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ARGUMENT
Dintre sutele de probleme cu care se confrunt`

România \n momentul de fa]`, epidemia cu HIV
poate s` par` una minor`. 

Poate v` \ntreba]i de ce atât “tam-tam” pentru c`, de
exemplu, cei bolnavi de SIDA nu-[i primesc tratamentul cu
antiretrovirale, când \ntreg sistemul sanitar este \n deriv` [i
nu exist` uneori bani nici m`car pentru banala aspirin`?
Dar problemele persoanelor afectate de HIV nu se rezum`
doar cele de asisten]` medical`. Ele se confrunt` adesea cu
izolarea social`, cu refuzul cadrelor medicale de a le
asigura servicii de specialitate, cu excluderea din [coal`
sau cu pierderea locului de munc`.

Persoanele afectate de HIV/SIDA sunt nevoite s` lupte zi de
zi cu boala [i cu societatea, cel mai adesea neavând nici un
aliat. Purt`tori de cuvânt le-au fost \n to]i ace[ti ani orga-
niza]iile neguvernamentale [i, nu de pu]ine ori, presa.

Acest ghid nu se dore[te o lec]ie sus]inut` de un profesor
atot[tiutor. El este rezultatul unui lung [ir de experien]e. |n
mul]ii ani de activitate \n acest sector, am \nv`]at s` fim
al`turi de persoanele afectate de HIV. Din munca noastr`
de zi cu zi am aflat ce \nseamn` discriminarea [i am
\nv`]at, de exemplu, s` nu mai spunem „persoan`
infestat`” \n loc de „persoan` infectat`”. 

Dar mai sunt \nc` multe de f`cut. V` invit`m s` fi]i al`turi
de noi \n aceast` lung` lec]ie de via]`, s` \nv`]`m [i s`
lupt`m \mpreun` \mpotriva r`spândirii acestei maladii. 

{i dac` \mpreun` vom reu[i ca persoanele seropozitive s`
nu mai fie considerate paria societ`]ii, atunci am rezolvat o
mic` parte din problemele lor.

{i dac` \mpreun` vom convinge tot mai mul]i tineri c` nu
trebuie s` ac]ioneze \n via]` având ca moto „mie nu mi se
poate \ntâmpla”, sau vom convinge o femeie gravid` s`-[i
fac` testul HIV, atunci \mpreun` d`m o [ans` genera]iilor
viitoare.

Claudia CC`tan`
Editor

Forum HIV/SIDA
Romanian Angel Appeal
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CAPITOLUL I
1. 1. Scurt istoric al maladiei
De[i se consider` c` infec]ia cu HIV a ap`rut \nc` din anii ‘50,
primele cazuri \nregistrate oficial sunt cele din SUA, din 1981.
Ceea ce p`rea ini]ial o boal` specific` unor anumite grupuri
(homosexuali, consumatori de droguri) avea s` devin`, \n scurt
timp, o problem` interna]ional` de s`n`tate public`.

s-a elaborat prima defini]ie a SIDA - Sindromul Imunode-
ficien]ei Dobândite (AIDS - Aquired Immunodeficiency Syndrom)
de c`tre Centrul de Control [i Prevenire a Bolilor (CDC) Atlanta,
iar \n decembrie 1982 s-a diagnosticat \n SUA primul caz de
SIDA la copii

14 ]`ri au raportat c`tre CDC Atlanta cazuri de SIDA.

independent, a fost izolat virusul (HIV) de c`tre Luc Mon-
tagnier (Fran]a) [i ulterior de c`tre Robert Gallo (SUA)

s-au diagnosticat dou` cazuri de infectare heterosexual`, spe-
ciali[tii afirmând pentru prima oar` c` [i persoanele
heterosexuale/bisexuale pot fi afectate de HIV

33 de ]`ri au raportat cazuri de SIDA.

cercet`torii companiei Wellcome au dovedit, \n condi]ii de
laborator, capacitatea unui medicament, considerat revolu]ionar
(Zidovudina - AZT), de a \mpiedica multiplicarea virusului \n
celula pe care o infecteaz`

Departamentul de Stat al Statelor Unite ale Americii preconiza
c` \n maxim doi ani va fi realizat un vaccin anti-HIV

moare Gaetan Dugas, cunoscut ca fiind „pacientul zero” al
epidemiei cu HIV

s-a descoperit HIV-2, considerat mai pu]in patogen decât HIV-1

s-a declarat primul caz de infec]ie cu HIV din România

actorul Rock Hudson este prima personalitate artistic` r`pus`
de SIDA. În memoria sa, Elizabeth Taylor \nfiin]eaz` \n acela[i an
American Foundation for AIDS Research

Ryan White, un tân`r seropozitiv din Indiana, S.U.A., este
exclus din [coal`

are loc prima Conferin]` Interna]ional` HIV/SIDA, \n Atlanta.

1982

1983

1984
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Organiza]ia Mondial` a S`n`t`]ii lanseaz` primul s`u program
mondial  Anti-SIDA

este realizat primul quilt dedicat persoanelor afectate de HIV.

Prin]esa Diana particip` la deschiderea oficial` a primei sec]ii
specializate \n tratamentul SIDA dintr-un spital britanic.
Fotografiile \n care Lady Di ]inea de mân` pacien]ii seropozitivi,
au f`cut \nconjurul lumii, contribuind la schimbarea atitudinii fa]`
de cei infecta]i

Pre[edintele american Ronald Reagan, dup` [ase ani de man-
dat, roste[te pentru prima oar` „SIDA” \ntr-un discurs oficial

Departamentul de Stat al Statelor Unite ale Americii aprob`
AZT - Zidovudina, primul antiretroviral menit s` trateze infec]ia
cu HIV. Un an de tratament costa 12.000 USD, fiind unul din cele
mai scumpe medicamente din istorie

senatorul american Jesse Helms convinge Congresul SUA s`
interzic` fina]area de la buget a programelor de prevenire,
deoarece „\ncurajeaz` rela]iile homosexuale”. Ironia sor]ii face
ca, anii mai târziu, un nepot al sãu s` se infecteze. Jess Helms
devine astfel un sus]in`tor al campaniilor de prevenire

Statele Unite ale Americii lanseaz` primul program na]ional de
educa]ie \n [coli, cu tematic` HIV/SIDA

126 de state din lume raporteaz` cazuri de infectare cu HIV. 

Organiza]ia Na]iunilor Unite stabile[te ca „Ziua Mondial`
Anti-SIDA” s` fie 1 Decembrie [i s` marcheze lansarea
campaniilor anuale de lupt` Anti-SIDA. Scopul este acela de a
transmite un mesaj unic, preluat de to]i cei implica]i \n lupta
Anti-SIDA, de compasiune [i speran]` pentru cei afecta]i de
HIV [i de sensibilizare fa]` de problemele asociate cu
HIV/SIDA.

s-au depistat primele cazuri de SIDA la copii \n România, ra-
portate la Organiza]ia Mondial` a S`n`t`]ii (OMS), dar ]inute sub
t`cere \n ]ar`

conducerea aeroportului San Francisco refuz` s`-i acorde ce-
t`]eanului danez Hans Verhoeff dreptul de a intra pe teritoriul
SUA [i de a participa la un congres medical pentru c` era
seropozitiv.
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la OMS erau deja raportate 300.000 cazuri de SIDA \n lume,
iar CDC Atlanta a ini]iat supravegherea lucr`torilor sanitari
expu[i riscului de infec]ie profesional`

moare Freddie Mercury, solistul trupei Queen, la doar 24 de
ore dup` ce anun]a oficial c` este bolnav de SIDA

basketbalistul Earvin “Magic” Johnson anun]` c` este HIV
pozitiv [i se retrage din via]a sportiv`. Revine în sport în XXXX

\n cadrul decern`rii premiilor Tony Awards din acel an,  acto-
rul Jeremy Irons a purtat pentru prima oar` Fundi]a Ro[ie, care
a devenit la scurt timp dup` aceea simbolul interna]ional al so-
lidarit`]ii cu persoanele infectate cu HIV.

mor de SIDA balerinul rus Rudolf Nureyev [i juc`torul de tenis
Arthur Ashe.

Tom Hanks câ[tig` premiul Oscar pentru cel mai bun rol prin-
cipal masculin din filmul Philadelphia, \n care interpreteaz` rolul
unei persoane bolnave de SIDA.

OMS estimeaz` c` num`rul persoanelor infectate cu HIV este
de 20 de milioane, din care 1,5 milioane sunt copii [i 4,5
milioane sunt persoane cu SIDA constituit

Na]iunile Unite lanseaz` un program special dedicat epidemiei
cu HIV - Joint United Nations Program on HIV/AIDS (UNAIDS).

SUA \ncep testarea pe pacien]i umani pentru primul vaccin
anti-HIV

companiile farmaceutice din SUA [i Europa dau \n judecat`
guvernul Africii de Sud care a permis prin lege cump`rarea de
medicamente antiretrovirale produse de firmele de generice.

Departamentul de Stat pentru S`n`tate al SUA aprob` primul
medicament antiretroviral bazat pe inhibitori de proteaz`. Acest
medicament blocheaz` activitatea enzimei de care virusul are
nevoie ca s` se reproduc`

studiile arat` c` tripla terapie este mult mai eficient` decât cea
bazat` pe dou` medicamente
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activistul Gugu Diamini, din Africa de Sud este omorât \n b`-
taie de c`tre vecinii lui dup` ce au aflat dintr-o emisiune TV c`
este seropozitiv.

cercet`torii din cadrul Universit`]ii din Alabama, descoper` un
virus asem`n`tor cu HIV la o specie de cimpanzei din Africa
Central`.

are loc la Durban, Africa de Sud, cea de-a XIII-a Conferin]` In-
terna]ional` SIDA. Este prima \ntâlnire care are loc \ntr-o ]ar` \n
curs de dezvoltare.

epidemia cu HIV ia amploare \n Estul Europei [i \n fostele state
din Federa]ia Rus`, numai \n acest an \nregistrându-se 250.000
de noi cazuri

Secretarul General al UN, Kofi Annan anun]` c` pentru o inter-
ven]ie eficient` \n statele \n curs de dezvoltare este nevoie de cel
pu]in 7 miliarde de dolari, lansând astfel ideea unui fond comun
de lupt` \mpotriva SIDA. La scurt timp este lansat Fondul Global
de Combatere a HIV/SIDA, Tuberculozei [i Malariei

moare la doar 12 ani Nkosi Jonhson, din Africa de Sud. A fost
printre pu]inii copii, n`scu]i seropozitivi, din Africa de Sud care a
dep`[it vârsta de 7 ani. El a devenit un simbol al luptei \mpotriva
bolii [i a luptei pentru drepturile persoanelor afectate, \n scurta
lui via]` Nkosi reu[ind s` impun` autorit`]ilor sud africane
importante modific`ri legislative.

la nivel mondial sunt infecta]i peste 11 milioane de copii [i
adolescen]i

Fondul Global de Combatere a HIV/SIDA, Tuberculozei [i
Malariei acord` primele finan]`rii, destinate \n principal ]`rilor \n
curs de dezvoltare

la nivel mondial, SIDA este principala cauz` de deces \n råndul
celor cu vårsta \ntre 15-59 de ani

raporatele UNAIDS arat` c` din totalul cazurilor de HIV/SIDA
la adul]i, jum`tate sunt femei

"Informare [i Implicare" este sloganul sub care se desf`soar`
la Barcelona, Spania, cea de-a XIV Conferin]` Interna]ional`
SIDA la care au participat aproape 10.000 de persoane.
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moare, la nici 50 de ani, Herb Ritts, unul din cei mai celebri re-
gizori [i fotografi ai momentului.

Fondul Global de Combatere a HIV/SIDA, Tuberculozei [i
Malariei acord`  Romåniei o finan]are de 28.192.395 USD.

are loc la Bangkok, Thailanda, cea de-a XV 14 Conferin]`
Interna]ionala SIDA, prima desf`[urat` \ntr-o ]ar` asiatic`

Romånia \ncepe implementarea programelor finan]ate de
Fondul Global de Combatere a HIV/SIDA, Tuberculozei [i
Malariei. Sunt implicate atåt organiza]ii neguvernamentale [i
guvernamentale

statisticiile UNAIDS arat` c` \n acest an au fost depistate  4,9
milioane de noi cazuri, din care aproximativ 640.000 sunt copii
(0-15 ani).

fiul cel mare a lui Nelson Mandela moare \n urma unor
complica]ii provocate de SIDA. Leaderul sud african este implicat
\n lupta anti-SIDA de peste 15 ani

la nivel mondial, suma total` a finan]`rilor oferite de Fondul
Global dep`[e[te 8 miliarde de USD. Nici jum`tate din fondurile
necesare pentru o interven]ie eficient`, estimeaz` speciali[tii

\n Romånia sunt descoperite din ce \n ce mai multe cazuri la
adul]i, inlusiv la femei gravide. Se observ` o cre[tere mic` dar
constant`.
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1. 2. Ce înseamnã HIV
HIV (adic` Virusul Imunodeficien]ei Umane) este numele
virusului care atac` sistemul imunitar, reducând capacitatea de
ap`rare a organismului \mpotriva infec]iilor.

HIV atac` \n special un anumit tip de celule din sistemul imunitar
numite CD4 sau T4. Aceste celule, odat` infectate, permit
\nmul]irea virusului dup` care mor. Prin urmare, sistemul
imunitar sl`be[te, iar organismul este mult mai expus infec]iilor.

Când HIV p`trunde \n organism se dezvolt` anticorpii anti-HIV,
iar persoana devine „seropozitiv`“. A fi seropozitiv nu \nseamn`
a avea SIDA, ci doar a fi purt`tor al virusului.

1.3. Ce înseamnã SIDA
SIDA - Sindromul Imunodeficien]ei Dobândite (AIDS - Aquired
Immunodeficiency Syndrom) nu \nseamn` doar o singur` boal`,
ci o sum` din cele mai obi[nuite boli care afecteaz` \n mod tipic
persoanele infectate cu HIV. 

Pe m`sur` ce sl`be[te for]a de ac]iune a sistemului imunitar,
afec]iunile apar \n  forme din ce \n ce mai severe [i conduc, \n
ultim` instan]`, la declan[area stadiului SIDA [i \n final la decesul
persoanei infectate.

1.4. Cum se transmite HIV 
prin contact sexual (vaginal sau anal) neprotejat cu o persoan`

infectat`

prin injectare de droguri cu un ac sau o sering` folosite \nainte
de o persoan` infectat`

dac` o femeie \ns`rcinat` este HIV pozitiv`, ea poate transmite
virusul copilului ei pe parcursul sarcinii, \n timpul na[terii sau
dup` na[tere, prin al`ptare

practicând sex oral cu o persoan` HIV pozitiv` (de[i, e adev`-
rat, riscul infec]iei este mic pe aceast` cale)

prin tatuare, dac` acele pentru tatuaj nu sunt de unic` utilizare,
folosindu-se acela[i ac la mai multe persoane
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prin transfuzii de sânge sau transplant de organe de la un do-
nator infectat cu HIV. Riscurile infec]iei pe aceast` cale sunt
ast`zi foarte mici, sângele donat fiind testat \nainte de a fi utilizat
\n astfel de interven]ii medicale 

prin utilizarea de instrumente nesterilizate (cabinete cosme-
tice, stomatologie).

1.5. Cum nu se transmite HIV
folosind aceea[i vesela sau acelea[i tacâmuri cu o persoan`

infectat` cu HIV

mâncând din mâncarea g`tit` de o persoan` infectat`

atingând, îmbr`]i[ând sau s`rutând o persoan` HIV pozitiv

folosind aceea[i toalet` cu o persoan` infectat`

folosind acelea[i obiecte cu o persoan` infectat`

stând în aceea[i camer` cu o persoan` infectat`

de pe un scaun sau banc` unde a stat o persoan` infectat`

prin în]ep`turi de insecte

de la animal la om. Animalele nu sunt purt`toare de HIV, cu
excep]ia unei singure specii de maimu]e, considerat` de unii
speciali[ti sursa epidemiei

prin aer sau apa

prin lichide precum laptele de animale, sucurile etc. Virusul nu
le poate contamina.

1.6. Evoluþia infecþiei
Imediat dup` ce p`trunde în organism, HIV începe s` se
multiplice. Cel mai adesea, persoana infectat` nu simte nimic
deosebit. Este îns` posibil ca dup` 2-6 s`pt`mâni din momentul
infect`rii s` apar` simptome care duc cu gândul la o grip` sau la
o alt` infec]ie virala, [i care dispar, în mod obi[nuit, dup` cåteva
s`pt`mâni. În cele mai multe cazuri aceste manifest`ri sunt
asociate cu alte boli. Aceast` faz` se numeo[te primo-infec]ie. 

Speciali[tii sus]in c` virusul se poate transmite mai departe la 24
de ore de la momentul infect`rii.
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Pentru un timp, adesea îndelungat (circa 8 -15 ani), poate exista
un echilibru între producerea de noi virusuri [i reac]ia sistemului
imunitar. Când capacitatea organismului de a se ap`ra scade
foarte mult, prezen]a  microbilor poate determina apari]ia unor
infec]ii (numite "oportuniste"), care marcheaz` stadiul SIDA.

Numai un medic specializat în infec]ia cu HIV (infec]ionist) poate
evalua starea de s`natate a pacientului [i poate ajuta în alegerea
[i stabilirea tratamentului adecvat. 

Odat` cu depistarea acestei maladii, cercet`torii din lumea
\ntreag` au \nceput o adev`rat` cruciad` \mpotriva ei. Eforturile
lor au c`p`tat contur \n ultimii zece ani, când au dovedit eficien]a
tratamentului antiretroviral \n combaterea multiplic`rii virusului
\n organismul celui infectat. 

Tratamentul \n infec]ia cu HIV are, \n principiu, urm`toarele
obiective:

sc`derea ratei de reproducere a HIV

evitarea apari]iei infec]iilor oportuniste datorate sc`derii pute-
rii de ap`rare a organismului

asigurarea unui regim de via]` normal

men]inerea sau refacerea imunit`]ii celulare.

Important: \n cazul femeilor gravide seropozitive, este esen]ial`
depistarea infec]iei cu HIV \n primele luni de sarcin`, deoarece
prin aplicarea unui protocol medical (disponibil [i \n Romånia),
copii se pot na[te s`n`to[i (\n 98% din cazuri).

1.7. Despre testul HIV
Efectuarea testului HIV este singura modalitate prin care se poate
afla dac` o persoan` este infectat` sau nu cu HIV. |n Romånia
testarea este voluntar`, iar pentru gravide este gratuit`.

Acesta este un test indirect, care indic` prezen]a în organism a
anticorpilor împotriva HIV [i nu a virusului propriu-zis. Din
momentul infect`rii, organismul are nevoie de 3 pân` la 6 luni
(uneori chiar mai mult) pentru a produce anticorpii care vor fi
identifica]i cu ajutorul testului HIV. De aceea, testul HIV va indica
un rezultat precis dup` ce trece aceast` perioad` de 3-6 luni -
numit` "fereastr` imunologic`". Cu alte cuvinte, dac` ieri, de
exemplu, cineva a avut un contact sexual neprotejat [i va face
testul mâine, sau chiar peste o lun`, rezultatul nu va fi
concludent.
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Cel mai des folosit tip de test este ELISA,  test pentru depistarea
anticorpilor anti-HIV. Orice test ELISA pozitiv trebuie repetat
pentru o prim` confirmare. ELISA este un test destul de precis, el
având o specificitate  de 98% (doar 2% din rezultatele pozitive nu
au fost confirmate la retestare).

Exist` [i alte metode de testare, cele directe, care eviden]iaz`
prezen]a virusului în sânge. Acestea sunt folosite mai ales în
cercetare, fiind foarte laborioase [i scumpe.

|n Romånia testul HIV se poate efectua la laboratoarele aflate \n
subordinea Direc]iilor de S`n`tate Public` Jude]ene, cabinete
particlulare sau centrele de testare ale unor organiza]ii
neguvernamentale.

|n 2004-2005, Funda]ia RAA  a deschis 17 centre de Consiliere [i
Testare (la finalul bro[urii g`si]i adresele lor). În aceste centre,
testarea este \nso]it` de consiliere, ambele servicii fiind gratuite.

1.8. Drepturile persoanelor
infectate cu HIV
|ntr-un material realizat \n 1996, de c`tre UNAIDS [i Comisia UN
pentru Drepturile Omului se stipuleaz` c` persoanele afectate de
HIV [i SIDA au urm`toarele drepturi:

dreptul la via]`

dreptul la non-discriminare

egalitate \n fa]a legii

libertate de mi[care

dreptul la munc`

dreptul la intimitate

libertatea de expresie [i opinie precum [i dreptul de a primi [i
disemina informa]ii

dreptul de a se c`s`tori [i \ntemeia o familie

dreptul de a participa la via]a social` [i cultural`.

|n România, \ncepând cu octombrie 2002, a intrat \n vigoare
Legea 584 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, prin care sunt ap`rate toate drepturile
men]ionate mai sus.
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Statistici în România

1.9. Epidemia în cifre
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se men]ine num`rul mare de noi cazuri
pediatrice, cu reducerea transmisiei nozocomiale

[i cre[terea celei verticale dup` 1994

o cre[tere a num`rului de noi cazuri la
adul]i (\n special tineri), cu cale de

transmitere sexual`, precum [i \n rândul
utilizatorilor de droguri intravenoase

o cre[tere a num`rului de persoane
HIV pozitive care solicit` \ngrijire

medical` [i tratament
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Tendinte în România,
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2.1. Mass media ºi infecþia cu HIV
Abordarea din punct de vedere jurnalistic al epidemiei cu HIV
trebuie s` fie bazat` \n primul rând pe etic`. Este un subiect
sensibil, care trebuie tratat cu foarte mult` aten]ie datorit`
efectelor negative pe care le poate avea. De exemplu, dac` un
doctor \ncalc` dreptul la confiden]ialitate al unui pacient
seropozitiv, aceast` ac]iune afecteaz` un grup restrâns de
persoane (bolnavul [i familia acestuia); \n schimb dac` acest
drept este \nc`lcat de c`tre un ziarist, nu doar bolnavul al c`rui
nume a fost f`cut public este afectat, ci exist` riscul declan[`rii
unui val de stigmatizare [i discriminare ale c`rui victime vor fi
persoanele seropozitive.

Realizarea unui reportaj despre infec]ia cu HIV poate fi o
adev`rat` provocare. Un jurnalist care dore[te s` prezinte obiectiv
acest subiect poate fi in dezacord cu redactorul [ef care prive[te
aceast` tem` doar din perspectiva senza]ionalului. |n acela[i timp,
cititorii pot fi plictisi]i de acest subiect sau comportamentul sexual
poate fi un subiect tabu \n anumite comunit`]i. De asemenea, pot
exista situa]ii \n care lucr`torii sociali [i reprezentan]ii ONG s` nu
aib` \ncredere \n mass-media [i s` nu doreasc` s` ajute la
realizarea unui material pe aceast` tem`.

Nu \n ultimul rând, reprezentan]ii institu]iilor responsabile [i
politicienii nu vor fi dornici s` lase un jurnalist s` aduc` la
suprafa]` lipsa lor de eficien]` sau corup]ia din sistem. {i s` nu
uit`m factorul uman, jurnalistul care abordeaz` acest subiect.
Uneori acesta este o persoana care scrie pentru prima oar`
despre infec]ia cu HIV [i poate s` nu fie familiarizat` cu toate
aspectele problemei.

Din punctul de vedere al persoanelor afectate de HIV [i al
organiza]iilor care activeaz` \n acest domeniu, deseori mass-
media nu a reu[it s` abordeze \n mod responsabil probemele
legate de aceast` epidemie, principalele cauze fiind:

implicarea redus`, adesea cauzat` de lipsa informa]iilor [i ne-
\n]elegerea problemelor de s`n`tate public`

accentul pus deseori pe latura senza]ional` a problemei

evitarea unor subiecte cheie, cum ar fi „ce \nseamn` s` fii se-
ropozitiv”

documentarea realizat` \n grab` [i f`r` verificarea mai multor
surse

lipsa unor colabor`ri permanente cu principalii „actori” din
domeniul HIV/SIDA.

CAPITOLUL II
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Aceste situa]ii nu sunt des \ntâlnite sau permanente. Un num`r
tot mai mare de jurnali[ti au demonstrat \n ultima perioad` c`
acest subiect poate fi abordat cu mult` responsabilitate. Este
nevoie [i de o deschidere a celor implica]i \n acest domeniu, care,
prin ateliere de lucru, materiale informative, cursuri, pot s`
\ncurajeze [i s` sus]in` jurnali[tii care doresc s` se specializeze
\n leg`tur` cu acest subiect. 

2.2. Elemente cheie 

Confiden]ialitatea \nsemn` s` nu faci publice numele [i imaginea
unei persoane afectate de HIV/SIDA, f`r` acceptul acesteia.
Principala regul` este aceea c` fiecare individ are dreptul la
confiden]ialitate [i fiecare jurnalist are obligativitatea de a
respecta acest drept.

Au existat situa]ii \n care s-a argumentat c` dezv`luind  numele
unei persoane seropozitive care are un comportament sexual la
risc se va trimite un semnal de alarm` c`tre posibilii viitori
parteneri sexuali, [i c`, \n acest mod, se va reduce num`rul noilor
infect`ri. Pân` \n prezent nu exist` nici o eviden]` clar` a
diminu`rii num`rului de noi cazuri sau a schimb`rii
comportamentului persoanelor seropozitive, dup` ce au fost
expu[i opiniei publice f`r` consim]`mântul lor. În schimb, a fost
\nregistrat` o cre[tere a num`rului de ac]iuni discriminatorii
asupra altor persoane infectate.

O alta situa]ie \n care numele [i imaginea persoanei nu trebuie
f`cute publice este aceea a violului, atunci când victima sau
violatorul este o persoan` seropozitiv`. Chiar dac` s-a \ncercat o
abordare plin` de compasiune fa]` de victim`, cel mai adesea
aceste situa]ii s-au soldat cu stigmatizarea sa [i chiar cu atacuri
fizice din partea unor membri ai comunit`]ii.

Când se vorbe[te despre SIDA cel mai adesea se folosesc cuvinte
ca „flagel” sau „plag`” a societ`]ii, ceea ce este \n detrimentul
persoanelor afectate de HIV. În mod similar, unii politicieni sau
liderii comunit`]ii folosesc uneori termenul de „promiscuitate”
atr`gând o atitudine negativ` fa]` de persoanele care tr`iesc cu
HIV/SIDA. |n cazul \n care aceste cuvinte sunt preluate de c`tre
mass-media f`r` nici un comentariu care s` anuleze tenta lor
negativ`, stigma [i discriminarea sunt perpetuate.

Confidentialitatea

Stigmatizarea

,
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În acest moment nu exist` o cur` radical` pentru infec]ia cu HIV,
iar tratamentul cu antiretrovirale care prelunge[te \n mod
semnificativ via]a persoanelor seropozitive este greu de asigurat
tuturor celor bolnavi, atât din motive financiare cât [i din motive
medicale (tratamentul se asigur` \n func]ie de anumite criterii
imunologice ale pacientului). Confruntându-se cu aceast` boal`,
mul]i dintre pacien]i caut` ajutor \n toate formele de medicin`
dând adesea curs invita]iei unor [arlatani care anun]` cu surle [i
trâmbi]e c` au g`sit leacul acestei boli. Promovarea unor
asemenea indivizi poate avea asupra celor bolnavi efecte
negative, \n special de ordin psihologic, iar in cazul \n care
renun]` la tratamentele deja existente \n favoarea unor vaccinuri
sau proceduri miraculoase, efectele pot fi ireversibile din punct
de vedere medical.

organiza]ii, agen]ii [i programe interna]ionale (UNAIDS, UNICEF,
UNFPA, USAID, OMS) 

organiza]iile [i institu]ii guvernamentale (Comisia Na]ional` de
Lupt` Anti-SIDA [i Comisia Na]ional` pentru Supravegherea,
Controlul [i Prevenirea Cazurilor de Infec]ie HIV/SIDA)

organiza]ii neguvernamentale na]ionale [i interna]ionale, inclu-
siv asocia]ii ale persoanelor afectate de HIV [i SIDA 

institu]ii de \nv`]`mânt superior de specialitate 

companii farmaceutice

persoane afectate.

Minorit`]ile (etnice sau sexuale) sau comportamentul sexual,
sunt \n multe comunit`]i subiecte controversate sau, mai mult,
interzise.

De exemplu, nu de pu]ine ori comportamentul sexual al unui
cuplu este „dictat” de c`tre b`rbat, adesea existând tendin]a ca
femeile s` fie blamate pentru gre[elile b`rba]ilor. Când un b`rbat
afl` c` so]ia lui este HIV pozitiv` \i va fi mult mai u[or s` o acuze
de infectarea cuplului, decât s` recunoasc` c` el ar putea fi cel
vinovat. Multe familii sunt dominate de c`tre b`rba]i, iar violen]a
\n familie este un fapt des \ntâlnit. 

De asemenea, \n fiecare societate exist` comunit`]i care nu
se \ncadreaz` tendin]elor generale, cum ar fi de]inu]ii, cei care
practic` sexul comercial sau minorit`]ile. |ntre ele [i restul
comunit`]ii sunt ridicate adesea bariere de comunicare care

Tratamentul si vindecarea

Sursele de informare

Subiectele tabu sau prejudecãtile,

,
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\ngreuneaz` orice abordare a unor subiecte, inclusiv [i cele legate
de infec]ia cu HIV.

Comportamentul sexual, este un subiect interzis \n multe
comunit`]i. Pân` \n anii ’70 era la fel \n multe ]`ri din lume, \ns`
mi[c`rile studen]e[ti din Vestul Europei [i Statele Unite ale
Americii au \nl`turat multe bariere de comunicare. O dat` cu
apari]ia acestei maladii a fost evident c` trebuie discutat deschis
despre comportamentul sexual, fapt care a contribuit \n ]`rile
dezvoltate la o ]inere sub control a epidemiei cu HIV. 

Prejudec`]ile legate de aceste subiecte \ngreuneaz` adesea
campaniile de prevenire ce le sunt dedicate. 

Multe dintre organiza]iile neguvernamentale sau autorit`]i
consider` c` prima datorie a mass-media este aceea de a-[i
asuma rolul de educator de s`n`tate fa]` de publicul larg.
Organiza]iile profesionale de media consider` c` acest rol este
binevenit atât timp cât este asumat \n rubricile speciale de
s`n`tate. Este \ns` important ca mass-media s` continue s`
raporteze continuu date [i fapte despre ce \nseamn` aceast`
epidemie din toate punctele de vedere: social, medical, politic [i
chiar economic.

De ce ar trebui s` le pese jurnali[tilor de oamenii afecta]i de
HIV/SIDA? Pentru c` media poate fi o for]` incredibil` în lupta cu
HIV/SIDA. De cele mai multe ori, presa este sursa principal` de
informare în multe domenii. [tiriile ajung la toate segmentele
societ`]ii - rural [i urban, boga]i [i s`raci, tineri [i b`trâni, femei [i
b`rba]i, ignoran]i [i speciali[ti, politicieni [i aleg`tori, comunit`]i
[i lideri. Iar cei mai mul]i oameni depind de pres` pentru a primi
aceste informa]ii care le afecteaz` via]a de zi cu zi.

Prin felul în care releateaz`, media influen]eaz` opinia public` [i
atitudinea general` privind HIV/SIDA, inclusiv atitudinea fa]` de
persoanele afectate de HIV/SIDA, iar acest lucru se r`sfrânge
direct asupra felului în care persoanele afectate de HIV/SIDA sunt
tratate de familie, angajatori, comunitate, sistemul medical [i
sistemul de justi]ie.

De asemenea, media influen]eaz` limbajul privitor la HIV/SIDA,
care la rândul s`u modeleaz` modul în care oamenii privesc
HIV/SIDA.

Media poate informa despre comportamentul mai sigur [i mai
s`n`tos - pentru prevenirea HIV/SIDA, pentru protejarea celor
care sunt cei mai vulnerabili la HIV/SIDA [i pentru îngrijirea celor
care sunt afecta]i deja.

Reporteri sau educatori de sãnãtate
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Misiunea jurnali[tilor nu este u[oar`, pentru c` ei trebuie s`
g`seasc` unghiul potrivit de abordare astfel încât s` r`spund` [i
necesit`]ii de a avea subiecte relevante pentru public, [i celei de a-
[i respecta semenii despre care scriu. Ceea ce nu e nevoit s` fac`
vreodat` un jurnalist este s` devin` purt`tor de cuvânt pentru
institu]ii publice, private sau neguvernamentale [i s` se erijeze în
educator de s`n`tate, de[i poate, prin calitatea relat`rilor sale,
printre altele, s` informeze [i s` educe publicul despre HIV/SIDA.

2.3. Principii de bazã 
În 1997 un grup de jurnali[ti profesioni[ti au creionat câteva
principii de baz` pentru cei care scriu despre HIV/SIDA:

respect pentru drepturile persoanelor care tr`iesc cu HIV/SIDA

preg`tire special` pentru jurnali[ti \n leg`tur` cu aceast` pro-
blematic`

aten]ie m`rit` cu privire la corectitudinea datelor [i informa-
]iilor raportate

colaborare cu organiza]iile din domeniu [i cu persoanele care
sunt afectate

eviden]ierea leg`turii dintre infec]iile cu transmitere sexual` [i
HIV/SIDA

limbaj adecvat [i pe \n]elesul tuturor

implicare

evitarea leg`turilor discriminatorii \ntre maladie [i un anumit
grup, ]ar` sau comunitate.

Selec]ia [i prezentarea informa]iilor trebuie s` ]in` cont de:

Trebuie eliminate toate informa]iile nerelevante, cum ar fi statusul
de HIV pozitiv dac` acesta nu este corelat cu subiectul
reportajului, dac` nu are importan]`.

În acela[i mod, trebuie introduse toate informa]iile importante.
De exemplu, \n cazul \n care se vorbe[te despre persoanelor
seropozitive din cadrul armatei dintr-o alt` ]ar`, este important s`
se fac` referire [i la câte cazuri exist` [i \n propria ]ar`. De
asemenea, este foarte important ca fiecare poveste s` fie
sus]inut`, dac` este posibil, de cifre. Dac` se vorbe[te despre
num`rul lucr`torilor sexuali infecta]i, s` se men]ioneze [i care
este rata de infectare \n rândul lor [i al clien]ilor lor.

Relevanþã,
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Exist` diferite niveluri de educa]ie, diferite dialecte, diferite
limbaje. Fiecare genera]ie are un limbaj propriu. Fiecare clas`
social` are un anumit stil de comunicare. Profesioni[tii din mass-
media trebuie s` ]in` cont de fiecare dat` de publicul lor ]int` [i
s`-[i adapteze limbajul.

Un profesionist trebuie s` fie sceptic. Opiniile care apar \ntr-un
conflict trebuie raportate ca informa]ii nu ca fapte. Pe cât posibil
trebuie verificate informa]iile din mai multe surse, f`cându-se
apel \n special la organiza]iile cu renume \n domeniu.

Informa]ia trebuie s` fie precis` [i clar`. Statisticile trebuie
prezentate \ntr-o manier` accesibil`, pe \n]elesul publicului larg.

Abordarea \n manier` senza]ional` a unui subiect, \ncurajeaz` un
r`spuns simplu, emo]ional al cititorului sau al telespectatorului.
\mparte lumea \n dou`: \n cei buni care citesc articolul [i \n cei r`i
care apar \n el.

O abordare corect` a subiectului, f`r` accent pe latura
senza]ional`, ar \nl`tura aceast` barier` emo]ional` [i ar
determina un r`spuns corect, de sus]inere pentru cei afecta]i.

Aceast` maladie atinge fiecare aspect al vie]ii noastre de zi cu zi.
Cel mai adesea, se vorbe[te despre HIV ca despre un virus care
\i afecteaz` doar pe al]i oameni. |nlocuind „ei” cu „noi”, cititorul
va \n]elege c` aceasta este o maladie care-l poate afecta direct,
determinându-l s` adopte un comportament care s`-l protejeze,
precum [i o atitudine deschis` fa]` de persoanele afectate.

Accesibilitate

Scepticism

Claritate

Fãrã senzational,

Întelegerea fenomenului HIV/SIDA,
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2.4. Erori frecvente
folosirea gre[it` a unor termeni

prezent`ri \n care primeaz` concep]iile personale ale jurnalis-
tului

titluri \n neconcordan]` cu subiectul

folosirea inadecvat` a citatelor

repetarea unor informa]ii [i date gre[ite.

Deseori sunt prezentate eronat anumite statistici, cel mai frecvent
num`rul celor infecta]i cu HIV fiind luat ca num`rul celor bolnavi
de SIDA. Alteori sunt perpetuate anumite gre[eli [i mituri, lucru
care poate avea efecte negative \n timp. Este adev`rat ca num`rul
jurnali[tilor care fac acest lucru s-a diminuat considerabil, dar
este foarte important s` nu fie citate persoane care emit astfel de
gre[eli.

Iat` câteva exemple:

HIV este contagios (se transmite prin aer sau prin simpla atin-
gere)

HIV poate fi transmis de ]ân]ari sau de alte insecte.

luarea unor antibiotice \nainte de un contact sexual poate pre-
veni infectarea

nu este necesar` utilizarea prezervativelor \n cazul rela]iilor de
lung` durat`

persoanele cu HIV arat` foarte bolnave

se pot \mboln`vi doar anumite categorii de persoane cum ar fi:
cei de culoare, lucr`torii sexuali, homosexualii sau consumatori
de droguri.
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2.5. Termeni folosiþi incorect
Iat` cåteva exemple de expresii sau termeni utiliza]i frecvent, dar
care sunt incorect folosi]i din punct de vedere gramatical sau al
mesajului, \mpreun` cu recomand[rile noastre.

persoan` infestat` cu HIV

persoan` infectat` cu HIV

A infecta \nseamn` „invazia [i multiplicarea unor microorganisme
(virusuri, bacterii, etc.) \n ]esuturi, invazie care chiar dac` nu
determin` semne [i simptome clinice este caracterizat` prin
distrugerea celulelor prin mecanisme de ac]iune metabolice,
replicare intracelular` sau r`spuns antigen”, \n timp ce a infesta
\nseamn` „dezvoltarea unui agent patogen cu prec`dere pe
suprafa]a corpului, de exemplu p`duchi (sinonim cu
ectoparazitism)”.

SIDA dac` inten]iona]i s` face]i referire doar la infec]ia cu HIV 

Infec]ia cu HIV, HIV pozitiv, HIV/SIDA

SIDA este un cumul de boli de care sufer` \n timp o persoan` al
c`rui sistem imunitar este afectat de HIV. O persoan` HIV pozitiv`
poate s` nu fi dezvoltat \nc` nici una din bolile care constituie
SIDA.

virusul SIDA, virusul HIV

persoan` care tr`ie[te cu HIV, persoan` care tr`ie[te cu
HIV/SIDA sau persoan` infectat` cu HIV sau persoan` bolnav` de
SIDA.

se recomandã

utilizat frecvent

de ce

se recomandã

utilizat frecvent

de ce

se recomandã

utilizat frecvent
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Nu exist` virusul SIDA. Este vorba doar de HIV care \nseamn`
Virusul Imunodeficien]ei Umane, virusul care provoac` SIDA.
Termenul de „virusul HIV” este incorect, fiind un pleonasm.

victime SIDA sau suferind de SIDA

persoan` care tr`ie[te cu HIV, persoan` care tr`ie[te cu
HIV/SIDA sau persoan` infectat` cu HIV sau persoan` bolnav` de
SIDA

Multe dintre persoanele care tr`iesc cu HIV/SIDA consider` c`
ace[ti termeni creeaz` imaginea unor oameni f`r` [ans`, f`r` nici
un control asupra vie]ii lor.

purt`tori de SIDA

persoan` bolnav` de SIDA

Este un termen ofensiv [i discriminator pentru persoanele HIV
pozitive sau bolnave de SIDA. {i \n plus este incorect. Nu po]i
contracta SIDA, care este un sindrom constituit dintr-o
multitudine de semne [i simptome, ci agentul care infecteaz`
(HIV). Acest termen poate crea impresia c` te po]i proteja doar
printr-o simpl` alegere a partenerului dup` aparen]e sau prin
evitarea persoanelor aflate \n stadiul SIDA.

victime inocente

s` fie men]ionat` calea de infectare

Este un termen utilizat  frecvent atunci când se vorbe[te despre
copiii seropozitivi sau despre persoanele care s-au infectat pe

de ce

se recomandã

utilizat frecvent

de ce

se recomandã

utilizat frecvent

de ce

se recomandã

utilizat frecvent

de ce
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parcursul unei interven]ii medicale (transfuzii cu sânge infectat
de exemplu). Se sugereaz` implicit c` cei care au contractat boala
pe alte c`i sunt vinova]i de „ceva” [i c` au fost astfel pedepsi]i,
meritându-[i soarta. Se \ncurajeaz` astfel discriminarea [i
homofobia.

folosirea termenului general de „fluidele corpului” atunci când se
vorbe[te despre fluidele organismului uman implicate \n
transmiterea HIV

sânge, sperm`, lichid vaginal, lapte matern

Confuzia privind care dintre fluidele corpului transmit HIV este una
dintre principalele cauze ale proastei \n]elegeri a ceea ce \nseamn`
infec]ia cu HIV, [i implicit a discrimin`rii persoanelor seropozitive.
Explica]i \ntotdeauna care dintre fluidele corpului uman con]in HIV
\ntr-o cantitate ce poate cauza infectarea. Virusul nu poate fi
transmis prin fluide ca lacrimile, saliva sau urina.

prostituat`

persoan` care practic` sexul comercial

„Prostituat`” este un termen discriminator, care nu reflect`
diferen]a dintre un loc de munc` [i un mod de via]`. 

droga]i

persoan` care consum` droguri, persoan` care \[i injecteaz`
droguri, utilizator de droguri injectabile

Se pune accent pe o imagine negativ`, f`r` a se lua \n discu]ie
cauzele fenomenului. 

se recomandã

utilizat frecvent

de ce

se recomandã

utilizat frecvent

de ce

se recomandã

utilizat frecvent

de ce
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Folosi]i termenul de „pacient cu SIDA”, doar când oferi]i
informa]ii despre cineva care este \n stadiul SIDA [i când face]i
referire la o problem` medical`.

Cu toate c` exist` multe voci care afirm` c` unele grupuri sunt
mult mai expuse riscului de a se infecta decât altele [i c`, prin
urmare, termenul de „grup la risc” nu este incorect,
recomand`m s` se foloseasc` termenul de „comportament la
risc” (ex.: sex neprotejat, utilizarea de seringi nesterile). Asta
deoarece, prima expresie sugereaz` c` simpla aparten]` la un
grup, nu comportamentul, duce la r`spândirea infec]iei cu HIV.
Acest` confuzie poate crea acelor persoanelor care nu se
identific` cu nici un grup la risc un fals sentiment de securitate.

Nu pu]ine persoane afirm` c` nu se drogheaz` sau nu au
parteneri multipli [i, prin urmare, nu au cum s` se infecteze.

2.6. Utilizarea fotografiilor
Recomand`m ca fotografiile folosite pentru a sus]ine textul s` fie
\n concordan]` cu acesta. Cel mai adesea se folosesc imagini
care reprezint` persoane aflate \n ultimul stadiu al bolii indiferent
dac` este vorba despre un nou tratament sau de un caz de
discriminare, inducându-se ideea c` a[a arat` persoanele
infectate cu HIV, [i c`, prin urmare, ne d`m seama „dintr-o
privire” cine este infectat [i cine nu. 
Cât prive[te dreptul la confiden]ialitate al persoanelor afectate,
imaginile cu acestora nu trebuie publicate/difuzate f`r` acordul
lor.
Acest drept le este ap`rat atât de Legea 584 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, cât [i de
Decizia Consiliului Na]ional al Audio - Vizualului, nr. 80 din 13
august 2002 - Privind protec]ia demnit`]ii umane [i a dreptului la
propria imagine.

Important

Recomandãm:
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GLOSAR DE TERMENI HIV/SIDA
Anticorp Reprezint` o structur` proteic` de di-

mensiune mic` care se formeaz` \n
organism cu rolul de a neutraliza o in-
fec]ie.

Anti(retro)viral Medicament care are proprietatea de
a ataca (retro)virusuri.

ADN [[i AARN Acid dezoxiribonucleic [i Acid ribo-
nucleic. Cele dou` componente care
codific` informa]ia genetic`.

Asimptomatic Care nu prezint` simptome.  Persoane-
le cu HIV sunt \n stadiul asimptomatic
pân` la momentul \n care dezvolt`
infec]ii oportuniste care marcheaz`
debutul SIDA. Perioada asimptomatic`
poate dura 10 ani [i chiar mai mult.

Consiliere Furnizare de informa]ii [i sfaturi.
Consilierea pre – testare ajut` persoa-
nele s` se decid` dac` vor sau nu s`
fac` testul HIV. Consilierea post –
testare ofer` persoanelor HIV –
negative ocazia de a afla cum se pot
proteja \n viitor \mpotriva infec]iei cu
HIV, iar persoanelor HIV – pozitive le
ofer` informa]ii despre cum \[i pot
men]ine s`n`tatea [i cum pot evita
transmiterea virusului altor persoane.

Discriminare Ac]iuni sau politici care cauzeaz` unui
individ sau unui grup de persoane,
prejudicii morale, sociale [i/sau
materiale.

Fereastr` iimunologic` Sistemul imunitar are nevoie de o
perioad` de aproximativ 3 luni pentru a
produce anticorpi \mpotriva HIV,
anticorpi care pot fi identifica]i prin
testul HIV. |n aceast` perioad`, numit`
“fereastr` imunologic`”, dac` o
persoan` care s-a expus riscului de
infec]ie cu HIV se testeaz`, rezultatul
poate fi HIV – negativ; cu toate acestea
ea este purt`toare de HIV [i deci poate
transmite infec]ia [i altor persoane.

CAPITOLUL III
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Generic ((medicament) Termen utilizat pentru a desemna
acele produse comercializate, care nu
apar]in unei m`rci \nregistrate
(medicamente, produse cosmetice
sau produse alimentare).

HIV Virusul Imunodeficien]ei Umane. HIV
este un retrovirus care p`trunde \n
limfocitele CD4, transformând ARN-ul
\n ADN cu ajutorul unei enzime
numit` revers ttranscriptaz`. Acest
lucru, permite multiplicarea virusului
\n interiorul celulelor CD4, ducând la
distrugerea sistemului imunitar [i, \n
final, la dezvoltarea afec]iunii SIDA.

HIV –– nnegativ Rezultat al testului HIV care arat` c`
persoana testat` nu a contactat HIV
sau c` se afl` \n a[a numit` „fereastr`
imunologic`”.

HIV –– ppozitiv Care a contactat HIV sau tr`ie[te cu HIV.

Homofobia Fric` [i/sau antipatie nejustificat` fa]`
de persoanele homosexuale [i/sau
homosexualitate

Inciden]` Inciden]a unei boli este un indicator
reprezentând rata nnoilor iinfec]ii,
exprimat` de obicei sub forma de
cre[tere aanual` aa rratei infec]iilor,
raportat la popula]ia total`. De
exemplu, o inciden]` HIV de 10% \n
anul 2004 ar \nsemna c` \n acest an,
num`rul persoanelor care vor fi
infectate va fi cu 10% mai mare decât
\n anul precedent.

Infectat Invazia [i multiplicarea unor micro-
organisme (virusuri, bacterii, etc.) \n
]esuturi, invazie care chiar dac` nu
determin` semne [i simptome clinice
este caracterizat` prin distrugerea
celulelor prin mecanisme de ac]iune
metabolice, replicare intracelular` sau
r`spuns anticorp.

Infec]ie Infec]ii care atac` mai u[or orga-
nismul atunci când sistemul imunitar
este sl`bit. Teoretic, orice afec]iune
poate fi cauzat` de o infec]ie 
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oportunist`; \n practic` \ns`, cele mai des \ntâlnite infec]ii
oportuniste sunt: tuberculoza,
pneumonia, virusurile hepatice,
toxoplasmoza.

ITS Cunoscute [i sub numele de Boli cu
Transmitere Sexual` (BTS), sunt
infec]ii care pot fi transmise doar/mai
ales \n timpul contactului sexual. ITS
pot cauza leziuni sau ulcera]ii - cum ar
fi gonoreea sau sifilis - crescând astfel
de [apte ori riscul de transmitere HIV
\n timpul contactului sexual.

Infec]ie nnozocomial` Infec]ie dobândit` \n spital.             .

Limfocite CCD4 Un tip de celule care se g`sesc \n
sânge, cunoscute [i sub numele de
limfocite - T. Când sistemul imunitar
func]ioneaz` normal, limfocitele CD4
protejeaz` organismul identificând [i
distrugând virusurile [i bacteriile. HIV
p`trunde [i se multiplic` \n interiorul
celulelor CD4, distrugând sistemul
imunitar [i ducând, \n final, la
dezvoltarea afec]iunii SIDA.

Pacient nnaiv Pacient care nu a primit niciodat`
tratament specific (cu antiretrovirale)
pentru infec]ia cu HIV.

Persoan` Care are \n anturajul apropiat
(familie/prieteni) o persoan` infectat`
cu HIV sau bolnav` de SIDA.

Prevalen]` HHIV Prevalen]a este un indicator
reprezentând num`rul ttotal dde
persoane infectate cu HIV, dintr-un
grup de popula]ie ales (ex.: din totalul
femeilor gravide, \n jude]ul X, \n
perioada 2002-2003).

Quilt Sau „proiectul numelor”, presupune
confec]ionarea unor pânze
comemorative (pe care sunt trecute
numele persoanelor care au murit de
SIDA) [i desf`[urarea acestora \n
cadrul unor ceremonii publice.

Retrovirus Virusurile din familia retroviride din
care face parte [i HIV.
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Risc Riscul transmiterii HIV exist` \n toate
situa]iile \n care virusul ar putea fi
transmis de la o persoan` la alta –
ex.: act sexual neprotejat, utilizarea \n
comun a acelor [i seringilor pentru
injectarea drogurilor, transfuzii cu
sânge netestat.

SIDA Sindromul Imunodeficien]ei
Dobândite – afec]iune cauzat` de
HIV. Nu \nseamn` doar o singur`
boal`, ci o sum` din cele mai
obi[nuite boli care afecteaz` \n mod
tipic persoanele infectate cu HIV.

Simptomatic Care prezint` simptome. O persoan`
cu HIV este asimptomatic`; o
persoan` cu SIDA este simptomatic`.

Sistemul O re]ea complex` [i vast` format` din
celule care interac]ioneaz`, din pro-
duse celulare [i din ]esuturi, care pro-
tejeaz` organismul de factori pato-
geni [i alte substan]e str`ine, dis-
truge celulele infectate [i cele bolnave
[i \nl`tur` reziduurile celulare.

Terapie Pentru tratamentul HIV/SIDA se
folosesc combina]ii de dou` sau mai
multe medicamente antiretrovirale \n
acela[i timp. Combina]ia de medica-
mente – numita [i dubl` ((2ARV) sau
tripl` tterapie ((3ARV), \n func]ie de caz
– este mult mai eficient` \n tratarea
HIV/SIDA decât monoterapia ((1ARV).

Virus (virusuri) Micro-organism care tr`ie[te [i se
reproduce \n interiorul unei celule vii.
Cele mai multe virusuri \[i stocheaz`
informa]ia genetic` necesar` repro-
ducerii \n ADN. Asemenea HIV, retro-
virusurile \[i stocheaz` informa]ia ge-
netic` \n ARN.

Zidovudin` Primul medicament folosit \n trata-
mentul persoanelor cu HIV/SIDA.
Cunoscut mai ales sub denumirea AZT
(Azidotimidin`), acest medicament
\mpiedic` HIV s` transforme ARN \n
ADN \n interiorul celulelor CD4.

imunitar

antiretroviral`
combinat`

(denumire ccomercial`
RETROVIR)



29

(reprezentan]ele \\n RRomânia)

UNAIDS - PProgramul NNa]iunilor UUnite ppentru HHIV/SIDA
UNICEF - 
UNFPA - FFondul NNa]iunilor UUnite ppentru PPopula]ie
UNDP - PProgramul NNa]iunilor UUnite ppentru DDezvoltare
Adres`: Casa UN,  Bulevardul Prim`verii, Nr. 48A, Bucure[ti,

sector 1, cod 011975, Romånia
Telefon: +40 (21) 2017872/76 (UNDP, UNAIDS si UNICEF) 

+40 (21) 2017830 (UNFPA) 

OMS - OOrganiza]ia MMondial` aa SS`n`t`]ii
Adres`: Str. Cristian Popi[teanu, Nr.1-3, Camera 569, Et 5

Sector 1, COD 70151, Bucure[ti, România
Telefon: +40 (21) 2100173

Salva]i ccopiii
Adres`: Intrarea {tefan Furtun`, Nr. 3, Sector 1, COD 77116, 

Bucure[ti
Telefon: +40 (21) 2126177; www.salvaticopiii.ro

World VVison
Adres`: Str. Rotasului, Nr. 7, Sector 1, COD 78308, Bucure[ti
Telefon: +40 (21) 2229101; www.worldvision.ro 

ACCEPT
Adres`: Str. Lirei, Nr. 10, Bucure[ti
Telefon: +40 (21) 2521637; www.accept_romania.ro

SECS - SSocietatea dde EEduca]ie SSexual` [[i CContraceptiv`
Adres`: Str. Dimitrie Racovi]`, Nr. 11, Sector 5, Bucure[ti
Telefon: +40 (21) 3103313; www.secs.ro 

ARAS - AAsocia]ia RRomân` AAnti-SSIDA
Adres`: Intrarea Mihai Emiescu, Nr. 5, Bucure[ti
Telefon: +40 (21) 2524141; www.arasnet.ro

HAR - HHealth AAid RRomania
Adres`: Str. Dr. Grozovici, Nr.1, Sector 2, Bucure[ti
Telefon: +40 (21) 2105430

SURSE DE INFORMARE
Programe si agentii internationale, , ,

Organizatii nationale, ,
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Asocia]ia AAdolescentul
Adres`: Str. Moise Nicoara, Nr.8, Sector 3, Bucure[ti
Telefon: +40 (21) 3238017; www.adolescentul.ro

UNOPA ((Uniunea NNa]ional` aa OOrganiza]iilor
Persoanelor AAfectate HHIV)
Adres`: Calea Mo[ilor, Nr. 225, Bl. 33-35, Sc.B, Ap. 39,

Sector 2, Bucure[ti
Telefon: +40 (21) 2109089; www.unopa.ro

AVSI ((Associatione VVolontari pper iil SServitio IInternationale)
Adres`: Str. Balciului, Nr. 2, Sector 2, Bucure[ti
Telefon: +40 (21) 2520983

Tineri ppentru TTineri
Adres`: Strada Dionisie Fotino, Nr. 20B, sector 1, Bucuresti
Telefon: +40 (21) 2311195; www.tineripentrutineri.ro

Funda]ia IInim` dde CCopil
Adres`: CP 787 OP 7, Gala]i, Cod 6200, Jud. Gala]i
Telefon: +40 (236) 312199 

Funda]ia AAl`turi dde VVoi
Adres`: Str. Vovideniei, Nr. 10, Ia[i, cod 700079, Jud. Ia[i 
Telefon: +40 (232) 275568; www.alaturidevoi.ro

Funda]ia RRomanian AAngel AAppeal
Adres`: Str. Rodiei, Nr. 52, Sector 3, Bucure[ti
Telefon: +40 (21) 3236868; www.raa.ro
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Centrul dde CConsiliere [[i TTestare GGala]i
DSP - Serviciul de Inspec]ie Sanitar` de Stat
Adres`: Str. Ro[iori, Nr. 2, Gala]i
Telefon: +40 (236) 431522 

Centrul dde CConsiliere [[i TTestare BBra[ov
Policlinica Astra
Adres`: Str. Saturn, Nr. 43, Et. 1, Cam 217 Bra[ov
Telefon: +40 (268) 321077 

Centrul dde CConsiliere [[i TTestare BBac`u
Spitalul Jude]ean de Urgen]` Bac`u
Adres`: Str. Spiru Haret, Nr. 2-4, Bac`u
Telefon: +40 (234) 521844

Centrul dde CConsiliere [[i TTestare DDambovi]a
Direc]ia de S`n`tate Public` Jude]ean` Dambovi]a
Adres`: Str. Tudor Vladimirescu, Nr. 15-19, Cam 10, Parter,

Dåmbovi]a
Telefon: +40 (245) 640288

Centrul dde CConsiliere [[i TTestare CCraiova
Laboratorul de Microbiologie [i Parazitologie "Cantacuzino"
Adres`: Str. Brestei, Nr. 6, Craiova
Telefon: +40 (251) 413504

Centrul dde CConsiliere [[i TTestare SSuceava
Adres`: Aleea Zorilor, Nr. 11, Suceava (lâng` Liceul de

Informatic`)
Telefon: +40 (230) 422211

Centrul dde CConsiliere [[i TTestare CCluj-NNapoca
Direc]ia de S`n`tate Public` Jude]ean` Cluj
Adres`: Str. Nicolae Iorga, Nr. 16, Et. 2, Cluj-Napoca
Telefon: +40 (264) 434445

Centrul dde CConsiliere [[i TTestare CConstan]a
Direc]ia de S`n`tate Public` Jude]ean` Constan]a
Adres`: Str. Nicolae Iorga, Nr. 89, Constan]a 
Telefon: +40 (241) 522211

Centrul dde CConsiliere [[i TTestare TTimi[oara
Direc]ia de S`n`tate Public` Jude]ean` Timi[
Adres`: Str. Ludwig van Beethoven, Nr. 5, Et. 2, Timi[oara
Telefon: +40 (256) 202691

Centre de consiliere si testare Romania Angel Appeal,
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Centrul dde CConsiliere [[i TTestare BBucure[ti 11
Institutul Na]ional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie
[i Imunologie "Cantacuzino", 
Adres`: Splaiul Independen]ei, Nr. 103, sector 5, Bucure[ti
Telefon: +40 (21) 4108457

Centrul dde CConsiliere [[i TTestare BBucure[ti 22
Spitalul Clinic Dr. Victor Babe[
Adres`: Str. Mihai Bravu, Nr. 281-283, sector 3, Bucure[ti
Telefon: +40 (21) 3229250

Centrul dde CConsiliere [[i TTestare BBr`ila
Adres`: Str. Gr`dinii Publice, Nr. 2, Br`ila
Telefon: +40 (239) 612933

Centrul dde CConsiliere [[i TTestare DDeva
Adres`: Str. Mihai Eminescu, Nr. 99, et. 1, Deva
Telefon: +40 (21) 3236868 

Centrul dde CConsiliere [[i TTestare RRe[i]a
Adres`: Str. Spitalului, Nr. 36, et. 4, Re[i]a
Telefon: +40 (255) 219170

Centrul dde CConsiliere [[i TTestare SSlatina
Adres`: Bd. Tineretului, Nr. 1, et. 2, cam. 24, Slatina
Telefon: +40 (249) 432 321/interior 218

Centrul dde CConsiliere [[i TTestare SSibiu
Adres`: Bd. Corneliu Coposu, Nr. 2-4 

(în cadrul Policlinicii Adul]i 1 - Spitalul Clinic Jude]ean),
parter, cam. 6, Sibiu

Telefon: +40 (21) 3236868 

021 - 33233076: Linie telefonic` special`
a Romanian Angel Appeal pentru informa]ii despre
infec]ia cu HIV, beneficiile consilierii [i test`rii,
adrese utile (centre de consiliere [i testare, sec]ii de zi). 



Funda]ia Romanian Angel Appeal (RAA) a fost fondat` \n 1990 la
Londra [i Los Angeles [i \nregistrat` \n Romånia \n anul 1991.
Prin proiectele sale, RAA ac]ioneaz pentru \mbun`t`]irea asis-
ten]ei medicale, sociale [i psihologice a persoanelor \n dificul-
tate, \n special a copiilor [i tinerilor afecta]i de HIV/SIDA, prin
servicii directe, prin dezvoltarea unor programe de educa]ie des-
tinate speciali[tilor \n domeniu (medici, asistente medicale, psi-
hologi, asisten]i sociali), precum [i prin realizarea de campanii
de educa]ie [i prevenire.

Funda]ia Romanian Angel Appeal
Str. Rodiei, Nr. 52, Sector 3

Bucure[ti, cod 74324
România

Tel.: 021/323.68.68
Fax: 021/323.24.90

www.raa.ro
Persoan` de contact: Claudia C`tan` 

(e-mail: claudia.catana@raa.ro)

Bro[ur` realizat` \n cadrul proiectului “Resposabilitate social` \n
mass media”, finan]at de Funda]ia pentru o societate deschis`.
Proiectul este derulat \n parteneriat cu Agen]ia de Monitorizare a
Presei - Academia Ca]avencu [i Centrul pentru Jurnalism
Independent.




