n mediul rural.
Aceste cadre didactice nu pot fi `nlocuite foarte u[or, iar efectele se v\d imediat
deoarece `n [colile din mediul rural exist\ unul sau doi `nv\]\tori. Acestui element
i se adaug\ s\r\cirea resurselor pe m\sur\ ce sectorul `ngrijirilor medicale [i al
asisten]ei sociale au nevoie de câ]i mai mul]i bani. ~n aceste condi]ii, ̀ n anumite zone,
obiectivele educa]iei trebuie modificate [i orientate c\tre activit\]i de prevenire
realizate `n sala de clas\ [i mesaje care `nt\resc cuno[tin]ele despre via]\ ale
copiilor. P\rin]ii bolnavi [i copiii care au abandonat [coala sunt la rândul lor impli-
ca]i `n programe de prevenire specifice. 

Cauzele cel mai frecvent `ntâlnite care au condus la abandonul [colar la tinerii
seropozitivi sunt:

• atitudinea de excludere manifestat\ de [coal\, clas\ [i comunitate;

• autoexcluderea [colar\ – foarte mul]i p\rin]i au retras proprii copii din [coal\
de teama afl\rii diagnosticului acestuia `n clas\, [coal\ [i comunitate;

• datorit\ perioadelor `ndelungate de spitalizare, mul]i copii seropozitivi nu au
reu[it s\ recupereze orele pierdute [i, astfel, au `ntrerupt cursurile [colare.

Solu]ii privind prevenirea abandonului [colar:

• Abandonul [colar [i familial poate fi prevenit prin l\rgirea gamei de servicii
sociale `n comunitate. Este nevoie de asisten]i sociali `n comunit\]i [i `n
unit\]ile de `nv\]\mânt pentru a identifica acei copii care r\mân `n afara
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sistemului din cauza greut\]ilor materiale, a lipsei de interes sau a igno-
ran]ei p\rin]ilor lor;

• Asigurarea unor [anse egale de acces la educa]ie [i instruire pentru copiii
s\raci, cu handicap sau seropozitivi; 

• Diminuarea abandonului [colar prin `mbun\t\]irea motiva]iei [colare a tine-
rilor [i prin implicarea familiilor acestora `n procesul de educa]ie;

• Stimularea accesului la educa]ie prin asigurarea gratuit\ a rechizitelor ne-
cesare, prin dezvoltarea de programe sociale [i prin implementarea de
politici de combatere a s\r\ciei; 

• Con[tientizarea p\rin]ilor privind importan]a `nv\]\mântului [i a efectelor
pozitive a acestuia prin derularea de programe de informare [i prin difuzarea
de spoturi `n mass-media.

Previziuni:

• Dac\, `n continuare, suportul material se va degrada, dac\ nu va exista o
orientare mai ferm\ spre consolidarea unei economii de pia]\, [ansele de
ameliorare a situa]iei semnalate `n prezent sunt firave;

• Va cre[te pericolul consolid\rii analfabetismului juvenil, `nso]it adesea de
violen]\, dezvoltarea bandelor delincvente, consumul de droguri [i alte
efecte nefaste pentru individ [i comunitate;

• Normele [i valorile sociale se vor interpreta diferit conturându-se astfel noi
accep]iuni originale, iar ceea ce era considerat indecent sau imoral va
deveni banal sau obi[nuit (vezi dezvoltarea unor genuri de muzic\ interzise
pe posturile na]ionale dar extrem de apreciate de popula]ie);

• Lipsa educa]iei va determina s\r\cie [i limitarea [anselor de acces pe pia]a
locurilor de munc\.

4.2. Modalit\]i de interven]ie ale asistentului social pentru prevenirea aban-
donului [colar [i men]inerea copilului seropozitiv HIV `n [coal\

~n Conven]ia ONU cu privire la Drepturile Copilului, ratificat\ de ]ara noastr\ prin
Legea nr. 18/1990, România `[i asum\ garantarea [i promovarea drepturilor tuturor
copiilor, inclusiv a celor cu dizabilit\]i [i a copiilor infecta]i HIV. Un drept funda-
mental prev\zut `n Conven]ia ONU `l reprezint\ dreptul la educa]ie. 

~n strâns\ leg\tur\ cu termenul de dizabilitate se afl\ principiul egaliz\rii [anselor
– termen `n]eles ca drept al copiilor cu dizabilit\]i de a r\mâne `n comunitate [i de
a primi sprijinul necesar `n cadrul structurilor obi[nuite de educa]ie, s\n\tate, a
serviciilor sociale [i de `ncadrare `n munc\. Accentul este pus pe participarea
activ\ la comunitate, precum [i pe cea de integrare social\1.
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1 „Integrarea [colar\ a copilului `n dificultate/cu nevoi speciale”, Centrul de Resurse [i
Informare pentru Profesiuni Sociale CRIPS, 2002.



O situa]ie aparte o `ntâlnim `n cazul copiilor seropozitivi HIV ocroti]i `n familii, al
c\ror drept la educa]ie [i integrare `n comunitate sunt, `n mod preponderent,
`nc\lcate. Situa]iile de marginalizare [i chiar excludere a copiilor seropozitivi din
[coli apar `n momentul `n care dreptul la confiden]ialitate este `nc\lcat de cele mai
multe ori chiar de c\tre cadrele didactice (educatori, ̀ nv\]\tori, profesori).  Presiunile
f\cute de c\tre p\rin]ii celorlal]i copii din clasa unde `nva]\ copilul seropozitiv HIV
reprezint\ o alt\ cauz\ a marginaliz\rii [i excluderii acestora din [coal\.

Cazul copiilor seropozitivi HIV institu]ionaliza]i prezint\ o particularitate `n ceea ce
prive[te sistemul de ocrotire, integrare social\ [i [colar\ a acestora. Istoricul si-
tua]iei copiilor seropozitivi HIV din România ne arat\ c\, imediat dup\
diagnosticarea cu HIV+, ace[tia au fost ocroti]i `n centre de plasament speciale.
Lipsa serviciilor de specialitate, insuficien]a informa]iilor privind evolu]ia infec]iei
HIV, a condus la integrarea copiilor seropozitivi HIV `n [coli speciale, fiind separa]i
chiar de al]i copii ce prezentau alte tipuri de dizabilit\]i. 

Copilul seropozitiv HIV [i familia acestuia sunt nevoi]i s\ fac\ fa]\ de-a lungul
timpului la numeroase pierderi, de cele mai multe ori acestea fiind consecin]e ale
atitudinii discriminatorii ale celor din jur. Marginalizarea [i excluderea copilului se-
ropozitiv HIV din [coal\, imediat dup\ aflarea diagnosticului, este unul dintre
aceste efecte. 

Integrarea social\ a copiilor seropozitivi HIV este indisolubil legat\ de procesul de
socializare al acestora, precum [i de diferitele forme de ac]iune educativ\ la care
particip\. Sistemul [colar reprezint\ un instrument de integrare social\ a copiilor [i
adolescen]ilor seropozitivi HIV `n sistemul existent.

Situa]iile de excludere sau retragere a copilului seropozitiv din [coal\ apar `n
urm\toarele conjuncturi:

• Comunitatea [colar\ se confrunt\ pentru prima dat\ cu un asemenea caz
[i exist\ pu]ine informa]ii autentice despre infec]ia HIV [i prevenirea trans-
miterii virusului;

• Comunicarea diagnosticului a fost f\cut\ [i unor persoane care nu era
necesar s\ cunoasc\ acest fapt [i care nu au respectat confiden]ialitatea;

• Familia nu reu[e[te s\ identifice cu realism situa]iile `n care copilul are
nevoie de un regim deosebit de `ngrijire, devenind hiperprotectori [i retr\-
gând copilul de la [coal\;

• Boala devine evenimentul primordial iar toate celelalte nevoi ale copilului
sunt ignorate [i marginalizate.

Exist\ `ns\ [i situa]ii `n care retragerea copilului de la [coal\ este recomandat\, [i
anume:

• Copilul seropozitiv HIV dezvolt\ o infec]ie oportunist\ contagioas\ (TBC,
hepatit\ de tip C) care, din punct de vedere medical, interzice temporar
integrarea `n colectivitatea [colar\;

• Copilul prezint\ tulbur\ri de comportament cu agresiune orientat\ spre sine
[i spre ceilal]i, motiv pentru care se recomand\ de asemenea retragerea [colar\;
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• Degradarea st\rii psiho-fizice a copilului seropozitiv HIV `n asemenea
m\sur\ `ncât reac]ia la stimulii din activitatea [colar\ este inadecvat\.

4.2.1. Consilierea oferit\ copilului seropozitiv HIV [i familiei acestuia `n situa]ii de
excludere [i retragere [colar\

Excluderea din mediul [colar a copilului seropozitiv HIV poate constitui un eve-
niment care poate declan[a o criz\ `n mediul familial. ~n asemenea momente,
familia este cople[it\ de sentimente confuze [i are nevoie de ajutorul celorlal]i. De
cele mai multe ori, deoarece membrii familiei nu reu[esc s\ fac\ fa]\ situa]iei,
apeleaz\ la serviciile asistentului social pentru a stabili un plan de interven]ie
adecvat acestei situa]ii.

Interven]ia asistentului social `ntr-un asemenea moment de criz\ presupune res-
pectarea anumitor principii: 

• s\ recunoasc\ individualitatea [i for]a familiei [i s\ respecte diferitele mo-
dalit\]i de a face fa]\;

• s\ `ncurajeze [i s\ faciliteze suportul interfamilial [i lucrul `n re]ea.

4.2.2. Campanii de informare adresate cadrelor didactice, p\rin]ilor [i elevilor 

~n literatura de specialitate sunt cunoscute urm\toarele tipuri de campanie:

• Campanii IEC (informare – educare – comunicare);

• Campanii PR (rela]ii publice);

• Campanii de advocacy;

• Campanii de mobilizare a comunit\]ii.

Campania de informare, educare, comunicare (IEC) numit\ [i comunicare public\
reprezint\ un efort concentrat de schimbare (sau de men]inere) a opiniei uneia sau
mai multor categorii de public asupra unei probleme. Campania poate viza [i
atragerea aten]iei publicului asupra unei probleme care nu a fost luat\ `n discu]ie
pân\ `n momentul `nceperii campaniei.

Campania IEC este poate cel mai complex tip de campanie pentru c\ se folosesc
tehnici din toate celelalte tipuri. Campaniile de comunicare public\ cuprind ele-
mente de informare [i educare a publicului, dar [i elemente specifice campaniilor
de advocacy, de rela]ii publice [i de mobilizare a comunit\]ii.

Funda]ia „Al\turi de Voi”, România desf\[oar\ campanii IEC privind problematica
HIV/SIDA, scopul principal fiind acela de informare, educare [i con[tientizare a
cadrelor didactice, elevilor [i p\rin]ilor privind implica]iile psihosociale ale infec]iei
HIV/SIDA `n [colile `n care au fost integra]i copii seropozitivi.

Obiective: 

• Cre[terea gradului de informare privind infec]ia HIV/SIDA, s\n\tatea repro-
ducerii [i boli cu transmitere sexual\;

• Reducerea riscului de transmitere a infec]iei HIV `n comunitate;

• Reducerea [i prevenirea discrimin\rii copiilor seropozitivi `n [coli;
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• Men]inerea copiilor seropozitivi `n [coli;

• Cre[terea num\rului de elevi seropozitivi integra]i `n [coli de mas\;

• Informarea privind drepturile persoanele seropozitive.

Grupul ]int\: cadre didactice, elevi [i p\rin]ii elevilor din [colile `n care sunt inte-
gra]i copiii seropozitivi HIV.

Benficiari direc]i : 
• Cadrele didactice din [colile unde sunt integra]i copii seropozitivi;
• Elevii din [colile unde sunt integra]i copii seropozitivi;
• P\rin]ii elevilor din [colile unde sunt integra]i copii seropozitivi;
• Copiii seropozitivi integra]i `n mediul [colar [i familiile acestora.

Beneficiari indirec]i : 

• Inspectoratele {colare Jude]ene;
• Comunitatea.

Informarea `n [coli cu privire la modul de transmitere a virusului, precum [i impli-
ca]iile psihosociale ale acestuia este inexistent\ sau insuficient\. Avându-se `n
vedere c\ tinerii reprezint\ o categorie vulnerabil\, o informare calificat\ [i complet\
este necesar\ pentru prevenirea transmiterii virusului [i a combaterii discrimin\rii
`n [coli a copiilor seropozitivi. 

Datorit\ lipsei de informa]ii corecte `n domeniul HIV/SIDA, `n numeroase [coli din
]ar\ au fost `nregistrate situa]ii de discriminare [i de excludere a copiilor sero-
pozitivi din sistemul de `nv\]\mânt manifestate prin conflicte `ntre p\rin]ii copiilor
neinfecta]i [i p\rin]ii copiilor infecta]i.

Conflictele s-au concretizat `n exercitarea de presiuni asupra conducerii [colilor `n
care au fost integra]i copiii seropozitivi, p\rin]ii celorlal]i copii [colariza]i ame-
nin]ând c\ `[i vor retrage copiii de la [coal\. Au fost situa]ii `n care directorii din
[coli nu au rezistat presiunilor [i au dat curs solicit\rii p\rin]ilor de a exclude copiii
infecta]i HIV din [coal\, justificând aceast\ hot\râre prin protejarea celorlal]i copii.
Aceast\ situa]ie este `ns\ `n contradic]ie cu prevederile legale privind prevenirea [i
sanc]ionarea tuturor formelor de discriminare, deoarece `n Ordonan]a nr. 137/2000
se prevede c\ refuzul accesului unei persoane ce apar]ine unei categorii defa-
vorizate la sistemul de educa]ie (persoanele infectate f\când parte din aceast\
categorie) constituie contraven]ie [i se sanc]ioneaz\ conform legii.

~n plus, lucr\rile de specialitate din domeniul HIV/SIDA atrag aten]ia asupra nece-
sit\]ii integr\rii copiilor seropozitivi `n sistemul de `nv\]\mânt, [coala fiind un spa]iu
`n care ace[tia ar putea fi sprijini]i pentru a putea interrela]iona eficient.

Pe de alt\ parte, s-a constatat c\, `n prezent, tinerii `[i `ncep via]a sexual\ foarte
devreme, iar una dintre modalit\]ile de transmitere a infec]iei cu HIV [i a altor boli
venerice o reprezint\ transmiterea pe cale sexual\, prin practici sexuale nepro-
tejate [i poten]ial infectante. Elevii preadolescen]i [i adolescen]i trebuie s\ [tie c\
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a avea rela]ii sexuale multiple `nseamn\ o cre[tere a riscului de expunere la alte
infec]ii venerice, inclusiv cu HIV.

Desf\[urarea campaniilor

Pasul 1: 
Ini]ial, Funda]ia „Al\turi de Voi” România a semnat un acord de parteneriat cu
Inspectoratele {colare Jude]ene din cele 3 centre ale sale privind desf\[urarea
acestor campanii de informare `n [coli.

Pasul 2:  
Informarea cadrelor didactice din [colile unde sunt integra]i copiii seropozitivi
privind implica]iile medicale [i psihosociale ale HIV/SIDA. ~n cadrul acestor discu]ii
se urm\re[te:

• informarea cadrelor didactice `n leg\tur\ cu legisla]ia existent\ `n domeniul
HIV/SIDA;

• informarea cadrelor didactice cu privire la implica]iile medicale [i psiho-
sociale ale HIV/SIDA;

• con[tientizarea profesorilor cu privire la importan]a confiden]ialit\]ii `n lucrul
cu persoanele seropozitive.

Cadrele didactice primesc un suport de curs care cuprinde informa]ii cu privire
la problematica HIV/SIDA. Acest suport ajut\ cadrele didactice s\ r\spund\ la
`ntreb\rile elevilor, dar [i s\ disemineze aceste informa]ii elevilor cu care vor lucra
`n viitor.

Pasul 3:
Informarea elevilor din [colile unde sunt integra]i copii seropozitivi [i, nu numai,
despre implica]iile infec]iei HIV/SIDA. 

Campaniile de informare s-au adresat la `nceput doar [colilor `n care erau integra]i
copii seropozitivi, dar au fost cereri din partea altor [coli generale, licee care doreau
s\ afle mai multe despre problematica HIV/SIDA [i astfel a crescut num\rul bene-
ficiarilor. Campania de informare `n rândul elevilor presupune:

• informarea elevilor cu privire la implica]iile medicale [i psiho-sociale ale
HIV/SIDA (ce este HIV?; ce este SIDA?; modalit\]i de transmitere; mijloace
de protec]ie);

• con[tientizarea elevilor privind dreptul la confiden]ialitate al persoanelor
seropozitive;

• informarea elevilor cu privire la legisla]ia existent\ `n domeniul HIV/SIDA.

~ntâlnirile cu elevii au loc `n cadrul orelor de dirigin]ie organizate de profesorii
dirigin]i/`nv\]\tori sau `n orice alt\ activitate `n care sunt implica]i elevii.
Materialul informativ pentru elevi este constituit din pliante, bro[uri, materiale
audio-video.
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Pasul 4:
Informarea p\rin]ilor copiilor cu privire la problematica HIV/SIDA. ~ntâlnirile cu
p\rin]ii se desf\[oar\ sub forma unor discu]ii deschise [i care au ca scop:

• informarea p\rin]ilor `n leg\tur\ cu legisla]ia existent\ `n domeniul
HIV/SIDA;

• informarea p\rin]ilor cu privire la implica]iile medicale [i psiho-sociale ale
HIV/SIDA;

• con[tientizarea p\rin]ilor cu privire la importan]a confiden]ialit\]ii `n lucrul cu
persoanele seropozitive. 

~ntâlnirile cu p\rin]ii au loc cu ocazia [edin]elor cu p\rin]ii organizate de profesori
dirigin]i/`nv\]\tori. De asemenea, p\rin]ii primesc [i materiale informative privind
infec]ia HIV/boala SIDA.

Ce trebuie s\ afle tinerii despre HIV... [i când 1

~n cadrul campaniilor de informare `n problematica HIV/SIDA, având `n vedere c\
se adreseaz\ diferitelor grupe de vârst\ [colar\, informa]iile trebuie adaptate astfel
`ncât mesajul s\ fie corespunz\tor recep]ionat [i `n]eles.

Vârsta antepre[colar\ (pân\ la 4 ani)
Copiii mici sunt foarte curio[i `n ceea ce prive[te p\r]ile [i func]iile corpului,
diferen]ele `ntre b\rba]i [i femei, [i cum sunt f\cu]i copiii. Este o perioad\ ideal\
pentru stabilirea unei atmosfere de `ncredere [i sus]inere care s\ `ncurajeze co-
municarea deschis\ despre chestiunile sexuale. De aceea, trebuie s\ ne ocup\m
de `ntreb\rile sau nel\muririle pe care le au `n ceea ce prive[te sexualitatea [i s\
le oferim r\spunsuri simple, corecte, folosind terminologia corespunz\toare. ~n
leg\tur\ cu SIDA trebuie s\ [tie c\ este o boal\ grav\, care poate fi transmis\ doar
pe anumite c\i, [i c\ pentru ei pericolul e  mic.

Vârsta pre[colar\ (de la 5 la 8 ani)
Pre[colarii ar trebui s\ `n]eleag\ rolul important pe care igiena personal\ `l are `n
reducerea riscului de `mboln\viri. Ei ar trebui s\ [tie c\:

• Unele boli, precum SIDA, pot fi transmise de la o persoan\ la alta;

• SIDA e cauzat\ de un virus numit HIV (virusul imunodeficien]ei umane),
care intr\ `n sângele persoanelor. (Având `n vedere nevoia copiilor de
exemple concrete, i-a]i putea spune: „Una din c\ile prin care se poate
r\spândi virusul este dac\ o persoan\ infectat\ cu HIV se `n]eap\ cu un ac,
[i apoi o persoan\ neinfectat\ se `n]eap\ cu acela[i ac.”);

• Oamenii nu sunt infecta]i prin contacte obi[nuite (`mbr\]i[are, strângerea
mâinii, `mp\r]irea alimentelor, a[ezarea lâng\ o persoan\ infectat\).
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2003 de c\tre Lindi Endicott, coordonator interna]ional programe de educa]ie, Organiza]ia Planned
Parenthood, Eugene, Oregon, SUA.



Vârsta [colar\ [i a pubert\]ii (de la 9 la 12 ani)
La aceast\ vârst\ tinerii au nevoie de mai multe detalii clare despre compor-
tamentele care prezint\ riscuri de infec]ie HIV. Ei ar trebui s\ `n]eleag\ toate
informa]iile descrise mai sus plus urm\toarele :

• HIV poate fi transmis prin folosirea `n comun cu o persoan\ infectat\ a
acelor de sering\ `n timpul inject\rii de droguri sau steroizi, realiz\rii de
tatuaje sau piercing (dac\ acestea nu sunt executate  steril);

• Virusul care provoac\ SIDA se g\se[te `n lichidele corporale, precum sân-
gele, sperma [i secre]iile vaginale; acesta se poate transmite `n timpul con-
tactului sexual vaginal sau anal, ca [i prin rela]ii sexuale orale cu o per-
soan\ infectat\;

• Oamenii se pot proteja ab]inându-se de la activit\]i sexuale care ar putea
implica expunerea la sângele, sperma sau secre]iile vaginale ale altei per-
soane, [i ne`mp\r]ind acele de injectare a drogurilor sau steroizilor, sau de
executare a tatuajelor sau piercing-ului;

• Folosirea corect\ [i permanent\ a prezervativelor de latex.

~n campaniile de informare desf\[urate de Funda]ia „Al\turi de Voi” la clasele
primare [i la clasele a V-a [i a VI-a, elevii au primit informa]ii clare cu privire la
infec]ie iar con]inutul a fost adaptat gradului lor de `n]elegere. S-a insistat `n primul
rând pe m\surile de protec]ie [i igien\ `n cazul unor accidente [i evitarea con-
tactului direct cu sângele altei persoane. La aceast\ vârst\ copiii sunt foarte curio[i
[i este foarte important s\ le r\spundem la `ntreb\ri cât mai clar f\r\ s\ sub-
estim\m puterea lor de `n]elegere cu privire la infec]ia cu HIV. Pentru a `n]elege
mai bine este absolut necesar s\ ilustr\m toate informa]iile cu exemple concrete.
De exemplu, `n cazul `n care la ora de sport un copil se accidenteaz\ [i sân-
gereaz\ este bine ca ceilal]i elevi s\ cheme un profesor sau, `n cazul `n care vor
s\-l ajute, s\ nu intre `n contact direct cu sângele copilului.

Copiii primesc informa]ii [i cu privire la celelalte c\i de transmitere deoarece vârsta
la care tinerii `[i `ncep via]a sexual\ a sc\zut `ngrijor\tor.

Adolescen]ii (de la 13 la 19 ani)
Tinerii trebuie s\ [tie toate lucrurile descrise mai sus, plus urm\toarele:

• Abstinen]a [i rela]iile monogame cu un partener neinfectat sunt elemente-
cheie `n prevenirea infect\rii cu HIV;

• Trebuie practicate rela]iile sexuale protejate, excep]ie f\când doar cazul `n
care  e[ti sigur c\ partenerul nu e infectat, [i c\ nu are alte rela]ii;
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Recomand\ri:

Fa]\ de copii este necesar s\ manifest\m deschidere pentru discu]ii. Dac\
suntem `ntreba]i despre transmiterea sexual\, copiii merit\ r\spunsuri
directe, sincere [i simple.



• Rela]iile sexuale cu mai mult de un partener `n decursul vie]ii cresc riscul
posibil de a fi infectat cu HIV [i/sau alte boli cu transmisie sexual\;

• Folosirea drogurilor prin injectare e o alt\ activitate cu nivel crescut de risc;
HIV se poate transmite prin folosirea `n comun cu o persoan\ infectat\ a
acelor  de sering\;

• Evitarea consumului de droguri [i alcool, deoarece influen]a acestor sub-
stan]e duc la comportamente cu risc.

La aceast\ vârst\, tinerii sufer\ o mul]ime de transform\ri atât fizice cât [i emo-
]ionale [i sunt foarte interesa]i de imaginea pe care [i-o fac ceilal]i despre ei. Acum
se leag\ foarte multe prietenii, nevoia de comunicare [i rela]ionare cu cei din jur
este evident\, iar pentru a nu fi exclu[i din anumite grupuri devin foarte vulnerabili
`n fa]a ispitelor de genul: droguri, alcool, rela]ii sexuale `ntâmpl\toare.

Campaniile de informare desf\[urate de Funda]ia „Al\turi de Voi” `n rândul adoles-
cen]ilor au un impact deosebit. ~n cadrul `ntâlnirilor cu adolescen]ii se prezint\
informa]ii cât mai exacte despre infec]ia cu HIV, despre boala SIDA, date despre
istoricul bolii, despre modalit\]i de transmitere a virusului [i de prevenire a infec]iei.
Cum era [i normal, dar [i specific perioadei de dezvoltare, elevii au foarte multe
`ntreb\ri legate de subiectul infec]iei cu HIV/SIDA [i `n special de transmiterea
virusului pe cale sexual\. S-a observat c\ tinerii nu de]in informa]ii corecte [i sufi-
ciente care s\-i protejeze de infec]ia cu HIV/SIDA [i/sau de alte boli cu transmitere
sexual\.

~n cadrul campaniilor de informare, adolescen]ii vizioneaz\ [i un film numit „Liniile
sângelui” unde persoane infectate HIV povestesc despre modul `n care au fost in-
fectate, despre reac]ia familiei, prietenilor la aflarea diagnosticului. Filmul are mesaj
educativ, iar scopul utiliz\rii acestui material este cel de con[tientizare a riscului la
care se expun `n cazul `n care au rela]ii sexuale neprotejate cu un partener netestat
[i c\ un singur contact sexual este de ajuns pentru a se infecta.

Concluzii:
Campaniile de informare desf\[urate de Funda]ia „Al\turi de Voi” `n [colile din cele
3 jude]e `n care `[i desf\[oar\ activitatea, au un dublu scop. Pe de o parte, infor-
marea, educarea [i con[tientizarea cadrelor didactice, elevilor [i p\rin]ilor pentru a
reduce riscul de transmitere a infec]iei `n rândul popula]iei, iar pe de alt\ parte,
integrarea sau reintegrarea [i men]inerea copiilor seropozitivi `n [coli de mas\ [i
prevenirea discrimin\rii.

4.3. Modalit\]i de interven]ie ale asistentului social pentru reintegrarea [colar\
a copilului seropozitiv HIV – campanii de lobby [i advocacy la nivelul autorit\]ilor
`n domeniu

Integrarea [colar\ a copilului seropozitiv HIV desemneaz\ un proces de adaptare
a copilului la cerin]ele [colii pe care o urmeaz\, de stabilire a unor raporturi afective
pozitive cu membrii grupului [colar (respectiv clasa de elevi) [i de desf\[urare cu
succes a presta]iilor [colare. Asimiliarea de c\tre copil a statusului de elev este
rezultatul unor modific\ri interne `n echilibrul dintre anumite dominante de perso-
nalitate cu consecin]e `n planul conduitei sale.
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~n cele mai multe situa]ii, aceast\ rela]ie afectiv\ pozitiv\ `ntre cadrul didactic,
clasa de elevi [i copilul seropozitiv `nceteaz\ (`n cazul `n care ea exist\) `n
momentul afl\rii statutului de seropozitivitate al acestuia. 

Dac\ `n cazul copiilor seropozitivi HIV ocroti]i `n familie ace[tia au posibilitatea de
a `nv\]a `ntr-o clas\ din `nv\]\mântul de mas\, `n cazul copiilor seropozitivi ocroti]i
`n centre de plasament, situa]ia este pu]in diferit\. Exemplific\m aici situa]ia co-
piilor seropozitivi HIV abandona]i `ntr-un centru de plasament din jud. Ia[i. 

Atât copiii seropozitivi HIV abandona]i cât [i o parte din copiii seropozitivi ocroti]i `n
familie au fost integra]i `n cadrul `nv\]\mântului special, de[i dezvoltarea lor in-
telectual\ la momentul respectiv le permitea cu u[urin]\ s\ urmeze cursurile unei
[coli normale din `nv\]\mântul de mas\. ~n timp, s-a observat c\, `n cazul câtorva
dintre ace[ti copii, sistemul de `nv\]\mânt special nu satisf\cea pe deplin nevoile
acestora privind dezvoltarea unei cariere profesionale.  

~n baza principiului „Egalitatea [anselor pentru to]i copiii”, „Funda]ia „Al\turi de Voi”
a sprijinit pân\ `n prezent integrarea [colar\ a 7 copii seropozitivi HIV din centrul
de plasament, copii care au fost transfera]i din `nv\]\mântul special `n
`nv\]\mântul de mas\. 

Studiu de caz

1.Scurt istoric
Maria s-a n\scut `n 1989. Na[terea a fost prematur\ [i s-a datorat, `n mare parte,
traumei psihice suferit\ de mam\ ca urmare a divor]ului de so]. La vârsta de 2 luni
Maria a fost internat\ intr-un spital de pediatrie din Ia[i unde a primit o transfuzie
de sânge – acesta este momentul `n care, b\nuie[te mama, feti]a a fost infectat\
HIV. ~n 1996 a fost spitalizat\ pentru zona zoster [i i s-a f\cut testul HIV, al c\rui
rezultat a fost pozitiv. Din punctul de vedere al st\rii de s\n\tate se afl\ `n stadiul
de boal\ SIDA (stadiul C3). 

De frica reac]iei [i a efectului asupra st\rii sale psihice, mama nu i-a spus feti]ei
despre faptul c\ este infectat\ HIV. Mama avea grij\ s\ ascund\ biletele de ie[ire
din spital, astfel `ncât Maria s\ nu le g\seasc\. Feti]a `ns\ a b\nuit c\ suferea de
o boal\ grav\, deoarece mergea la medic mai des decât al]i copii [i f\cea
tratamente despre care al]i copii nu [tiau nimic.

~n vara anului 2002, Maria a g\sit biletele de externare pe care mama le ]inea
ascunse. Le-a multiplicat [i apoi le-a pus la loc, oprindu-[i copiile pentru a
demonstra mamei c\ [tie despre boal\. Acesta a fost momentul `n care Maria a
inceput s\ scrie poezii [i s\ picteze icoane. ~n aceea[i perioad\ de timp starea de
s\n\tate i s-a `nr\ut\]it (CD4 a ajuns la valoarea 2) [i a abandonat [coala. S-a
retras `n sine, a `ncercat s\ se adapteze la noua situa]ie, dar avea foarte multe
`ntreb\ri la care nimeni nu [tia s\-i r\spund\. De aceea, s-a hot\rât s\-i comunice
mamei c\ [tie diagnosticul. I-a cump\rat un trandafir [i i-a dat un bilet pe care a
scris: „~]i fac acest cadou ca s\ ai amintire de la mine, c\ poate mor. Când te ui]i la
acest bilet s\ `]i aduci aminte de chipul meu, s\ `]i aduci aminte cât te-am iubit [i
`nc\ te iubesc”.
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R\spunzând nevoilor [i dorin]elor copilului, mama a `nceput s\ comunice cu
acesta despre boal\ [i s\-i explice care a fost mecanismul infect\rii [i care este
rolul tratamentului [i al alimenta]iei.

2. Prezentarea interven]iei psihosociale
Acesta a fost unul din primele cazuri care au beneficiat de programele de asisten]\
social\ [i psihologic\ derulate de c\tre Funda]ia „Al\turi de Voi” România. Astfel,
familia a fost sprijinit\ moral, material [i a fost inclus\ `n grupurile de terapie [i
suport, organizate de psihologul funda]iei, pentru a dep\[i situa]ia de criz\ `n care
se afla dup\ aflarea diagnosticului de c\tre copil.

Maria este un copil perseverent, comunicativ, imaginativ, flexibil, dând dovad\ de
reale `nclina]ii artistice [i entuziasm `n toate ac]iunile `n care se implic\. Este inte-
resat\ de soarta celorlal]i, o impresioneaz\ suferin]a semenilor, este `ng\duitoare
cu cei care nu `i `n]eleg durerea [i cu cei care o resping. Se adapteaz\ u[or `n
societate [i dore[te s\-[i fac\ foarte mul]i prieteni, mai ales c\ a trecut prin expe-
rien]a respingerii sociale. Mai `ntâi a fost respins\ de c\tre copii vecinilor, care
strigau dup\ ea „a ie[it afar\ bolnava de SIDA”. „Poate voi sunte]i bolnavi”, le striga
Maria. „Dar eu nu `i ur\sc, pentru c\ ei nu [tiau ce fac”.

~nainte de `nceperea anului [colar 2003-2004, una dintre `ntâlnirile de grup cu
copiIi seropozitivi a avut ca tem\ integrarea [colar\. Maria a fost unul dintre copiii
care [i-au manifestat dorin]a de a se re`ntoarce la [coal\. De[i `n România refuzul
unei persoane ce apar]ine unei categorii defavorizate la sistemul de educa]ie
constituie contraven]ie [i se sanc]ioneaz\ conform legii, Maria s-a lovit de refuzul
directorului [colii de a o primi `n colectivitate, pe motiv c\ ea este seropozitiv\ [i c\
a dep\[it vârsta legal\ de continuare a studiilor. ~n urma interven]iei Funda]iei
„Al\turi de Voi” [i a demersurilor efectuate c\tre Inspectoratul {colar Jude]ean s-a
ob]inut o derogare de la legea `nv\]\mântului, care i-a permis feti]ei s\ mearg\ la
[coal\ al\turi de al]i copii s\n\to[i.

Imediat dup\ integrarea sa `n colectivul de elevi, Funda]ia „Al\turi de Voi” a
efectuat o campanie de informare adresat\ atât la nivelul profesorilor, la nivelul
colegilor de clas\ ale Mariei, precum [i a p\rin]ilor acestora.

Maria s-a integrat foarte bine `n colectivul de elevi, care de[i [tie c\ este
seropozitiv\, o accept\ [i o consider\ un copil normal.

~n prezent, Maria continu\ s\ picteze [i s\ scrie poezii iar rezultatele sale la
`nv\]\tur\ sunt cu mult peste a[tept\rile `nv\]\toarei sale.

4.4. {coala de zi `n Spital 

Copilul seropozitiv HIV are nevoie s\ `nve]e ca [i ceilal]i copii. Personalitatea `n
continu\ dezvoltare a acestuia presupune implicarea `n diverse activit\]i care s\
contribuie la definirea lui ca viitor membru al societ\]ii.

HIV nu se transmite `n interac]iunile cotidiene, iar dezvoltarea fizic\ [i psihic\ a
copilului infectat cu HIV `l face apt de [coal\. {colarizarea are efecte benefice
asupra st\rii de s\n\tate a persoanei seropozitive, r\spunzând dorin]ei lui de a fi
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la fel cu ceilal]i [i de a-[i satisface curiozitatea. Marginalizarea, stigmatizarea [i
excluderea din `nv\]\mântul normal invocând diverse aspecte nu este justificat\ [i
contravine dreptului fundamental al acestei categorii sociale, [i anume, dreptul la
educa]ie.

Datorit\ perioadelor mari de internare `n clinicile de specialitate s-a g\sit oportun\
`nfiin]area unor [coli `n aceste clinici, care s\ asigure continuitatea actului edu-
ca]ional pe perioada intern\rii. 

Ideea de a `nfiin]a o [coal\ de zi pentru o anumit\ categorie defavorizat\, `n spe]\
pentru tinerii seropozitivi, nu este singular\, `n Ia[i mai existând astfel de modele
alternative sau complementare de `nv\]\mânt. Necesitatea implement\rii unui
astfel de program a reie[it din urm\toarele motive:

1. mul]i copii seropozitivi nu au fost integra]i `n nici o form\ de `nv\]\mânt
datorit\ fricii p\rin]ilor privind stigmatizarea sau dorin]ei de a-i proteja, din
cauza s\r\ciei sau efectelor bolii;

2. exist\ tineri seropozitivi care au fost integra]i `n cadrul `nv\]\mântului de
mas\ dar care nu pot face fa]\ cerin]elor acestuia;

3. exist\ tineri seropozitivi care au abandonat pentru o perioad\ sistemul de
`nv\]\mânt [i care au fost reintegra]i `n cadrul acestuia dar prezint\ caren]e
curriculare [i `ntâmpin\ mari dificult\]i `n vederea adapt\rii.

~n contextul `n care unul din efectele s\r\ciei este abandonul [colar, iar impactul
infec]iei HIV/SIDA asupra persoanei infectate [i asupra familiei acesteia este demo-
bilizator, situa]ia persoanelor din aceast\ categorie `n plan educa]ional este una
delicat\ [i departe de a fi rezolvat\ doar printr-o integrare `n cadrul unei forme de
`nv\]\mânt. Este necesar\ o interven]ie pe mai multe planuri pentru a se considera
c\ o persoan\ a fost reintegrat\ cu succes `n cadrul sistemului de `nv\]\mânt:

1. la nivelul [colii pentru:
• a se facilita sprijinirea acelui copil `n vederea acomod\rii sale;
• a se prântâmpina situa]iile de marginalizare.

2. la nivelul familiei copilului pentru:
• a se con[tientiza importan]a [colii [i a procesului de educa]ie;
• a fi sprijinit copilul `n procesul de `nv\]are.

3. la nivelul copilului pentru:
• a putea s\ fac\ fa]\ cerin]elor presupuse de curricula [colar\;
• a recupera informa]ia neexersat\ ca urmare a `ntreruperii [colii;
• a face fa]\ eventualelor situa]ii de disconfort ca urmare a marginaliz\rii;
• interrela]ionarea cu colegii.

Orice tân\r are nevoie s\ `nve]e [i cu atât mai mult un copil seropozitiv, [coala fiind
un spa]iu vital menit s\-l sprijine [i s\-i atrag\ aten]ia c\tre activit\]i pozitive `n
detrimentul aten]iei concentrat\ exclusiv asupra diagnosticului.

Conceperea [i derularea programelor de tip {coal\ de Zi `n spitale, a reie[it
datorit\ perioadelor mari de internare `n clinicile de specialitate a copiilor afecta]i
de un virus sau o anume boal\ – `n cazul nostru HIV/SIDA. Astfel, s-a g\sit opor-
tun\ `nfiin]area unor [coli `n aceste clinici, care s\ asigure continuitatea actului
educ]ional pe perioada intern\rii. La Ia[i `n Spitalul de Boli Infec]ioase vin copii din
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toat\ zona Moldovei pentru analize, prilej cu care se interneaz\ pentru o perioad\
de timp. Astfel, ei sunt nevoi]i s\ `ntrerup\ orele de la [coala unde sunt integra]i pe
timpul intern\rii, iar aceast\ discontinuitate afecteaz\ dezvoltarea lor `n plan cog-
nitiv [i le creeaz\ situa]ii de disconfort `n raport cu procesul de `nv\]are deoarece
la re`ntoarcere sunt nevoi]i s\ recupereze informa]ia pierdut\.

La Tg. Mure[ exist\ o astfel de sal\ de clas\ care func]ioneaz\ `n cadrul Clinicii de
Boli Infec]ioase nr.1. Inspectoratul {colar Mure[ pl\te[te dou\ cadre specializate
care asigur\ continuitatea actului educa]ional. To]i copiii care sunt interna]i `n clinic\
particip\ la cursurile pe care le sus]in cei doi `nv\]\tori. 

~n cadrul orelor sus]inute `n cadrul clinicii se ]ine cont de starea de s\n\tate a
copilului, de disponibilitatea lui de a participa la orele de curs [i se realizeaz\ un
program accesibil copiilor `n func]ie de  tratamentul medical. 

Aceast\ [coal\ apar]ine de {coala General\ Nr.1 Tg. Mure[, unde sunt `ncadrate
cele dou\ cadre didactice care sus]in orele de curs din clinic\. Programa de `nv\-
]\mânt se adapteaz\ nevoilor speciale ale copiilor infecta]i cu HIV dar se urm\-
re[te men]inerea calit\]ii actului educa]ional apropiat de standardele presupuse de
`nv\]area `n [colile normale tocmai pentru ca ace[ti copii s\ fac\ fa]\ cu succes
cerin]elor din `nv\]\mântul de mas\ atunci când se `ntorc la [coal\ dup\ o
perioad\ lung\ de spitalizare. 

~n unele cazuri, notele care sunt acordate de cadrele didactice din clinic\ sunt
recunoscute `n [colile normale pentru ca ace[ti copii s\ poat\ recupera materia
pierdut\ pe perioada intern\rii.

Eficien]a acestei [coli s-a dovedit deja prin multiplele avantaje pe care le reprezint\
pentru copiii infecta]i:

• Socializare - la apari]ia acestei [coli `n clinic\ exista un num\r mare de
copii infecta]i care nu participau la nici un fel de activit\]i `n afara actului
medical. Prin activitatea derulat\ de cadrele didactice ace[ti copii au putut
fi inclu[i `ntr-o form\ de `nv\]\mânt care i-a ajutat s\ `n]eleag\ c\ exist\ o
lume complex\ dincolo de por]ile spitalului;

• Reintegrarea [colar\ - au existat p\rin]i ai c\ror copii au fost exclu[i din
`nv\]\mântul de mas\ `n anii 1997-1998, care au preferat aceast\ [coal\
pentru copiii lor, infecta]i cu HIV, tocmai de teama rejec]iei acestor copii din
`nv\]\mântul de mas\. Deoarece existau pu]ine cazuri mediatizate de
acest fel iar atitudinea cadrelor didactice [i a p\rin]ilor era una foarte clar\,
de excudere a acestora, copiii infecta]i din familii au participat la aceste cur-
suri al\turi de copiii abandona]i `n clinic\. Dup\ absolvirea [colii primare un
copil seropozitiv a fost admis `n `nv\]\mântul de mas\.

• Reintegrarea social\ – aceast\ [coal\ i-a preg\tit pe copii pentru soci-
etatea din care fac parte [i pe nedrept au fost exclu[i de team\ [i necu-
noa[tere a realit\]ii. Prin contribu]ia unui psiholog voluntar [i a unui asistent
social s-a realizat un program de activit\]i `n acest sens, s-au efectuat
[edin]e de ludoterapie, artterapie [i sesiuni de consiliere pentru a face posi-
bil\ reintegrarea social\ a acestor copii care nu ie[iser\ din curtea spitalu-
lui pân\ la vârsta de 6 ani. Evenimentele organizate `n afara clinicii au
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demonstrat  c\ ace[ti  copii  erau ner\bd\tori s\ cunoasc\ oameni noi [i s\
viziteze ora[ul. Mai târziu, când ace[ti copii au plecat din clinic\, fiind rein-
tegra]i `n familia biologic\, plasa]i `n familii de asisten]\ maternal\ sau `n
case de tip familial erau preg\ti]i s\ fie reintegra]i `n societate `ntr-o m\sur\
mai mare decât era societatea preg\tit\ s\-i primeasc\.

• Continuitatea actului educativ - au existat multe cazuri de abandon [colar
deoarece copiii nu reu[eau s\ recupereze materia pierdut\ dup\ perioa-
dele de spitalizare `ndelungate. Prin men]inerea acestei [coli, copiii au posi-
bilitatea de a primi sprijin din partea cadrelor didactice pentru recuperarea
materiei pierdute pe perioada spitaliz\rii sau se realizeaz\ diverse activit\]i
menite s\ motiveze copilul s\ p\streze rela]ia cu [coala chiar dac\ rezul-
tatele pe care le au nu sunt cele mai bune. Trebuie subliniat c\ medica]ia
pe care o primesc copiii seropozitivi afecteaz\ capacitatea de concentrare
a acestora [i implicit randamentul lor [colar.  

Concluzii:

1. Ra]iunea care conduce la abandon [colar a fost aceea de conservare a
st\rii de s\n\tate a copilului, care trebuie s\ fac\ o navet\ obositoare pe
distan]e mari [i `n condi]ii improprii;

2. {colile de zi reprezint\ o alternativ\ pentru copiii seropozitivi, dar trebuie
subliniat\ importan]a frecvent\rii `nv\]\mântului de mas\ de c\tre ace[tia,
`n vederea integr\rii sociale [i pentru a nu se consolida convingerea c\,
locul unui copil seropozitiv este `ntr-un spa]iu izolat de restul copiiilor;

3. Integrarea sau reintegrarea copilului seropozitiv `n cadrul sistemului de
`nv\]\mânt trebuie v\zut\ doar prin prisma orient\rii [i integr\rii socio-pro-
fesionale a acestuia. Integrarea socio-profesional\ reprezint\ o nou\ etap\
a interven]iei `n plan social pentru aceast\ categorie defavorizat\.  

Acest tip de [coli reprezint\ o alternativ\ pentru copiii seropozitivi dar trebuie sub-
liniat\ importan]a frecvent\rii `nv\]\mântului de mas\ de c\tre copiii seropozitivi
pentru a evita problemele ulterioare de integrare [i adaptare la via]a social\. Chiar
dac\ ace[tia sunt asista]i social trebuie subliniat\ dorin]a clar exprimat\ de ei de a
`nv\]a `n continuare pentru a reu[i mai târziu `n via]\. ~n ultima perioad\ au re-
nun]at la continuarea studiilor dup\ absolvirea gimnaziului doar acei copiii sero-
pozitivi care locuiesc `n localit\]i mici unde nu exist\ `nv\]\mânt liceal sau grupuri
[colare ([coli profesionale). {i `n aceste cazuri ra]iunea care a dus la abandon
[colar a fost aceea de conservare a st\rii de s\n\tate a copilului, care ar fi trebuit
s\ fac\ o navet\ obositoare pe distan]e mari [i `n condi]ii improprii.

Adolescen]ii – care reprezint\ grupul nostru ]int\ `[i manifest\ interesul pentru
continuarea studiilor dar trebuie s\ beneficieze de o orientare [colar\ [i profe-
sional\ corespunz\toare. La nivelul `nv\]\mântului gimnazial trebuie s\ ]inem cont
de interesele, aptitudinile dar [i de orientarea copilului infectat HIV spre acele
meserii  care s\ nu reprezinte un risc pentru ei sau pentru cei din jur. 

Trebuie subliniat faptul c\ exist\ profesii care sunt prea solicitante din punct de
vedere fizic sau mental pentru persoanele infectate cu HIV/SIDA. Medica]ia spe-
cific\ este una complex\ iar efectele secundare nu pot fi evitate. Uneori se insta-
leaz\ o stare de fatigabilitate precoce `nso]it\ de iritabilitate u[oar\, incapacitate de
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concentrare pe perioade indelungate iar la nivel biologic exist\ [i posibilitatea
apari]iei unor manifest\ri somatice.

Orientarea [colar\ a copilului seropozitiv trebuie `n]eleas\ ca o ac]iune continu\ [i
complex\ [i presupune o preg\tire psihologic\ sus]inut\ pentru formarea op]iunii
copilului, pentru alegerea tipului de studii sau a profesiei pe care o va face `n viitor.
~n acela[i timp trebuie `n]elese [i acceptate anumite sugestii privind viitorul edu-
ca]ional [i profesional ]inând cont de problemele medicale pe care aceast\
categorie social\ le are.

Ca „`ndrum\tor” trebuie s\ avem `n vedere contribu]ia altor factori, `n afara celui
medical, care influen]eaz\ activitatea de orientare [colar\ [i profesional\:

• Familia;
• Re]eaua de suport social;
• Locurile accesibile [i disponibile pe pia]a for]ei de munc\ pentru aceast\

categorie social\.

O bun\ `n]elegere a situa]iei speciale a acestor pesoane infectate cu HIV/SIDA,
dornice s\-[i continue studiile [i dispuse s\ `[i creeze un viitor va reu[i s\ ofere un
nucleu pentru planul de sugestii privind orientarea lui [colar\ [i profesional\.

}inând cont de complexitatea situa]iei acestor persoane afectate de infec]ia cu HIV
`n plan subiectiv, comportamental [i biologic trebuie elaborate ni[te instrumente
specifice de psihodiagnoz\ de pe pozi]iile unei concep]ii [tiin]ifice pentru a pune `n
eviden]\ eficien]a `nv\]\mântului pentru aceast\ categorie social\.

~ncercarea de orientare [colar\ a acestor copii ridic\ multiple probleme deoarece
trebuie plecat de la premisa c\ acest copil `n viitor nu va trebui `nv\]at „s\ `nve]e”
ci va fi `nv\]at „s\ devin\”, adaptându-se [i integrându-se `ntr-o societate supus\
unor tendin]e de discriminare, de restric]ionare a accesului la diverse meserii ca
urmare a problemelor medicale generate de infec]ia cu HIV.

Pentru men]inerea acestor copii `n [coli [i pentru a-i motiva atunci când doresc
alegerea continu\rii procesului de `nv\]\mânt, trebuie s\ analiz\m fiecare caz `n
parte prin prisma disponibilit\]ii individului dar trebuie s\ ]inem cont [i de
recomand\rile f\cute de medicul de specialitate, psihologul copilului [i nu `n ultimul
rând de aspira]iile familiei.

Cunoa[terea nivelului de dezvoltare a `nclina]iilor, intereselor, aptitudinilor [i atitu-
dinii copilului permite o organizare judicioas\ [i o aplicare diferen]ial\ a m\surilor
formative `n direc]ia orient\rii [colare [i profesionale. 

Consilierea elevului seropozitiv este eficient\ numai `n anumite condi]ii:

• Competen]\;
• Empatie;
• ~ncredere reciproc\.

Prezen]a unei persoane competente sau `n cazul persoanelor seropozitive a unui
grup de speciali[ti (asistentul social, psihologul, medicul specialist, dirigintele) `n
orientarea [colar\ [i profesional\ este de bun augur pentru persoana seropozitiv\  
pus\ `n situa]ia de a-[i alege viitoarea profesie. ~n aceast\ situa]ie este nevoie s\
se lucreze individual [i cu familia fiec\rui copil `n parte pentru a stabili gradul de
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autodeterminare a acesteia, nivelul aspira]iilor [i concordan]a acestora cu celelalte
elemente pe care le-am prezentat: problemele medicale, expectan]ele familiei `n
ceea ce prive[te viitorul copilului, concluziile la care au ajuns ceilal]i speciali[ti.

Asigurarea unor informa]ii la nivel profesional tinerilor seropozitivi care privesc cu
`ncredere la viitor, presupune informarea lor cu privire la structura `nv\]\mântului,
cunoa[terea caracteristicilor profesiilor care sunt recomandate persoanelor sero-
pozitive ]inând cont de m\surile de prevenire a transmiterii infec]iei HIV/SIDA.

Decizia final\  privind orientarea spre o profesie sau alta, spre o institu]ie sau alta
de `nv\]\mânt apar]ine copilului seropozitiv [i familiei acestuia, ]inând cont de
recomand\rile pe care acesta le-a primit de la echipa  de speciali[ti pentru ca
alegerea f\cut\ s\ fie cu adev\rat cea mai bun\ pentru el. 

Studii de caz

• C.D. este un copil cu o re]ea de suport social foarte puternic\. Fiind un elev
foarte bun `n clasele primare, participant la olimpiade [i cu o medie la exa-
menul de capacitate foarte mare a optat pentru un liceu prestigios. P\rin]ii
au fost cei care l-au sus]inut `n dorin]a de a se `nscrie la acest liceu chiar
dac\ erau con[tien]i de pericolul suprasolicit\rii copilului `n timpul cur-
surilor. Fiind ambi]ios [i `ntr-o continu\ competi]ie cu colegii lui care sunt
s\n\to[i, C.D. a facut fa]\ cu succes exigen]elor impuse de prestigiosul
liceu. Acest caz demonstraz\ c\ atunci când un copil `[i dore[te cu ardoare
s\ fac\ parte din elita liceenilor, infec]ia cu HIV nu este un obstacol.

• B.B. este o elev\ foarte bun\ `n clasa `n care `nva]\. Este inclus\ `ntr-o
clas\ din cadrul `nv\]\mântului special. A ajuns `n acest tip de institu]ie
deoarece `n Casa de copii cu {coal\ Ajut\toare tr\iau copii care erau con-
sidera]i cazuri sociale. De[i `n dosarul copilului nu a existat nici o evalure
care s\ justifice internarea ei `n acest tip de institu]ie, B.B. a r\mas `n a-
ceast\ Cas\ de copii cu {coal\ Ajut\toare pân\ când a fost plasat\ `n fam-
ilie. Deoarece copilul era deja `n clasa a V-a `n momentul plasamentului [i
a parcurs programa specific\ [colilor ajut\tore, s-a realizat o evaluare a
situa]iei ei [colare iar concluzia a fost c\ nu va reu[i s\ recupereze materia
„pierdut\”.  ~n aceste condi]ii copilul a continuat s\ fie premianta [colii. B.B.
se gânde[te cu mult\ `ncredere la viitor [i a beneficiat de consiliere pentru
orientarea [colar\. ~[i dore[te foarte mult s\ urmeze o [coal\ profesional\
care s\-i permit\ prin calificarea ob]inut\ s\ se autosus]in\ financiar.

4.5 Cercetare practic\ – percep]ia tinerilor seropozitivi HIV privind integrarea
social\ [i [colar\. 

Funda]ia „Al\turi de Voi” România a realizat o cercetare `n rândul unui num\r de
111 tineri infecta]i HIV din cadrul a 13 Asocia]ii ale Persoanelor Infectate [i Afectate
HIV/SIDA din 9 jude]e ale ]\rii, scopul principal fiind acela de a studia percep]ia
tinerilor seropozitivi HIV referitoare la rela]iile din cadrul grupului [colar, respectiv a
dificult\]ilor privind integrarea lor social\ [i [colar\.

Tinerii cuprin[i `n cercetare au vârste cuprinse `ntre 12 [i 17 ani iar jude]ele din
care provin ace[tia sunt Ia[i, Cara[ Severin, Constan]a, Gala]i, Giurgiu, Neam],
Mure[, Suceava [i Vaslui.
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De asemenea, tinerii chestiona]i sunt membri ai Asocia]iilor Persoanelor Infectate
[i Afectate HIV/SIDA din România, dup\ cum urmeaz\: Speran]a Copiilor, Bârlad;
Pro S\n\tatea 2000, Constan]a; Zâmbete de copii, Gala]i; Via]\ [i Speran]\,
Giurgiu; Glasul Inimii, Ia[i; O raz\ de lumin\, Mangalia; ~ngerii p\zitori, Medgidia;
Benone, Tg. Mure[; ProKarma, Tg. Mure[; Alexiana, Piatra Neam]; Inocen]\ [i Speran]\,
Re[i]a;  Angel’s Hope, Suceava; Iris, Vaslui.

Distribu]ia pe vârst\, sex [i nivelul de [colarizare al tinerilor seropozitivi HIV
cuprin[i `n cercetare este urm\toarea:

Item 1: „~n [coala `n care `nve]i se cunoa[te faptul c\ e[ti infectat cu HIV?”
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Item 2: „Care dintre persoanele prezentate mai jos `]i cunosc diagnosticul?”

La acest item, tinerii chestiona]i au avut de ales `ntre 3 variante de r\spuns,
respectiv „cadre didactice”, „colegi” [i „atât cadre didactice cât [i colegi”.

Dup\ cum se poate observa din graficul de mai sus, cadrele didactice sunt cele care
cunosc diagnosticul `ntr-o mai mare m\sur\ decât colegii de clas\ a tinerilor HIV+. 

Urm\toarea `ntrebare adresat\ vine `n completarea celei anterioare, repectiv:

Item 3: „Care sunt c\ile prin care aceste persoane au aflat despre diag-
nosticul t\u?”

Dup\ cum putem observa din graficul de mai sus, p\rin]ii sunt cei care au co-
municat diagnosticul propriilor copii cadrelor didactice, scopul fiind acela de a-i
proteja [i pentru a evita apari]ia unor mici accidente `n cadrul rela]iilor dintre colegi.
Au existat [i situa]ii `n care profesorii [i colegii de clas\ au aflat despre diagnostic
din `ntâmplare, dup\ cum au existat [i situa]ii `n care diagnosticul a fost comunicat
personal de c\tre copilul `n cauz\, au aflat de la medicul de familie sau direct din
fi[a medical\ a acestuia.

Item 4: „Cum apreciezi c\ s-a schimbat comportamentul lor dup\ aflarea
diagnosticului?”

~ntrebarea are rolul de a afla `n ce m\sur\ tinerii infecta]i HIV s-au confruntat cu
anumite schimb\ri de comportament, imediat dup\ ce profesorii sau colegii de clas\
au aflat despre propriul diagnostic. Situa]ia este urm\toarea:
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Item 5: „Te-ai sim]it vreodat\ discriminat datorit\ bolii?”

Item 6: „Dac\ da, ai f\cut ceva pentru a te ap\ra de atitudinile discriminatorii
ale celor din jur?”

Pentru cei 56% care au r\spuns cu DA la ̀ ntrebarea precedent\, copiii au adus [i câteva
exemple asupra modului cum au `ncercat s\ schimbe atitudinile celor din jur, astfel:

• Prin discu]ii cu diriginta de clas\ [i ceilal]i colegi despre ceea ce `nseamn\
infec]ia HIV/boala SIDA, respectiv informa]ii corecte privind modalit\]ile de
transmitere a virusului;

• Modalit\]i de autoap\rare: „Am `ncercat s\ nu `i iau `n seam\ atunci când
strigau c\ sunt bolnav\”, „Am dat uit\rii cuvintele spuse de ei”, „M-am sim]it
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Observa]ie:
Copiii care au r\spuns c\ nu s-au sim]it discrimina]i datorit\ bolii sunt cei
despre care nu se [tie absolut nimic `n comunitate [i `n [coal\ despre boala
de care sufer\.
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respins, dar am `ncercat s\ ascund ceea ce simt. Cu alte cuvinte i-am ignorat”;
„Am min]it spunând c\ nu este adev\rat”;

• „Am ar\tat celor din jur c\ nu suntem diferi]i [i pe orice cale am `ncercat s\
`i informez despre faptul c\ boala mea nu se poate transmite oricum”(acest
argument este oferit de foarte mul]i copii);

• „Am `ncercat `mpreun\ cu p\rin]ii [i cadrele didactice de la mine de la
[coal\ s\-i facem s\ `n]eleag\ pe ceilal]i copii ce `nseamn\ HIV/SIDA [i c\
persoanele care tr\iesc cu aceast\ infec]ie sunt la fel ca [i cei s\n\to[i [i
au dreptul la o via]\ normal\”;

• „Am `ncercat s\ le explic celor din jurul meu c\ nu sunt un ciumat”;

• „Le-am comincat adev\rul despre boala mea”.

Pentru cei care NU au `ncercat s\ fac\ ceva pentru a schimba atitudinile celor din
jur, motivele sunt urm\toarele:

• „Este inutil. P\rerea lor nu se poate schimba [i nu vor s\ `n]eleag\”;

• „Ei sunt mul]i, noi suntem pu]ini”;

• „Lumea este prea rea s\ `n]eleag\ c\ noi nu avem nici o vin\ [i c\ suntem
oameni”;

• „Nu [tiu ce s\ fac pentru a-i face pe ceilal]i s\ m\ accepte a[a cum sunt”;

• „Din team\ de reac]iile celorlal]i”;

• „Sunt prea t\cut [i m\ simt neputincios”;

• „Sunt prea mic [i nu am multe cuno[tin]e despre ce a[ putea face” (copil de
13 ani);

• „Nu [tiu cum a[ putea s\ `i conving c\ nu sunt vinovat\ c\ am HIV”.

Item 7: „Te-ai gândit vreodat\ s\ abandonezi [coala?”

~n cazul celor care au r\spuns cu DA la `ntrebarea de mai sus, motivele sunt
urm\toarele:

• Datorit\ apari]iei unor probleme mai grave `n evolu]ia st\rii de s\n\tate;

• „Credeam c\ nu o s\ mai am nici un viitor”;
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• „M-am gândit s\ abandonez [coala deoarece nu mai suportam ca unii din-
tre colegii mei s\ nu vorbeasc\ cu mine”;

• „Este greu s\ rezi[ti r\ut\]ilor celor din jur care vorbesc despre boala mea”;

• „Am renun]at s\ mai merg la [coal\ din cauza colegilor care vorbeau urât
despre boala mea”;

• „La `nceputul liceului m\ aflam `ntr-o criz\ nervoas\ pentru c\ nu cu-
noa[team pe nimeni, m\ temeam de posibilele reac]ii din partea noilor colegi
când vor afla despre boala mea, `ns\ mi-am revenit repede”.

Copiii care nu s-au gândit s\ abandoneze [coala, au argumentat astfel:

Item 8: „Atitudinile discriminatorii fa]\ de tinerii infecta]i HIV provin cel mai
adesea din rândul persoanelor: 

• De aceea[i vârst\ cu tine;

• Cu vârste cuprinse `ntre 20 [i 30 de ani;

• Cu vârste cuprinse `ntre 30 [i 45 de ani;

• Cu vârste peste 45 de ani.
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Concluzii:

• din cei 111 copiii seropozitivi HIV cuprin[i `n cercetare, doar `n cazul a
51 dintre ace[tia se cunoa[te diagnosticul `n [coala unde ace[tia
`nva]\;

• `n cele mai multe dintre cazurile copiilor seropozitivi [colariza]i, diag-
nosticul acestora este cunoscut atât de c\tre cadrele didactice, cât [i
de colegii de clas\;

• `n 67% din cazuri (copii care au afirmat c\ `n [coal\ se cunoa[te diag-
nosticul), p\rin]ii copiilor seropozitivi HIV au comunicat cadrelor didac-
tice diagnosticul [i doar `n cazul a 20% dintre acestea, s-a aflat din
`ntâmplare;

• cauzele principale pentru care unii dintre copiii seropozitivi HIV au avut
tendin]a de a abandona [coala au fost cele legate de atitudinile dis-
criminatorii ale colegilor de clas\;

• modalitatea principal\, indicat\ de c\tre copiii seropozitivi HIV `n sco-
pul modific\rii atitudinilor discriminatorii venite din partea cadrelor
didactice [i a colegilor privind boala de care sufer\, o reprezint\ infor-
marea corect\ a acestora privind infec]ia HIV/SIDA, respectiv mo-
dalit\]ile corecte de transmitere a virusului.



CAPITOLUL V

Orientarea [i integrarea socio-profesional\ a copiilor 
[i adul]ilor seropozitivi HIV

Anul 1993 este anul `n care Organiza]ia Na]iunilor Unite adopt\ cele 22 de reguli
standard cu privire la Egalizarea {anselor pentru Persoanele cu Handicap, reguli
ce nu sunt obligatorii dar „pot s\ devin\ norme cutumiare interna]ionale, atunci
când le va aplica un num\r mare de state, cu inten]ia respect\rii normelor de drept
interna]ional”. Aceste reguli prev\d c\ statele ar trebui s\ recunoasc\ principiul
potrivit c\ruia persoanele cu dizabilit\]i, `n cazul nostru persoanele seropozitive
HIV, trebuie s\ fie `ncurajate s\-[i exercite drepturile `ntr-un anumit domeniu de
munc\ `n conformitate cu posibilit\]ile [i limitele lor.

}ara noastr\ dispune de reglement\ri privind `ncadrarea `n munc\ [i stimularea
angajatorilor `n vederea angaj\rii persoanelor cu dizabilit\]i prin Legea nr. 519/2002
modificat\ prin Legea 10/2003 [i Legea nr. 76/2002. Astfel, Legea 519/2002 prevede
c\ „`ncadrarea `n munc\ a persoanelor cu dizabilit\]i se poate face prin crearea de
locuri de munc\ protejate special organizate `n scopul elimin\rii impedimentelor de
orice fel...” (Legea 10/2003 – Cap. VII, art. 36, alin 2). ~n cazul tinerilor seropozitivi
HIV trebuie avut `n vedere, `n momentul angaj\rii, particularit\]ile bolii: rezisten]\
sc\zut\ la efort, spitaliz\ri dese [i uneori `ndelungate, afec]iuni medicale ce `m-
piedic\ practicarea anumitor meserii. 

~n cadrul Strategiei na]ionale privind protec]ia special\ [i integrarea social\ a
persoanelor cu dizabilit\]i, un segment important `l reprezint\ formarea [i anga-
jarea `n munc\ a acestora, pornind de la evaluarea individual\ a fiec\rei persoane
`n parte. Astfel, Agen]ia Na]ional\ pentru Ocuparea For]ei de Munc\ `mpreun\ cu
Autoritatea Na]ional\ pentru Persoanele cu Handicap organizeaz\, la nivel na-
]ional,  Bursa Locurilor de Munc\ pentru persoanele cu handicap, prilej cu care [i
persoanele seropozitive HIV `[i pot g\si un loc de munc\.

~n momentul `n care comunitatea din care ace[tia fac parte (mai ales `n cazul
comunit\]ilor rurale) a aflat despre statutul de seropozitivitate, reac]ia a fost de res-
pingere [i marginalizare. Mai mult, `n 60% dintre cazuri, institu]iile [colare au hot\rât
excluderea din colectivul de elevi, fapt ce a determinat neparticiparea acestora la
activit\]ile [colare [i extra[colare care le-ar fi asigurat dup\ `mplinirea vârstei de 18
ani, respectiv dup\ finalizarea studiilor, o mai bun\ integrare socio-profesional\. ~n
aceea[i situa]ie se afl\ [i tinerii seropozitivi institu]ionaliza]i `n centrele de plasa-
ment, care nu au fost accepta]i `n `nv\]\mântul de mas\, fiind integra]i `n cadrul
unor [coli speciale, de[i nivelul intelectual le-ar fi permis frecventarea [colilor nor-
male. Mai mult, faptul c\ provin dintr-un centru de plasament reprezint\ `nc\ o
piedic\ `n `ncercarea de a se integra socio-profesional. 

Conform legii, dup\ `mplinirea vârstei de 18 ani persoanele seropozitive HIV
beneficiaz\ de o indemniza]ie lunar\ `n procent de 50% din salariul minim brut pe
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]ar\ (adic\ 45$ pe lun\) sum\ insuficient\ pentru acoperirea nevoilor minime de
trai. ~n plus, datorit\ particularit\]ilor bolii (respectiv rezisten]\ sc\zut\ la efort, stres,
risc crescut de transmitere a virusului [i a infec]iilor oportuniste `n cazul practic\rii
anumitor meserii, `ntreruperi frecvente din câmpul muncii datorit\ s\n\t\]ii precare
etc.) universul socioprofesional la care pot accede persoanele seropozitive este
restrâns. 

Autoritatea Na]ional\ pentru Persoanele cu Handicap, `n conformitate cu Ordinul
Comun nr. 748/460/2002 al Ministrului S\n\t\]ii [i Familiei [i al Ministrului Muncii
[i Solidarit\]ii Sociale a aprobat criteriile de `ncadrare [i modul de autorizare a uni-
t\]ilor protejate ca forme de angajare `n munc\ a persoanelor cu dizabilit\]i. Per-
soanele seropozitive HIV angajate `n cadrul acestor unit\]i pot desf\[ura f\r\ s\ le
prejudicieze s\n\tatea sau f\r\ a pune `n pericol alte persoane, activit\]i precum:

• Contabilitate;

• Etichetarea manual\ [i ambalarea sticlu]elor etichetate;

• Confec]ionarea ambalajelor de carton;

• Confec]ionarea de m\turi [i perii;

• Activit\]i de editare (felicit\ri, c\r]i de vizit\);

• Fabricarea altor produse manufacturiere ([tampile);

• Confec]ii textile;

• Fabricarea de pulovere, veste [i articole similare tricotate sau cro[etate;

• Ateliere confec]ii r\chit\;

• Ateliere artizanat [i broderie;

• Fabricarea altor produse din lemn, plut\, nuiele [i alte materiale vegetale;

• Croitorie.

Funda]ia „Al\turi de Voi” România (ADV), sprijin\ - prin intermediul unui proiect
pilot ce se desf\[oar\ pe o perioad\ de trei ani (2004 – 2007) `n jude]ul Ia[i - tinerii
seropozitivi HIV proveni]i din centre de plasament sau din familii `n vederea
ob]inerii unei calific\ri `ntr-un anumit domeniu compatibil cu statutul lor de seropo-
zitivitate `n vederea inser]iei profesionale. Astfel, corespunz\tor nevoilor acestor
tineri, s-a considerat potrivit pentru ei ca, `n cadrul unor ateliere de lucru, s\ urmeze
cursuri de instruire `n domeniul artelor plastice [i me[te[ug\re[ti [i a utiliz\rii
P.C.-ului, pentru ca, ulterior (dup\ `mplinirea vârstei de 18 ani), ace[tia s\ fie
`ncadra]i `n câmpul muncii pe baza deprinderilor `nv\]ate. ~n plus, `n cadrul acestor
ateliere de lucru, tinerii vor fi sprijini]i pentru a interrela]iona eficient [i antrena]i `n
procesul socio-educativ corespunz\tor vârstei, atât de necesar [i menit s\ `i ]in\
conecta]i la via]a social\.

Obiectivele proiectului sunt `ndr\zne]e [i urm\resc:

• Cre[terea [anselor de inser]ie socio-profesional\ a tinerilor seropozitivi pro-
veni]i din familie sau centru de plasament din jude]ul Ia[i;

• Cre[terea gradului de implicare a comunit\]ii cu privire la integrarea socio-
profesional\ a persoanelor seropozitive;
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• Dobândirea cuno[tin]elor teoretice [i practice `n domeniul me[te[ugurilor
populare [i a artelor plastice de c\tre tineri seropozitivi din jude]ul Ia[i pe
perioada desf\[ur\rii proiectului;

• Dobândirea cuno[tin]elor teoretice [i practice `n domeniul oper\rii P.C.-ului
de c\tre tineri seropozitivi din jude]ul Ia[i pe perioada desf\[ur\rii proiectului;

• Dezvoltarea capacit\]ii de autosus]inere dup\ `mplinirea vârstei de 18 ani
de c\tre tinerii seropozitivi HIV din jude]ul Ia[i pe perioada desf\[ur\rii
proiectului.

~n cadrul acestui proiect, tinerii seropozitivi vor fi `ndruma]i de c\tre voluntari ai
Funda]iei „Al\turi de Voi”, studen]i la facult\]i de profil (arte plastice, teologie –
patrimoniu), elevi ai liceului de arte [i meserii [i de c\tre speciali[ti pl\ti]i (profesori,
angaja]i ai [colii populare de art\, ai cooperativelor me[te[ug\re[ti) pentru a le
forma abilit\]i de lucru [i pentru a fi capabili s\ creeze cu succes obiecte artizanale,
goblenuri, tablouri, felicit\ri confec]ionate prin intermediul me[te[ugurilor populare
[i artelor plastice, dar [i obiecte de `mbr\c\minte [i accesorii vestimentare. De
asemenea, se vor organiza grupe de copii care vor urma cursuri de operare P.C. la
sfâr[itul c\rora vor ob]ine o diplom\ recunoscut\ de c\tre Ministerul Muncii [i
Solidarit\]ii Sociale [i Ministerul Educa]iei [i Cercet\rii care vor fi parteneri pe acest
proiect [i vor sprijini ulterior  integrarea profesional\ a acestor tineri.

Dobândirea acestor cuno[tin]e teoretice [i practice vor ajuta tinerii seropozitivi s\
treac\, `n urm\toarea etap\ a proiectului, la produc]ia  obiectelor de artizanat, de
art\ plastic\ sau confec]ii. Produsele ob]inute vor fi comercializate `ntr-un spa]iu
special amenajat, fondurile ob]inute revenind tinerilor seropozitivi implica]i `n proiect.

„Pentru ca aceast\ ac]iune – integrarea `n munc\ a persoanei cu dizabilit\]i  s\ fie
de un real succes, este necesar ca aceast\ persoan\ s\ fie considerat\ ca un
adev\rat partener. Cel mai potrivit loc de munc\ este cel ales de persoana cu
dizabilit\]i, deoarece propria alegere `i cre[te stima fa]\ de propria persoan\.”1

Persoanele adulte seropozitive se `ncadreaz\ `ntr-o categorie de handicap [i
portivit legisla]iei au dreptul la munc\ conform preg\tirii profesionale, a calit\]ilor lor
fizice [i intelectuale, pe baza unui contract individual de munc\.2

De asemenea, persoanele cu handicap pot fi angajate la domiciliu. ~n acest caz,
persoana care le angajeaz\, fizic\ sau juridic\, are obliga]ia de a asigura transportul
de la domiciliu a materiilor prime [i materialelor pe care persoana cu handicap
angajat\ le utilizeaz\ ̀ n activitate [i a produselor finite pe care acestea le realizeaz\.

Persoanele cu handicap `ncadrate cu contract individual de munc\ beneficiaz\ de
urm\toarele drepturi de protec]ie social\ (art.44):

• Pot ocupa `n condi]iile legii orice func]ie `n cadrul institu]iei care le anga-
jeaz\, conform preg\tirii [i capacit\]ii lor fizice [i intelectuale;
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1 „Rolul asistentului social `n sistemul de protec]ie a persoanelor cu handicap” (p. 57) –
Autoritatea Na]ional\ pentru Persoanele cu Handicap, Institutul Na]ional pentru Prevenirea [i
Combaterea Excluziunii Sociale a Persoanelor cu Handicap, Bucure[ti, 2003
2 Art. 26 din Legea nr. 519 din 12/07/2002 pentru aprobarea Ordonan]ei de urgen]\ a Guvernului
nr. 102/1999 privind protec]ia special\ [i `ncadrarea `n munc\ a persoanelor cu handicap.
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• Beneficiaz\ de scutire de impozit pe salariu `n cazul `n care sunt angajate
cu contract individual de munc\;

• La angajare, au dreptul la o perioad\ de prob\  pl\tit\ de minim 45 zile;

• Au dreptul la preaviz pl\tit de minim 30 de zile lucr\toare acordat la desfa-
cerea contractului individual de munc\ din ini]iativa angajatorului, pentru
motive care nu pot fi atribuite persoanelor cu handicap;

• Au posibilitatea de a lucra mai pu]in de 8 ore pe zi, `n condi]iile legii, `n cazul
`n care beneficiaz\ de o recomandare medical\ `n acest sens;

• Au dreptul la pensionare la cerere pentru limit\ de vârst\.

Persoanele seropozitive au aceste drepturi dac\ doresc s\ continue s\ muncesc\.
Din experien]a acumulat\ de c\tre Funda]ia „Al\turi de Voi” România s-a observat
c\ exist\ trei tipologii ale personelor adulte seropozitive:

• Adul]i tineri care au aflat `ntâmpl\tor care este diagnosticul lor `n urma
don\rii de sânge;

• Adul]i  tineri care au avut ca partener/\ o persoan\ seropozitiv\ [i au ajuns
s\ fie testa]i `n momentul `n care au intrat `n faza simptomatic\ datorit\ unor
`mboln\viri frecvente [i lipsei de r\spuns eficient la medica]ia administrat\;

• Adul]i `n vârst\, care sunt p\rin]i ai copiilor seropozitivi testa]i ca apar]in\tori
ai acestora.

~n func]ie de tipologia la care ader\ [i de starea de s\n\tate, atitudinea fa]\ de
reintegrarea profesional\ este foarte diferit\. Datorit\ `mboln\virilor frecvente per-
soanele seropozitive nu pot s\-[i p\streze locurile ini]iale de munc\. ~n aceste
cazuri, dup\ ce au renun]at la locul ini]ial de munc\ este destul de dificil s\ fie ac-
cepta]i `n alt loc. Fiind seropozitivi, trebuie s\ se prezinte periodic la clinic\ pentru
control sau diverse investiga]ii medicale. De asemenea, `mboln\virile sunt mai
frecvente iar persoana seropozitiv\ are nevoie de concedii medicale frecvent [i o
astfel de atitudine este greu acceptat\ de oricare angajator.

Pentru a preveni ruperea confiden]ialit\]ii, la prezentarea certificatelor medicale [i
`ntreaga suit\ de probleme care decurg din aceasta, persoanele seropozitive renun]\
din proprie ini]iativ\ la locul de munc\.

O astfel de atitudine nu trebuie `ncurajat\ deoarece poate duce la apari]ia unor
sentimente negative puternice (inutilitate, excludere, etc.) care pot genera depresie
`nso]it\ uneori de tentative de suicid.  
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CAPITOLUL VI

Fenomenul HIV/SIDA `n context actual [i viitor

6.1. Transmiterea HIV pe cale sexual\

HIV/SIDA a dus la crearea unui alt punct de vedere privitor la ce `nseamn\ sexul,
mai ales printre cei tineri. Este important cum se raporteaz\ ei la acest lucru, pentru
c\ astfel se afl\ mai u[or dac\ ei consider\ c\ prezint\ riscuri, cum r\spund ei la
`ncerc\rile de prevenire HIV [i ce spun ei despre experien]a lor sexual\.

~n general, studiile1 consider\ c\ cineva este activ sexual numai dac\ acea per-
soan\ are contacte vaginale. De exemplu, sexul anal (destul de comun) nu este
legat de posibilitatea unei sarcini, dar prezint\ un risc când este vorba de HIV/SIDA
sau de alte ITS-uri.  

Mul]i tineri (b\rba]i, `n special) vorbesc despre activitatea lor sexual\. Multe femei
nu sunt active sexual; de fapt, `n doar patru din ]\rile `n care s-au f\cut studii
(Canada, Côte d’Ivoire, Togo [i SUA) mai mult de jum\tate din femeile cu vârste
`ntre 15 [i 19 ani vorbesc despre activitatea lor sexual\. De asemenea, `n ]\rile `n
care informa]iile sunt disponibile, mai mult b\rba]ii decât femeile au mai mult decât
un partener sexual. ~n alte locuri, num\rul celor care au rela]ii sexuale `nainte de
c\s\torie a sc\zut. 

• Femeile sunt supuse mai multor riscuri

Riscul de infectare cu HIV prin sex neprotejat este de 2 pân\ la 4 ori mai mare
pentru o femeie comparativ cu un b\rbat. Transmiterea de la b\rbat la femeie are
o inciden]\ mai mare deoarece `n timpul unui contact vaginal la femeie o parte mai
mare a zonei genitale este expus\ secre]iilor partenerului decât un b\rbat. De
asemenea, concentra]ia de HIV este `n general mai mare `n sperm\ decât `n
secre]iile vaginale.

Tinerele se expun `n general mai multor riscuri decât cele adulte. Vaginul [i colul
uterin nu sunt `nc\ la maturitate, deci mai pu]in rezistente la HIV [i alte ITS-uri, cum
ar fi gonoreea. Schimb\ri ale aparatului reproduc\tor `n timpul pubert\]ii fac ]e-
suturile din aceste zone mai susceptibile infec]iei cu HIV. De asemenea, schim-
b\rile asociate cu ciclul menstrual sunt de multe ori asociate cu o sub]iere a
mucoasei care acoper\ colul uterin. O astfel de sub]iere poate permite mai u[or
accesul HIV `n organism. Tinerele produc foarte pu]ine secre]ii vaginale, nefiind o
barier\ serioas\ `n transmiterea virusului HIV. Multe studii privind infectarea cu HIV
includ femei, dar [i b\rba]i, determinându-se astfel c\ femeile sunt mai sensibile la
viru[i decât b\rba]ii.  
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• Rela]ii cu partenerii de acela[i sex

~n lumea industrializat\, se estimeaz\ c\ 70% din infect\ri au loc `n cazul b\rba]ilor
care fac sex cu al]i b\rba]i. USAID (United States Agency for International De-
velopment) estimeaz\ c\ un procent de 5 pân\ la 10% din transmiteri se fac de la
b\rbat la b\rbat. 

Adolescen]a este o perioad\ dificil\, mai ales pentru cei care-[i exploreaz\
sexualitatea prin experimentarea rela]iilor heterosexuale [i homosexuale. Mul]i
tineri au rela]ii heterosexuale la `nceputul vie]ii lor sexuale, `nainte de a recunoa[te
mai târziu c\ sunt lesbiene sau homosexuali. Tinerii care au rela]ii sexuale cu al]i
b\rba]i sunt supu[i la tot felul de presiuni pentru a-[i p\stra secret\ orientarea
sexual\. 

~n ]\rile `n care homosexualii sunt accepta]i, „comunit\]ile lor sunt rare sau chiar
inexistente. Cu toate acestea, `n aproape orice ]ar\ b\rba]ii au rela]ii sexuale cu al]i
b\rba]i (inclusiv sex oral [i anal) chiar dac\ nu se consider\ a fi homosexuali sau
nu sunt v\zu]i astfel de c\tre ceilal]i.” Construc]ia „b\rba]i care fac sex cu al]i
b\rba]i”, spre deosebire de „b\rba]i homosexuali” a intrat `n uz pentru a face referire
la acest adev\r.

Dac\ descoperirile `n domeniu sunt vagi `n ]\ri `n curs de dezvoltare, mai ales `n
cele `n care inciden]a HIV este mai mare, informa]iile din SUA sugereaz\ faptul c\
tinerii care au rela]ii sexuale cu parteneri de acela[i sex se expun unor riscuri
substan]iale. Conform Centrelor de Control [i Prevenire a Bolilor din SUA, 50% din
num\rul cazurilor de SIDA raportate `n State `n 1999 `n cazul tinerilor cu vârste
`ntre 13 [i 24 de ani se refereau la b\rba]i care fac sex cu al]i b\rba]i. Cu toate c\
`n State procentele de infec]ii cu HIV par s\ fi sc\zut `n rândul b\rba]ilor adul]i care
fac sex cu al]i b\rba]i, procentele de infectare cu HIV par s\ fi crescut `n rândul
tinerilor care fac sex cu al]i b\rba]i, mai ales `n rândul minorit\]ilor. Deoarece mul]i
tineri care fac sex cu al]i b\rba]i au [i rela]ii sexuale cu  femei, cazurile de infectare
pot s\ creasc\.

~n cazul rela]iilor sexuale `ntre femei, se recomand\ ca acestea s\ se protejeze prin
folosirea de m\nu[i de plastic pentru a reduce contactul cu fluidele corporale ale
partenerului. Deoarece HIV poate fi prezent `n secre]ii vaginale, `n sângele
menstrual [i laptele de la sân, expunerea la aceste fluide `n timpul rela]iilor sexuale
dintre femei poate cauza infectarea. Mai mult, `n medie, femeile care fac sex cu alte
femei au `n general mai mul]i parteneri sexuali decât celelalte femei `n general.      

Transmiterea sexual\ reprezint\ principala modalitate de transmitere a infec]iei
HIV `n `ntreaga lume. ~n func]ie de particularit\]ile fiec\rei ]\ri, preponderen]a
modalit\]ilor de transmitere a fost diferit\. ~n România, principala modalitate de
infectare a fost folosirea de seringi nesterilizate, mai ales `nainte de 1989, ceea ce
a dus la o infectare `n rândul pacien]ilor (`n special a copiilor) care au fost interna]i
`n unit\]ile spitalice[ti `n acea perioad\.

~n prezent `ns\, România se confrunt\ `n special cu problema transmiterii pe cale
sexual\, acest lucru datorându-se lipsei de informare [i insuficienta folosire a
m\surilor de protec]ie `n rândul popula]iei cu comportament la risc [i nu numai.
Totodat\, un risc major `l reprezint\ copiii care au fost infecta]i `n perioada 1989-1990,
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copii care au ajuns la vârsta pubert\]ii [i care nu numai c\ sunt interesa]i de
sexualitatea lor, dar mul]i dintre ei `[i `ncep via]a sexual\. 

Pornind de la aceste premise, eforturile celor care ac]ioneaz\ `n acest domeniu
trebuie concentrate `n special `n jurul campaniilor de informare [i prevenire.

~n afara abstinen]ei, principala [i singura modalitate de prevenire a transmiterii
infec]iei HIV/SIDA este folosirea prezervativului `n timpul oric\rui contact sexual:
vaginal, oral, anal. ~n afar\ de infectarea cu virusul HIV, contactul sexual potejat (cu
prezervativ) poate proteja femeia de o  sarcin\ nedorit\, contactarea altor ITS-uri
(infec]ii cu transmitere sexual\) precum [i a hepatitei B [i C.

Mitul conform c\ruia folosirea prezervativului reduce din pl\cerea actului sexual
trebuie d\râmat. Ast\zi exist\ zeci de variante de prezervative, lubrifiante, geluri,
arome [i texturi care, dimpotriv\, pot `mbun\t\]i via]a sexual\. Speciali[tii le reco-
mand\ pe cele din latex ca fiind mai rezistente fa]\ de cele din poliuretan, acestea
din urm\ având riscul de a se rupe mai u[or. De asemenea, lubrifiantele pot `nl\-
tura senza]ia de usc\ciune din timpul penetr\rii [i pot s\ reduc\ riscul de rupere a
prezervativului.

Exist\ `ns\ câteva precau]ii `n ceea ce prive[te prezervativele. Termenul de
valabilitate nu trebie s\ fie expirat iar ambalajul s\ nu fie deteriorat (s\ nu prezinte
rupturi sau zgârieturi). Regula de baz\ dup\ care trebuie s\ ne ghid\m este evi-
tarea contactului direct cu fluidele din corpul partenerului: sperm\, fluide vaginale,
sânge (chiar [i sânge menstrual) sau r\nile purulente.

Nu doar contactul sexual vaginal cu o persoana seropozitiv\ poate duce la
infectare. La fel de periculoase sunt [i contactele sexuale orale sau anale (mai
ales).

~n ceea ce prive[te sexul oral au existat mai multe dezbateri privind riscul pe care
acesta `l prezint\ `n transmiterea HIV. Riscul principal const\ `n transmiterea
ITS-urilor, hepatitei [i a diferi]ilor parazi]i, [i un risc minor `n transmiterea HIV.
Riscul transmiterii cre[te dac\ exist\ t\ieturi, mici r\ni pe buze sau `n cavitatea
bucal\ sau dac\ sângereaz\ gingiile. Unele dintre aceste r\ni sunt atât de mici
`ncât nu pot fi sesizate foarte u[or.

De aceea, pentru evitarea oric\rui risc este indicat\ folosirea prezervativului [i
evitarea contactului direct cu vaginul `n timpul sexului oral. ~n cazul sexului oral, se
recomand\ persoanei neinfectate, dac\ nu se folose[te prezervativul s\ se evite
cel pu]in sp\latul din]ilor imediat dup\ actul sexual deoarece periu]a de din]i poate
cauza r\ni minuscule ale gingiilor care pot fi o poart\ de intrarea a virusului `n corp.

Sexul anal neprotejat, prezint\ cel mai mare risc de transmitere HIV, explica]ia
constând `n faptul c\ zona anal\ este mult mai vascularizat\ iar capilarele sang-
vine se sparg cu u[urin]\, existând deci [anse mai mari de a intra `n contact cu
sângele. Sexul anal este la fel de periculos pentru ambii parteneri implica]i `n act.

Totodat\, medicamentele folosite pentru tratarea unor probleme ale anusului sau
ale vaginului, cum ar fi supozitoarele, unguentele pentru hemoroizi [i alte creme
pot cre[te riscul de rupere a prezervativului.
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{i juc\riile sexuale  (ex: vibratoarele, p\pu[ile gonflabile, inelele de cauciuc) pot fi
c\i de transmitere HIV, `n cazul `n care sunt folosite `n comun cu o persoan\
seropozitiv\. Ideal este ca acestea s\ fie personale, iar dac\ se folosesc `n comun
cu o alt\ persoan\ este recomandabil s\ fie protejate de prezervative (diferite pentru
fiecare). Oricum ele necesit\ o igien\ atent\, dup\ fiecare utilizare  sp\lându-se  cu
ap\  cald\, s\pun [i chiar un dezinfectant u[or, dup\ care se cl\tesc foarte bine.
Dac\ au `n componen]\ [i o parte electric\ (baterii) se va folosi o cantitate mic\ de
dezinfectant u[or. Se p\streaz\ `n pungi de plastic `nchise ermetic.

S\rutul uscat [i `n general s\rutul, dac\ nu exist\ leziuni bucale, nu prezint\ risc
de infec]ie. Nu trebuie `ns\ neglijat\ posibilitatea existen]ei de microleziuni sân-
gerânde, mai ales c\ cei infecta]i cu HIV pot avea diverse leziuni, cum sunt aftele,
candidozele, herpesul, gingivitele, leziuni care `mbog\]esc saliva cu HIV.

A[adar, toate practicile sexuale neprotejate sunt poten]ial infectante. Riscul de
transmitere este diferit `n func]ie de practicile sexuale utilizate, varietatea parte-
nerilor, precum [i de sexul persoanei infectate. Astfel, cercet\rile au ar\tat c\ trans-
miterea de la b\rbat la femeie este de 20% iar de la femeie la b\rbat este de 10%.

Toate acestea nu `nseamn\ c\ trebuie s\ devenim anxio[i [i absurzi `n stabilirea
rela]iilor cu ceilal]i de teama infect\rii cu HIV. Exist\ multe lucruri care se pot
experimenta `mpreun\ cu partenerul, care nu implic\ neap\rat penetrarea oral\,
vaginal\ sau anal\ [i care nu prezint\ nici un risc. Pentru ca lucrurile s\ fie mai
clare vom prezenta mai jos o scal\ a activit\]ilor cu caracter sexual [i m\sura
riscului pe care acestea `l prezint\ `n transmiterea HIV.

Risc crescut ⇒ Contact sexual anal f\r\ prezervativ

⇒ Contact sexual vaginal f\r\ prezervativ

⇒ Retragerea penisului `nainte de ejaculare (coittus interruptus)

Risc sc\zut ⇒ Contact sexual anal cu prezervativ

⇒ Contact sexual vaginal  cu prezervativ

⇒ Contact sexual oral cu prezervativ

Risc teoretic ⇒ S\ruturi care implic\ schimbul de fluide (saliva)

⇒ Penetrarea cu degetul a vaginului sau anusului

⇒ Contact sexual oral f\r\ ejaculare

⇒ Contact sexual oral f\r\ contact direct cu vaginul

F\r\ riscuri ⇒ Masturbare reciproc\

⇒ S\rut [i mângâiere

⇒ Masaj, atingeri

⇒ Juc\rii sexuale personale

⇒ ~mp\rt\[irea  fanteziilor  sexuale 
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Sexul protejat nu `nseamn\ a renun]a la sex. ~nseamn\ a fi de[tept [i a r\mâne
s\n\tos, `nseamn\ respect fa]\ de propria persoan\ [i fa]\ de partenerul t\u,
`nseamn\ a vorbi despre sex, a [ti cum s\ te protejezi [i a fi precaut tot timpul. Nu
uita]i c\ o persoan\ poate transmite infec]ia HIV prin contact sexual, `n primele
s\pt\mâni de la infectare, `ntr-o perioad\ `n care anticorpii nu sunt `nc\ detectabili
[i, deci, nu poate fi stabilit `nc\ diagnosticul.

Uneori, este suficient doar un singur contact sexual neprotejat pentru a contacta
HIV.

Exist\ [i `n afara activit\]ilor cu caracter sexual o serie de alte activit\]i care pre-
zint\ un risc crescut de infectare cum ar tatuajele [i body-piercing-ul (penetrarea
pielii pentru montarea unor cercei, podoabe). Acestea sunt practici care necesit\
precau]ii serioase: ace de unic\ folosin]\, cerneal\ folosit\ pentru o singur\ per-
soan\. La toate acestea se adaug\ [i o igien\ local\ strict\ tot timpul.  Aceste
precau]ii nu sunt respectate `ntocmai de to]i cei care ofer\ astfel de servicii. De
aceea este recomandabil alegerea unor profesioni[ti care folosesc proceduri
sigure de sterilizare [i igien\.

Vom prezenta mai jos o list\ a comportamentelor care prezint\ riscuri de infectare
HIV:

• Seringi folosite `n comun;

• Instrumente de tatuare, nesterile;

• Contact sexual anal, vaginal, oral neprotejat;

• Ceremonii care implic\ contactul cu sângele altei persoane (ceremonii
oculte, „fra]i de cruce”);

• Contact sexual neprotejat cu o persoan\ care se drogheaz\;

• Instrumente de piercing nesterile;

• Abuzul de alcool [i alte droguri.

Revenind la activit\]ile cu caracter sexual, trebuie cunoscut faptul c\ precau]iile nu
trebuie s\ dispar\ nici atunci când `n actul sexual sunt implicate dou\ persoane
seropozitive. Cercet\torii au dovedit c\ exist\ mai multe tulpini de virus HIV [i c\
unele tipuri cauzeaz\ „daune” mai mari organismului decât altele. F\r\ a intra `n
detalii de natur\ medical\ trebuie amintit totu[i faptul c\ o persoan\ infectat\ cu
un anumit tip de virus HIV, dac\ contacteaz\ un alt tip de virus HIV (indiferent prin
ce mod) exist\ un risc major de a dezvolta rezisten]\ la un tip de tratament care
i-a fost aplicat partenerului de la care s-a infectat. Acest lucru va limita op]iunile
de tratament disponibile pentru el. Protejându-se poate evita tipurile de HIV la
care nu a fost expus `nc\, iar acest lucru poate ajuta la men]inerea s\n\t\]ii mai
mult timp.Totodat\, contactarea unor boli cu transmitere sexual\ poate avea
un efect negativ asupra evolu]iei infec]iei HIV gr\bind evolu]ia sa spre stadiul final
de SIDA.

~n ceea ce prive[te statutul de persoan\ seropozitiv\, exist\ o serie de implica]ii de
ordin etic care trebuie luate `n considerare. Dac\ aceste persoane doresc s\ se
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implice `ntr-o rela]ie poate fi dificil\ decizia legat\ de cum, când [i unde s\-i spun\
partenerului: `i va spune de la `nceput sau va a[tepta s\ ajung\ la momentul actului
sexual; conteaz\ dac\ este o aventur\ de o noapte sau o rela]ie de lung\ durat\?

Studiile arat\ ca o parte din persoanele seropozitive sunt de p\rere c\ trebuie s\
comunice acest lucru oric\rei persoane cu care au o rela]ie sexual\ sau folosesc
seringi `n comun. Al]ii sunt de p\rere c\ atâta timp cât te protejezi, protejându-l
astfel [i pe partenerul t\u, diagnosticul nu trebuie comunicat.

Pentru o persoan\ seropozitiv\ este extrem de dificil [i delicat s\ vorbeasc\
despre statusul bolii sale de teama reac]iei celorlal]i. Aceast\ team\ este justificat\
dac\ ne gândim la rejec]ia pe care o resimt cei mai mul]i fa]\ de aceste persoane.
De aceea, este extrem de important\ cunoa[terea modalit\]ilor prin care se poate
transmite HIV dar mai ales pe cele care nu prezint\ nici un risc [i care permit sta-
bilirea [i men]inerea unor rela]ii interumane normale cu persoanele seropozitive.

Important este cunoa[terea faptului c\ HIV se transmite numai prin o parte din
fluidele corpului: sânge, sperm\, fluide vaginale si lapte matern, dar nu [i prin
transpira]ie, saliv\, lacrimi. Acestea din urm\ au `n compozi]ie virusul, dar este
necesar\ o cantitate foarte mare (aproximativ 1litru) pentru a putea transmite
infec]ia. O  informare corect\ `n ceea ce prive[te spa]iu HIV [i SIDA ne va ajuta s\
accept\m `n anturajul nostru persoane seropozitive [i s\ dezvolt\m o atitudine
pozitiv\ [i de acceptare fa]\ de ei. 

6.2. Transmiterea HIV pe calea utiliz\rii drogurilor

Tinerii sunt vulnerabili din cauza faptului c\ nu sunt dezvolta]i complet din punct de
vedere social, emo]ional [i psihologic. Astfel, ei ajung s\ se expun\ unor com-
portamente riscante, de cele mai multe ori nedându-[i seama de pericolul la care
se expun. Acest lucru include: alcoolul [i drogurile, delicven]\ [i nerespectarea
autorit\]ii. ~n acela[i timp, unii cercet\tori avertizeaz\ `mpotriva unei perspective
simpliste asupra adolescen]ilor, clasându-i drept „vulnerabili” sau „prezentând
riscuri”. O astfel de perspectiv\ poate `ngreuna `n]elegerea situa]iei `n care se afl\
ace[ti tineri, deoarece tinerii nu sunt un grup omogen [i, mai mult, ei sunt capabili
s\-[i exprime punctul de vedere. Cei mai mul]i tineri [tiu foarte pu]ine lucruri despre
HIV/SIDA, deoarece societatea `ngreuneaz\ aceasta. Politicile sociale arat\ into-
leran]\ [i discriminare adresat\ tinerilor, cum ar fi atunci când se limiteaz\ accesul
la informare [i `ngrijire. Din cauz\ c\ ei se afl\ `ntr-o perioad\ de tranzi]ie `ntre
copil\rie [i maturitate, cei din s\n\tate privesc nevoile lor privind acest domeniu ca
fiind conflictuale [i confuze. Normele sociale [i a[tept\rile, ca [i p\rerile celorlal]i
afecteaz\ foarte mult tipurile de comportament ale tinerilor, crescând riscurile la
care ei se expun.

Tinerii se infecteaz\ `n principal prin trei metode: rela]ii sexuale cu persoane de
sex diferit, rela]ii sexuale cu persoane de acela[i sex (b\rba]i) [i prin injectarea cu
droguri intravenoase. Prezen]a [i a altor boli cu transmitere sexual\ poate cre[te
riscurile de infec]ie cu HIV/SIDA. HIV mai poate fi transmis [i de la mam\ la copil
`n timpul sarcinii, a na[terii sau a al\pt\rii. Alte metode de transmitere nu reprezint\
decât o mic\ parte din cazurile de infectare. Aici sunt incluse infectarea prin
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transfuzii de sânge [i activit\]i cu echipamente nesterilizate `n care pot ap\rea
leziuni la nivelul pielii.

Un pericol real, `ns\ privind transmiterea infec]iei cu HIV `n urm\torii ani `l
reprezint\ utilizarea drogurilor administrate injectabil, [i nu numai.

Din punct de vedere farmaceutic, drogul poate fi definit ca o materie de origine
vegetal\, animal\ sau mineral\ care serve[te la prepararea anumitor medi-
camente. ~n acest context, activitatatea de drogare const\ `n administrarea exa-
gerat\ de medicamente care duce la obi[nuin]\, la necesitatea m\ririi continue a
dozei, fapt care are repercursiuni asupra organismului.1

Exper]i din cadrul Organiza]iei Mondiale a S\n\t\]ii definesc drogul ca fiind “orice
substan]\ care, introdus\ `ntr-un organism viu, `i poate modifica acestuia percep]ia,
umoarea, comportamentul ori func]iile sale cognitive sau motrice”. ~n conformitate
cu recomand\rile Organiza]iei Mondiale a S\n\t\]ii (1993), substan]ele sau clasele
de substan]e psihoactive (drogurile), a c\ror administrare pot produce tulbur\ri
mintale, tulbur\ri de comportament [i dependen]\, sunt: alcoolul, opiaceele, deri-
vatele cannabisului, sedativele [i hipnoticile, cocaina, halucinogenele, tutunul, sol-
ven]ii volatili, alte substan]e psihoactive [i din diferite clase utilizate `n asociere 2.

Consumul de droguri, ca fenomen cu dimensiuni sociale,  a ap\rut `n anii 50-60, `n
cursul dramaticelor muta]ii culturale ale lumii occidentale. Acest fenomen a p\truns
`n toate comunit\]ile progresând extrem de rapid, `n special `n rândul tineretului.

Comunitatea unde „prinde” consumul de droguri se g\se[te `ntr-o faz\ de dezo-
rientare cultural\. Aceast\ dezorientare este mai pronun]at\ la tineri care se g\sesc
`ntr-o c\utare, prin esen]\ destabilizat\, de identitate `n general, [i de identitate
social\, `n particular. ~n acest context, consumul de droguri este deseori asociat de
c\tre tinerii `n dificultate cu o cultur\ alternativ\, atractiv\, a contrariilor, opus\ unei
comunit\]i `n care nu se simt integra]i.

Protagoni[tii acestei drame, p\rin]i, educatori, tineri [i institu]ii sociale au fost g\si]i
total nepreg\ti]i pentru identificarea, `ntâmpinarea [i rezolvarea problematicii deo-
sebit de ridicate ale consumului de droguri. Cei dintâi afecta]i – adolescen]ii - sunt
lipsi]i de o informare corespunz\toare `n ceea ce prive[te consumul de droguri, dar
[i de un ajutor psihologic specializat pentru dep\[irea momentelor de criz\ existen-
]ial\. P\rin]ii [i educatorii, supu[i inevitabil dificult\]ilor de adaptare intergenera-
]ional\ determinat\ de criza adolescentin\, se confrunt\ acum cu un nou pericol.
~n acest mod, asaltul trafican]ilor de droguri asupra liceelor sau a altor locuri frec-
ventate de adolescen]i este imposibil de st\vilit.

România: de la ]ar\ de tranzit la ]ar\ consumatoare de droguri 3

Mul]i ani România a fost izolat\, cel pu]in par]ial, prin constrângeri politice [i
economice, de aceste anomii sociale pentru care alte state au dezvoltat structuri
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1 Dr\gan, Jenic\, Dic]ionar de droguri, Editura Na]ional, 2000.
2 Organiza]ia Mondial\ a S\n\t\]ii, Seria de rapoarte tehnice nr.836/1996, p.6.
3 „Adolescen]ii [i toxicomania” (volum coordonat de Gilles Ferreol) – Cap. 3: „Drogurile - alarm\
na]ional\”, p. 30-31, Dr. Cristian Bellu-Bengescu, Ia[i, Ed. Polirom, 2000.



de relativ\ ]inere sub control. Dup\ 1989, România a devenit un mediu deosebit de
fragil [i vulnerabil la invazia drogurilor. Aceast\ fragilitate este agravat\ de
accelerarea dramatic\ a evolu]iei fenomenului, [i ca urmare a deschiderii bru[te a
societ\]ii române[ti c\tre fenomene sociale anomice caracterstice func]ion\rii
societ\]ilor deschise [i care erau oarecum noi pentru români.

Principala categorie de popula]ie vulnerabil\ la consumul de droguri o constituie
tinerii. Popula]ia tân\r\ este mult mai deschis\ la nou, la risc, mai dispus\ s\
`ncerce noi experien]e. ~n plus, tinerii din România au venit mai pu]in `n contact cu
mesajele care subliniau pericolul reprezentat de consumul de droguri `n societatea
capitalist\. ~n plus, `n locul mass-mediei riguros cenzurate, a ap\rut o explozie a
informa]iei vehiculate pe pia]a audio-vizualului. Tinerii sunt ]inta unui bombarda-
ment informa]ional masiv, `n care consumul de droguri este deseori prezentat ca o
alternativ\ de a face fa]\ vie]ii.

Principala caracteristic\ a consumatorilor de droguri este, a[a cum am men]ionat
deja, tinere]ea. Marea majoritate a toxicomanilor români se afl\ la vârstele tinere]ii
[i adolescen]ei, media de vârst\ `nregistrând o continu\ sc\dere: de la 18 la 22 de
ani la `nceputul  anul 1997 la 15-18 ani `n prezent. De[i ponderea b\ie]ilor consu-
matori de droguri este `n continuare mai mare decât cea a fetelor, se constat\ o
tendin]\ clar\ de reducere a acestui decalaj. De la un raport de 3:1 `n anii 96-97,
`n prezent s-a ajuns la un raport de 2:1. ~n ultima perioad\ au fost depistate mai
des cazuri de tinere dependente de droguri; majoritatea lor au ajuns la dependen]\
sub influen]a partenerilor sau din dorin]a fetelor de a sl\bi. Drogurile consumate de
c\tre tinerii români sunt `n principal heroina [i marijuana, urmate de ecstasy,
amfetamine [i chiar cocain\. De[i mult mai redus datorit\ pre]ului prohibitiv,
consumul de cocain\ este `n continu\ cre[tere, tot mai mul]i dintre tineri fiind atra[i
de acest drog. Un alt aspect important  `n cazul heroinei, drogul cel mai utilizat [i
mai periculos `n cazul nostru, este modalitatea de administrare. Trecerea de la
perioadele de `nceput (anii 96-97) când heroina se consum\ prin inhalare sau
prizare („la ]igar\” sau „la folie”), la perioada actual\ când majoritatea heroino-
manilor se injecteaz\, semnific\ intensificarea fenomenului. Injectarea este o
form\ de administrare mult mai sofisticat\, dar mai eficient\, tinerii consumatori
români fiind a[adar practican]i avansa]i ai acestui comportament deviant.

Studiu de caz: 
Consumul de droguri `n rândul adolescen]ilor din liceele ie[ene [i leg\tura
`ntre modalit\]ile de administrare a drogurilor [i transmiterea infec]iei cu HIV

~n anul 2003 s-a desf\[urat o anchet\ sociologic\1 pentru a estima care este
amploarea fenomenului la nivelul liceelor ie[ene, care sunt percep]iile [i atitudinile
adolescen]ilor din Ia[i fa]\ de fenomenul consumului de droguri. Cercetarea s-a
desf\[urat `n mai multe licee ie[ene, alese aleator, care au cuprins  elevi cu vârste
`ntre 15-20 ani, dintre care 40,9% b\ie]i [i 59,1% fete (dintre responden]i 28% erau
`n cls. a IX-a, 30% `n cls. a X-a, 36,6% `n cls. a XI-a [i numai 5% `n cls. a XII-a).
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1 Anchet\ sociologic\ efectuat\ de Ciprian Iftimoaei (sociolog `n cadrul Direc]iei de Asisten]\
Social\, Ia[i) [i Manuela Iftimoaei (Director Centrul Ia[i, Funda]ia „Al\turi de Voi”, România).
Rezultatele cercet\rii au fost publicate `n Revista de Asisten]\ Social\, vol. 2/2003, Editura Lumen,
Ia[i, 2003. 



Chestionarele au fost aplicate `n luna mai 2003, `n timpul preg\tirii pentru baca-
laureat. Din aceast\ cauz\ e[antionul nostru are clasa a-XII-a subreprezentat\.

Din diagrama de structur\ de mai sus rezult\ c\ majoritatea adolescen]ilor
intervieva]i este con[tient\ de riscurile generate de consumul de stupefiante,
aproximativ 80% considerând acest lucru un fenomen social negativ cu implica]ii
personale. Din acest punct de vedere, consider\m c\ strategiile de informare [i
mediatizare a consecin]elor negative generate de acest flagel ar trebui s\ se
focalizeze, din perspectiva r\spunsurilor de mai sus, pe sublinierea consecin]elor
negative directe asupra st\rii de s\n\tate a consumatorilor [i pe accentuarea st\rii
de r\u „biologic”.
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Din datele culese de pe teren a rezultat c\ 40,9% dintre adolescen]ii chestiona]i
cunosc persoane care se drogheaz\. Acest fapt conduce la concluzia c\, dac\ la
`nceputul anilor ‘90 acesta era un fenomen oarecum redus ca manifestare
(România fiind mai mult o ]ar\ de tranzit, decât una de desfacere a drogurilor
pentru consumul intern), dup\ 15 ani de tranzi]ie, consumul de droguri a luat deja
dimensiuni `ngrijor\toare. ~n acest sens, se impune o politic\ concertat\ din partea
tuturor factorilor de r\spundere ([coal\, poli]ie, familie etc.) pentru prevenirea [i
combaterea traficului [i consumului de droguri la toate categoriile sociale, `n
special a celor de risc.

Amploarea consumului de droguri `n rândul adolescen]ilor ie[eni: 77,42 din ado-
lescen]i declar\ c\ nu au consumat niciodat\ droguri, `n timp ce 22.58% au
`ncercat sau obi[nuiesc s\ consume droguri, aproximat 1/3 din responden]i.

Pentru cei care au r\spuns cu „DA” la `ntrebarea de mai sus, le-am adresat
urm\toarea `ntrebare: „Dvs. ce tip de consumator v\ considera]i?”

A. Ocazionali: consum\ doze moderate, `n ocazii „excep]ionale”, motivate ca scop
recreativ sau experimental. Exist\ riscul de a trece de la folosirea intermitent\ la
cea constant\. Intereseaz\ mai ales st\rile emo]ionale determinate de drog;

B. „De week-end”: consum\ doze mari, luate intermitent, la sfâr[it de s\pt\mân\,
cu scopul de a „uita” dificult\]ile existen]ei sau e[ecurile vie]ii cotidiene. ~n acest
caz apare sentimentul de vinov\]ie [i chiar de auto-victimizare; cre[te riscul de a
trece la folosirea regulat\ a unor doze mai mari. Se instaleaz\ un ciclu de tr\iri
emo]ionale: consum-culpabilizare-remu[care-nevoie de consum crescut;

C. Toxifilici: consum regulat de doze moderate, cu convingerea iluzorie c\ „se
poate l\sa oricând”. Consumul aproape zilnic indic\ existen]a unei probleme de
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natur\ chimic\ care conduce la dependen]\ sau la nevoia de droguri mai puternice.
Abstinen]a, chiar dac\ are loc, nu dureaz\;

D. Toxicomanii: consum\ doze mari, regulate, droguri diferite. Dependen]a este
clar\, afecteaz\ progresiv via]a social\, starea material\, existen]a, `n general.
Argumentele morale sau ra]ionale, dovedirea efectelor distructive (fizice sau psihice)
nu mai pot `nl\tura nevoia de drog. 

M\suri de stopare/prevenire a consumului de droguri, `n viziunea
adolescen]ilor. 

Adolescen]ii intervieva]i au fost solicita]i s\ sugereze care ar fi m\surile necesare
pentru a opri/diminua consumul de droguri printre adolescen]i. Ei au sugerat di-
verse categorii de solu]ii:

• Pedepse aspre pentru comercian]i – 38,7%;

• Control asupra comer]ului – 27,96%;

• Control asupra produc]iei – 15,5%;

• M\suri educative – 15,5%.

Cei mai mul]i dintre tineri (55,91%) consider\ c\ exist\ o leg\tur\ `ntre droguri
[i transmiterea infec]iei HIV/SIDA. ~ns\, foarte pu]ini dintre ei cunosc `n ce
const\ aceast\ leg\tur\.
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Frecven]a Procent Procent valid Procent 
cumulativ

Valid NS/Nr 2  2,2 2,2 2,2

Poli]ia 34  36,6 36,6 38,7

{coala 23  24,7 24,7 63,4

Medicul 4 4,3 4,3 67,7

Familia 20 21,5 21,5 89,2

Comunitatea 10 10,8 10,8 100,0

Total 93 100,0 100,0



Dup\ cum putem observa din graficul de mai sus, 43% dintre tinerii investiga]i nu
cunosc faptul c\ exist\ o leg\tur\ `ntre consumul de droguri (`n special cele
injectabile) [i transmiterea infec]iei HIV. 

Datele culese [i analizate `n cercetarea de mai sus se refer\ la percep]iile pe care
le au adolescen]ii asupra cauzelor care determin\ consumul de droguri, ampli-
tudinea pe care acest fenomen `ngrijor\tor o are `n rândul tinerilor. Am preferat s\
cercet\m opiniile adolescen]ilor datorit\ r\spândirii tot mai mari a consumului de
droguri `n rândul acestei categorii de vârst\, dar [i pentru a afla care sunt moti-
va]iile, tenta]iile, explica]iile vehiculate `n lumea lor.

Sintetizând, am putea spune c\, `n opinia adolescen]ilor, principalul factor intern
favorabil consumului de droguri este curiozitatea. Ea este recunoscut\ de ma-
joritatea adolescen]ilor ca fiind principalul mobil al tenta]iei [i reprezint\ una din
principalele cauze interne ale consumului de droguri. Construirea unor programe de
prevenire a consumului de droguri ar trebui s\ ia `n calcul acest pivot central al
motiva]iei adolescentine (care este, de fapt, una dintre dominantele specifice vârstei).

Principalul factor extern indicat de adolescen]i ca fiind favorabil consumului de droguri
este anturajul, grupul de prieteni. Astfel, un prilej favorabil ini]ierii `n practica consu-
mului de droguri este constituit de distrac]ii, locurile cele mai simple pentru procu-
rarea [i consumul de droguri fiind `n opinia tinerilor intervieva]i discotecile [i barurile.

Sintetizând informa]iile cu privire la percep]iile adolescen]ilor despre propria lor
genera]ie [i despre rela]iile (reale sau simbolice) cu lumea drogurilor, detaliind [i
analizând aceste informa]ii – privind amploarea fenomenului, m\suri de preven]ie
indicate de tineri, lipsa sau slaba informare privind efectele negative ale drogurilor,
leg\tura `ntre acestea [i transmiterea virusului etc., putem desprinde informa]ii
necesare construirii unor strategii de prevenire a consumului de droguri la adolescen]i.

Cercetarea de fa]\ aduce `n aten]ie faptul c\ principalele eforturi de stopare a
consumului de droguri la adolescen]i vor trebui f\cute `n plan educa]ional (fie c\
este vorba de educa]ia `n institu]iile de `nv\]\mânt, de cea promovat\ prin mass-
media sau asigurat\ de cadrul familial ori comunitar).

M\suri de prevenire [i combatere a consumului de droguri

Programele de preven]ie ac]ioneaz\ fie la nivelul colectivit\]ii – programe generale,
fie `ntr-o popula]ie selec]ionat\ dup\ factorii de risc-programe selective, fie fo-
calizat pe persoane ce manifest\ deja un risc crescut – programe ]intite.  
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Informa]ia preventiv\ despre efectele negative ale consumului de droguri este `n
concuren]\ permanent\ cu faptul c\ tendin]a de a se droga este simptomul unor
tulbur\ri mai generale, care implic\ particularit\]i psihologice foarte bine indivi-
dualizate, cum sunt: inabilit\]ile de adaptare; gestionarea insuficient\ a hetero sau
auto-agresivit\]ii; inabilit\]i de comunicare; dificultatea de a alege, de a decide;
sugestibilitatea crescut\ la influen]ele de mediu; incapacitatea de a se confrunta cu
stresul [i de a rezolva problemele de via]\; tendin]ele hedonice; mecanismele
psihologice de autoap\rare insuficiente. La acestea se adaug\ factorii biologici [i
sociali care induc comportamentul disfunc]ional de consum.

Dac\ dificult\]ile personale amintite mai sus nu pot fi dep\[ite prin comportamentul
obi[nuit, atunci sunt de dorit, pentru consumator, efecte precum euforia, excita]ia,
halucina]iile, alterarea percep]iei timpului [i spa]iului, obi[nuite prin drogare, ele dimi-
nuând sentimentul neadapt\rii. Acestea reprezint\ o motiva]ie intrinsec\ foarte serioas\.

Preven]ia primar\ se adreseaz\ celor ce nu prezint\ comportament adictiv.

Primul factor de preven]ie este informa]ia asupra efectelor negative exercitate de
consumul moderat, respectiv de excesul de drog, la care se adaug\ con[tienti-
zarea factorilor de risc personali (de exemplu, contagiunea social\, bagatelizarea
efectelor, ignorarea propriilor probleme de adaptare).

Al doilea factor de preven]ie presupune angajarea prealabil\ a persoanelor cu
risc de consum (mai ales a adolescen]ilor) `n activit\]i care s\ le satisfac\ anumite
trebuin]e psihologice, experien]e [i sentimente de recompens\ moral\, pentru ca,
ulterior s\ aib\ o atitudine de evitare sau de indiferen]\ fa]\ de tenta]ia drogurilor. 

~n acest sens, sunt sugerate urm\toarele tipuri de activit\]i: 

1. exerci]ii de relaxare, dans, sport, antrenare a mi[c\rilor, instruire dietetic\
[i nutri]ional\ (favorizeaz\ experien]a st\rii de bine fiziologic);

2. masaj, exersarea coordon\rii mi[c\rilor, con[tientizarea echilibrului pozi]iei
corpului, controlul micromuscular, inclusiv exprimarea privitor la activitatea
sexual\ (`mbog\]esc experien]a senzorial\);

3. exerci]ii de autocunoa[tere, consiliere psihologic\ (amplific\ experien]a emo]ional\);

4. implicarea `n activit\]i comunitare; `n discu]ii, activit\]i de grup vizând `ncre-
derea `n sine [i `n ceilal]i; respectul reciproc; valorile sociale (pentru do-
bândirea unei experien]e sociale corecte);

5. practicarea picturii, muzicii, exprim\rii, comunic\rii artistice, `n general,
activit\]i de tip hobby, jocuri, lecturi (pentru a experimenta recompensele
intelectuale [i creatoare);

6. integrarea `n activit\]i de ordin spirituale, cum ar fi: rug\ciune, medita]ie,
contemplarea, literatur\ religioas\ sau filosofic\, cursuri de etic\ [i moral\
pentru clarificarea propriului sistem de valori (pentru a avea experien]e spi-
rituale, filozofice).

Al treilea factor este consilierea psihologic\ a membrilor familiei. Atitudinea
adecvat\ preventiv\ sau fa]\ de un membru de familie deja suspectat de consum
va ]ine cont de urm\toarele recomand\ri:
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• a reac]iona exagerat la b\nuieli, amplificând problemele;

• a deschide subiectul despre drog `ntr-o discu]ie ra]ional\, lini[tit\, cu tact [i
r\bdare;

• a utiliza tehnici eficiente de comunicare [i interac]iune `ntre membrii fami-
liei pe baza unor atitudini consecvente, suportive;

• a avea expectan]e clare de comportament, conforme cu posibilit\]i reale ale
membrilor familiei;

• a monitoriza, mai ales comportamentul familiei, extrafamilial;

• a corecta concep]iile gre[ite, „miturile” achizi]ionate de la colegi sau mass-media;

• a favoriza autoevaluarea pozitiv\ l\udând eforturile, realiz\rile, fixarea unor
scopuri realiste, evitând compara]iile nefavorabile;

• a sprijini dezvoltarea unor valori solide pentru a lua decizii corecte `n raport
cu presiunile mediului;

• a dovedi `n]elegere, interes [i ajutor, criticând faptele negative, nu persoana;

• a evita conflictele, ostilitatea, pedepsele, perfec]ionismul `n educa]ie;

• a nu oferi chiar `n familie modele de consum care s\ influen]eze indirect
percep]ia despre droguri `n general;

• a `ncuraja exersarea atitudinilor de refuz;

• a contacta familii cu probleme similare [i persoane recuperate;

• a dezvolta abilitatea psihologic\ de a recunoa[te din timp momentul
apari]iei unei disfunc]ionalit\]i `n familie.

Toate aceste recomand\ri cer un antrenament psihologic de consiliere.

Observa]ia atent\ este mai obiectiv\ [i mai discret\ f\cut\ de un mediator, medic
de familie, medic psihiatru sau psiholog [colar. El va evalua atât efectele obiective
ale consumului, cât [i anamnetic motiva]ia consumatorului, precum [i posibilit\]ile
de interven]ie pornind de la condi]iile psiho-sociale. ~n cazul adolescen]ilor este de
men]ionat c\ suportul parental favorizeaz\ sc\derea consumului de droguri mai
mult la b\ie]i. Fetele, mai ales dac\ au rezultate [colare slabe sunt influen]ate
preponderent de p\rerea colegilor. 

Preven]ia secundar\

~n fazele ini]iale ale consumului, pacientul va fi `ncurajat s\ solicite ajutorul
terapeutic pentru a nu progresa spre dependen]\. Psihologii, psihiatrii, asisten]ii
sociali pot fi antrena]i pentru a solicita un asemenea ajutor. ~n prezent, `n România
acesta este un sector prea pu]in organizat. ~n cazul fazelor ini]iale este important
ca pacientul s\ doreasc\ s\ se schimbe [i s\ nu fie pasiv, trimis la terapie f\r\ voia
lui. Chiar [i un dependent de drog simte nevoia s\ aib\ un anumit grad de libertate.
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Psihoterapia

Terapia medicamentoas\ vizeaz\ dependen]a fiziologic\. Nu s-au elaborat metode
psihoterapeutice specifice de interven]ie, ci s-au adaptat tehnici folosite `n general.
~n psihoterapia individual\ se utilizeaz\ tehnici de relaxare progresiv\ sau metode
de management al stresului. ~n cazurile când este asociat\ depresia se va utiliza
terapia specific\. Când consumul de drog apare ca o nevoie de separare de
familie, de câ[tigare a independen]ei va fi aplicat\ psihoterapia de familie. Psiho-
terapia de grup este mai dificil\ pentru c\ trebuie controlate negativismul, com-
portamentele ostentative, provocatoare, rec\derile, loialitatea fa]\ de contactele
„de strad\”. Este util\ `ntâlnirea cu ex-dependen]ii de drog. Se recomand\ ca
grupurile s\ fie omogene.
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~N LOC DE CONCLUZII...

Frânturi din gândurile unui asistent social...

Când am cunoscut-o prima dat\ pe Laura, era o feti]\ `ncânt\toare, cu ochi mari
[i curio[i [i cu o voce minunat\. Mi-o amintesc [i acum `n ajunul unui Cr\ciun
organizat de Funda]ia „Al\turi de Voi” `n Sala de joac\ a Spitalului, `mbr\cat\
`ntr-un costum na]ional popular, fredonând `n fa]a Mo[ului cântece populare
moldovene[ti.

Acum… st\ `ntins\ pe un pat de spital, `ntr-o stare febril\, al\turi de mama sa.
Frumuse]ea ei de copil s-a dus… parc\ chipul ei este ireal, privirea `i este pierdut\
[i când vorbe[te parc\ `]i [opte[te ceva la ureche. Doar ochii mai spun `nc\
multe…; o `n]elegi ce dore[te numai uitându-te `n ochii ei. ~ntotdeauna, ochii unui
copil m-au impresionat. Dup\ privirea lor, `mi puteam da seama de suferin]a ce le
macin\ gândurile.

Un copil aflat pe moarte nu a dat semne niciodat\ de apropierea sfâr[itului, `ntr-un
mod tragic, sfâ[ietor; ba dimpotriv\, apropierea ultimelor clipe `i f\cea s\ fie mai
lini[ti]i, `mp\ca]i cu ei `n[i[i [i cu ceilal]i din jur. Pe când adul]ii… `i auzi strigând,
]ipând, agonizând, uneori chiar blestemând. Copiii suport\ mai u[or durerea, nu
cea fizic\, ci pe cea sufleteasc\, poate c\ totu[i la o anumit\ vârst\ nu au con[-
tiin]a mor]ii. Credin]a `n `ngeri [i `n via]a de apoi, a[a cum o aud c\ exist\ din
vorbele p\rin]ilor, `i fac s\ accepte mai u[or ultimele clipe. Adul]ii, de[i cunosc [i ei
aceste lucruri, „nu cred” `ns\ `n mirajul acestei credin]e. Se `ndoiesc totu[i.. nu v\d
lumina de dincolo, „v\d” doar `ntunericul care-i cople[e[te `ncet…`ncet.

Mi-l amintesc pe Ionu] din P., un b\ie]el inteligent, trecut prin greut\]ile vie]ii de mic
copil, prin faptul c\ [i-a v\zut familia destr\mându-se. Avea o surioar\ – Amalia -
la care ]inea foarte mult…, `nainte de a afla despre boala sa. De[i, aparent, medicii
`i d\deau [anse foarte mari de a duce boala pe picioare mul]i ani de atunci `nainte,
Ionu] s-a stins foarte repede. Nu a acceptat boala sub nici un chip. ~i era ciud\ pe
surioara lui care se juca nestingherit\ cu ceilal]i copii de vârsta ei…`i era team\ c\
el nu va mai ajunge mare. ~ncet-`ncet a `nceput s\ refuze medicamenta]ia; spunea
c\ nu o mai poate `nghi]i, `ns\ adev\rul era cu totul altul. Era descurajat, `[i
pierduse `ncrederea `n el... [i nu mai avea puterea s\ lupte. ~ntr-o zi, a venit la
spital…[i acolo a r\mas. Mama plecase pân\ `n pia]\ s\-i cumpere produsele pe
care el [i le dorise `n acele momente… iar când s-a `ntors plecase dincolo doar cu
pu]in timp `nainte. A fost parc\ o pedeaps\ pentru mam\... s\ nu fie lâng\ copilul
ei `n acele momente. {tia `ns\ c\ o s\ moar\; `i spusese lucrul acesta `n perioada
cât a stat internat `n spital. Se tot ruga de mama s\-l duc\ acas\, acolo el vrea s\
moar\, lâng\ cei dragi. A murit `ns\… ne`mp\cat, f\r\ ca ceilal]i s\-i respecte
aceast\ ultim\ dorin]\.

Frânturi din gândurile unui copil seropozitiv

„M\ consider un copil matur [i plin de imagina]ie. Cred c\ am fost aleas\ s\
suf\r [i s\ trec prin anumite perioade mai grele pe care s\ le `nving [i din care
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s\ ies câ[tig\toare `n cele din urm\. Eu `mi zic c\ sunt o lupt\toare [i `ntot-
deauna voi `nfrunta pericolele cu fruntea sus. Via]a este frumoas\ [i a[a, nu m\
simt marginalizat\ pentru c\ al\turi de mine sunt prietenii, fra]ii [i, `n special,
mama mea. 

Sunt la fel ca ceilal]i copii... merg la [coal\... `nv\] bine... m\ joc [i m\ simt iubit\.
Cel mai mai mult m\ deranjeaz\ atunci când m\ comp\time[te cineva. Vreau s\
ajung mare iar cel mai important lucru pentru mine va fi lupta contra acestei boli,
alinarea suferin]ei copiilor bolnavi ca [i mine [i defavoriza]i de soart\. Noi to]i avem
o speran]\, nu suntem singuri. Trebuie s\ ai poft\ de via]\ [i dorin]a de a lupta.
Cum `n natur\ plantele re`nvie la via]\, [i `n sufletul meu se petrece aceea[i
schimbare. 

E iarn\...[i `mi doresc din tot sufletul ca `ngerul care m\ p\ze[te s\ nu m\
p\r\seasc\ niciodat\ [i s\ m\ ajute s\ trec mai multe ierni care vor mai veni. {tiu
c\ [i aceast\ infec]ie cu HIV poate fi r\pus\.”

Frânturi din gândurile unei mame al unui copil seropozitiv HIV

„Sunt mama unui copil seropozitiv. Când am aflat prima dat\ despre aceast\ boal\,
am tratat subiectul cu re]inere, dar nu cu ostilitate. ~i comp\timeam pe cei atin[i,
dar atât...pentru c\ nu eram con[tient\ de gravitatea acestei boli.

Pân\ când...`ntr-o zi, pe nesim]ite, a[a numita boal\ a secolului – SIDA – f\r\
s\-mi bat\ la u[\, a p\truns `n casa mea.

Sunt mam\ a cinci copii, dou\ fete [i trei b\ie]i. ~n momentul când am aflat c\
mezina este infectat\, am crezut c\ este sfâr[itul lumii. M\ gândeam c\ totul s-a
terminat. Pur [i simplu, nu [tiam ce s\ fac, unde s\ m\ duc [i cui s\-mi plâng
suferin]a [i disperarea `n care m\ pr\bu[isem. C\utam cu disperare vinovatul
pentru aceast\ situa]ie ca s\ `mi rev\rs asupra lui furia care `mi umpluse `ntreaga
fiin]\. Mult\ vreme nu am sim]it nevoia de odihn\ sau de mâncare. Prietenilor nu
le spuneam nimic, cu excep]ia celor mai apropia]i, dar [i la ace[tia nu aveam decât
o strângere de mân\... [i aceea cu teama riscului de transmitere a infec]iei.

~mi priveam fiica cu sufletul zdrobit de durere la gândul c\, `ntr-o zi, nu-i voi mai
vedea zâmbetul frumos [i ochii mari oglindindu-i nevinov\]ia de `ngera[. ~n acele
momente nu a[ fi crezut c\ `ntr-o bun\ zi voi dep\[i acest prag [i voi lupta cu atâta
for]\ [i `nver[unare pentru via]a copilului meu.

Am cunoscut persoane care sufereau ca [i mine [i persoane din afar\ care erau
implicate doar suflete[te. Aceste persoane m-au ajutat s\ `n]eleg lucrurile [i m-au
`nv\]at s\ lupt. A trecut deja un an de când am aflat...[i de atunci lupt necontenit.
Al\turi de mine se afl\ familia. 

De câteva luni feti]a mea [tie ce boal\ are [i nici una dintre noi nu [i-a pierdut
speran]a, aceast\ speran]\ care ne d\ t\rie [i for]\ de a lupta mai departe.”
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