
cuvânt înainte

În ceea ce priveºte programele în domeniul 

HIV/SIDA, s-a reuºit printr-o mobilizare fãrã 

precedent, extinderea activitãþii în 23 de judeþe ºi 

asigurarea de servicii unui numãr de peste 100.000 

de persoane. Consecventã misiunii ºi valorilor sale, 

RAA ºi-a concentrat resursele acolo unde acestea au 

cel mai mare efect în diminuarea impactului pe care 

îl are HIV.  Acest lucru a necesitat un sprijin 

concentrat oferit copiilor ºi tinerilor care trãiesc cu 

HIV/SIDA, o luptã continuã cu stigmatizarea ºi 

discriminarea, eforturi susþinute îndreptate cãtre 

prevenire ºi o angajare în susþinerea cunoºtinþelor ºi 

Fiecare perioadã din existenþa de 15 ani a resurselor de care dispun profesioniºtii din sectorul 

Fundaþiei Romanian Angel Appeal (RAA) a avut o medical ºi social.

importanþã deosebitã, însã perioada 2004-2005 a 

fost aceea în care organizaþia a marcat trecerea spre Parteneriatul ºi colaborarea permanentã cu 

o nouã treaptã de dezvoltare. Fundaþia Franco Moschino din Italia a permis 

Fundaþiei Romanian Angel Appeal sã se dezvolte 

Astfel, procesul de evaluare ºi planificare organizaþional ºi sã abordeze noi direcþii de acþiune 

strategicã parcurs în 2005 a clarificat rolul RAA ca în combaterea epidemiei cu HIV ºi asigurarea de 

organizaþie resursã în regiunea Est-Europeanã în servicii pentru copiii ºi tinerii afectaþi de HIV-SIDA.

domeniul HIV/SIDA ºi al altor boli cronice care 

genereazã discriminare ºi excludere socialã. De Membrã activã în Comisia Naþionalã pentru 

asemenea, pregãtirea pentru implementare a Controlul ºi Supravegherea cazurilor de HIV/SIDA ºi 

Sistemului de management al calitãþii (ISO în Mecanismul de Coordonare Naþional în relaþie cu 

9001:2001) a reprezentat pentru echipa RAA nu Fondul Global de Combatere a HIV,  Tuberculozei ºi 

numai o obligaþie faþã de ea însãºi ºi faþã de valorile Malariei, Fundaþia RAA a colaborat în mod activ cu 

organizaþiei, dar ºi garanþia profesionalismului sãu în toate sectoarele, respectând independenþa fiecãruia 

relaþia cu beneficiarii fundaþiei. ºi recunoscând diferenþele.  Am continuat sã 

promovãm transparenþa, gândirea criticã, studiul ºi 
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direcþii de acþiune

Reþeaua Secþiilor de zi „Floarea 
Soarelui - Smile”

extinsã cu 8 noi secþii în Suceava, Reºiþa, Timiºoara, 

Cluj-Napoca, Mediaº, Târgoviºte, Brãila ºi Slatina.

Infecþia cu HIV nu afecteazã doar sistemul 

imunitar, ci ºi viaþa socialã, profesionalã ºi echilibrul 

psiho-emoþional al persoanei afectate. De aceea, în 

cazul copiilor, tinerilor ºi adulþilor care trãiesc cu 

HIV/SIDA, asistenþa medicalã trebuie integratã cu 

servicii specializate de asistenþã psiho-socialã.

Secþia de zi este un concept de serviciu 

nerezidenþial, implementat în premierã în România 

de cãtre RAA în anul 1991 la Constanþa. Datoritã Aceastã din urmã extindere a programului a fost 

parteneriatului cu Fundaþia Franco Moschino, RAA a posibilã prin finanþare de la Fondul Global de Luptã 

reuºit ca pânã în 2000 sã înfiinþeze 6 astfel de noi Împotriva HIV/SIDA, Tuberculozei ºi Malariei.

servicii în Bacãu, Braºov, Bucureºti, Craiova, Galaþi, 

Petroºani. În 2002, a fost inclusã în reþea ºi secþia de Secþia de zi este o alternativã eficientã la 

zi din Giurgiu prin completarea cu personal de internãrile pe termen lung pentru investigaþii, 

asistenþã psiho-socialã, iar din 2004, reþeaua a fost diagnostic ºi tratament, internãri care pot expune un 

5

15 ani de activitate

Servicii directe oferite
persoanelor seropozitive

schimbul de informaþii ca elemente esenþiale ale 

unor parteneriate de succes ºi ale unor acþiuni 

reuºite împotriva HIV/SIDA atât în România, cât ºi în 

întreaga lume.

În perioada 2004-2005, echipa Fundaþiei 

Romanian Angel Appeal s-a îmbogãþit cu un numãr 

important de angajaþi ºi tineri voluntari care au 

completat în mod fericit echipa de coordonare ºi 

cele douã reþele de profesioniºti: reþeaua asistenþilor 

medicali consilieri ºi cea a personalului Secþiilor de 

Zi "Floarea Soarelui - SMILE".

Le mulþumesc pentru cã au ales sã ni se alãture 

sã rãmânã ºi nu în ultimul rând, pentru 

profesionalismul ºi dedicaþia cu care îºi fac munca - o 

muncã ce nu se încheie aproape niciodatã.  Tot ceea 

ce veþi citi în paginile acestui raport li se datoreazã.

De asemenea, multe mulþumiri partenerilor, 

finanþatorilor ºi sponsorilor noºtri al cãror sprijin 

nepreþuit ne-a permis sã fim la rândul nostru de 

folos atâtor persoane care au avut nevoie de noi.

Dr.  Silvia Asandi,

Director General
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Suceava

Cluj-Napoca

Bacãu

Timiºoara

Reºita

Craiova Slatina

Târgoviºte

Braºov Galaþi

Giurgiu

Brãila

Constanþa

Bucureºti

Mediaº

Petroºani

direcþii de acþiune direcþii de acþiune

pacient cu HIV la infecþii intercurente. În plus, la Rezultate în perioada 2004 - 2005

copiii cu HIV, internãrile prelungite pot conduce la + Numãr de beneficiari - 2.710

deteriorarea relaþiei cu familia ºi la abandon ºcolar. În + Numãr de consultaþii - 31.546

secþia de zi Floarea Soarelui, pacientul ºi familia + Echipa formatã din 50 de profesioniºti 

primesc pe lângã tratament ºi îngrijire medicalã, (psihologi ºi asistenþi sociali)

suport psiho-social de la o echipã de profesioniºti cu + 3 proiecte derulate pe infrastructura secþiilor 

experienþã (asistenþi sociali ºi psihologi). de zi (SEYPA, tabere pentru copii ºi 

adolescenþi ºi forumul electronic al tinerilor).

Un element important al abordãrii pacientului în 

secþia de zi este strânsa colaborare cu membrii 

familiei, aceºtia primind informaþiile de care au RAA a investit în crearea acestei reþele de 

nevoie pentru a îngriji pacientul cu infecþie HIV, cât ºi servicii nu numai capital uman ºi fonduri pentru 

consiliere psiho-socialã pentru depãºirea situaþiilor echipamente ºi întreþinere, dar ºi cursuri de formare 

de crizã, pentru dezvãluirea diagnosticului sau pentru ºi schimburi de experienþã ce au contribuit la 

obþinerea drepturilor legale. În plus, secþia de zi este selectarea unui grup de profesioniºti cu o experienþã 

locul unde membrii familiilor afectate au ocazia de a bogatã în managementul medical, social ºi psihologic 

se întâlni ºi discuta deschis cu alte persoane care se al copiilor ºi familiilor afectate de HIV/SIDA.  Anual, 

confruntã cu aceleaºi probleme, atât în mod informal membrii reþelei secþiilor de zi Floarea Soarelui se 

cât ºi formal prin participare la grupuri de suport. întâlnesc în cadrul atelierelor ºi sesiunilor ºtiinþifice 

organizate de RAA.

Printr-un continuu efort de conºtientizare ºi (http://www.raa.ro/evenimentestiintifice/)

responsabilizare a autoritãþilor privind drepturile 

persoanelor seropozitive la îngrijire multidisciplinarã, 

RAA a reuºit (în ciuda dificultãþilor întâmpinate în 

cursul acestui program de advocacy) sã transfere cea Finanþatori

mai mare parte a cheltuielilor de funcþionare a + Fundaþia Franco Moschino (ITALIA)

acestor servicii cãtre Ministerul Sãnãtãþii ºi Familiei. + Fondul Global de Luptã Împotriva  HIV,  TBC ºi 

Malariei

+ Fundaþia "Parteneri pentru Viaþã" a companiei 

GlaxoSmithKline - România

+ Spitalul Clinic de Urgenþã pentru Copii Luis Þurcanu

+ Spitalul Clinic de Boli Infecþioase Timiºoara

+ Spitalul Judeþean Brãila

+ Spitalul Municipal Mediaº

+ Spitalul Judeþean Reºiþa

Infrastructura reþelei secþiilor de zi asigurã 

implementarea unor proiecte dedicate 

copiilor ºi adolescenþilor, proiecte care vin în 

completarea serviciilor medicale ºi psiho-

sociale.

Parteneri Faptul cã un adolescent infectat cu HIV nu îºi 

+ Spitalul Judeþean Bacãu cunoaºte diagnosticul reprezintã în primul rând o 

+ Spitalul de Boli Infecþioase Braºov problemã pentru el însuºi, deoarece nu este 

+ Institutul de Boli Infecþioase "Prof. Dr. Matei Balº" - conºtient cã trebuie sã îºi ia medicamentele la timp, 

Bucureºti în dozele recomandate ºi sã respecte toate 

+ Spitalul Clinic de Boli Infecþioase Constanþa, Fundaþia indicaþiile medicale. Pentru cei apropiaþi lui, povara 

Baylor-Marea Neagrã unui secret atât de apãsãtor poate deveni de 

+ Spitalul Clinic de Boli Infecþioase Cluj nesuportat. În multe situaþii însã, un adolescent 

+ Spitalul Clinic de Boli Infecþioase Craiova seropozitiv care îºi începe viaþa sexualã fãrã sã îºi 

+ Spitalul de Boli Infecþioase Galaþi cunoascã diagnosticul, poate transmite involuntar 

+ Spitalul de Boli Infecþioase Singureni-Giurgiu infecþia cu HIV partenerilor sãi. Un studiu realizat de 

+ Spitalul de Urgenþã Petroºani RAA în 2001 arãta cã 67% din cei 2.500 de beneficiarii ai 

+ Spitalul de Boli Infecþioase Suceava Secþiilor de Zi „Floarea Soarelui SMILE” (copiii ajunºi la 

+ Spitalul Judeþean Târgoviºte vârsta pre-adolescenþei), nu ºtiau cã sunt infectaþi HIV.

+ Spitalul Judeþean Slatina

Dezvãluirea diagnosticului
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Aceastã situaþie a fost generatã de refuzul Taberele de suport post-comunicare 

pãrinþilor de a dezvãlui copiilor diagnosticul, refuz diagnostic

generat pe de-o parte de teama de discriminare ºi Taberele au facilitat întâlnirea tinerilor care ºi-au 

excludere socialã, iar pe de altã parte de faptul cã aflat recent diagnosticul, reducând izolarea la 

pãrinþii nu ºtiau cum sã o facã, dupã ani ºi ani de care cei mai mulþi sunt expuºi ºi oferindu-le ºansa 

ascundere a adevãrului. de a afla cã nu sunt singuri, cã au ce învãþa unii de 

În anul 2001, echipa RAA a iniþiat un proiect care la alþii ºi cã se pot susþine reciproc. Discuþiile ºi 

sã faciliteze comunicarea diagnosticului de cãtre atelierele de lucru

familie, copiilor/adolescenþilor infectaþi cu HIV. organizate în tabere au

Proiectul are trei componente majore: fost concepute astfel

încât sã abordeze teme

Dezvãluirea diagnosticului de interes pentru aceºti

Procesul este dificil ºi de lungã duratã. Este iniþiat adolescenþi, precum

de o discuþie a psihologului cu familia copilului educaþie sexualã (cum

pentru a afla dacã acesta ºtie adevãrul despre putem sã ne menþinem

statusul sãu medical. În cazul în care membrii sãnãtoºi ºi cum putem

familiei nu au avut puterea de a dezvãlui faptul cã sã-i protejãm pe ceilalþi ca sã rãmânã sãnãtoºi),

este seropozitiv, urmeazã o serie de sesiuni de comunicarea diagnosticului (acceptare, planuri de

consiliere pentru a pregãti cât mai bine pãrinþii viaþã), discriminarea (cum pot sã-mi pãstrez

pentru momentul comunicãrii diagnosticului. În Prietenii).

acelaºi timp au loc întâlniri cu copilul pentru a 

afla cum percepe relaþia cu pãrinþii sau faptul cã Componenta de peer-education (educaþie 

vine constant la medic pentru diverse investigaþii. de la egal la egal)

Dezvãluirea propriu-zisã este urmatã de o altã Aceastã componentã a fost adaugatã în 2005 ºi a 

serie de consilieri, oferite atât pãrinþilor cât ºi urmãrit formarea unora dintre tinerii beneficiari 

copiilor, cu scopul de a-i ajuta sã gãseascã resurse ai Secþiilor de Zi ca peer-educators pentru ceilalþi 

pentru a depãºi momentul aflãrii diagnosticului. adolescenþi seropozitivi ºi pentru tinerii din 

comunitate. Instruirea tinerilor pentru a deveni 

educatori s-a desfãºurat în cadrul a douã tabere 

de formare organizate în cursul verii.

Rezultate

+ 1.658 de adolescenþi seropozitivi evaluaþi ºi 

integraþi în program, din care 805 au parcurs 

deja toate etapele necesare comunicãrii 

diagnosticului. Tinerii provin din 12 judeþe, în 

care RAA a deschis Secþii de Zi pentru Din pãcate, în România, un numãr semnificativ de 

asistenþa pacienþilor cu HIV/SIDA. pacienþi infectaþi cu HIV suferã acte de discriminare 

+ Peste 11.714 de sesiuni de consiliere cu chiar din partea furnizorilor de servicii medicale. O 

adolescenþii ºi cu pãrinþii sau apãrþinãtorii problemã identificatã de RAA încã din anul 1998 a 

acestora, însumând mii de ore de muncã ale fost limitarea accesului copiilor infectaþi HIV la 

asistenþilor sociali, psihologilor ºi personalului servicii medicale de asistenþã stomatologicã ºi 

medical. dermatologicã. Medicii care refuzã sub o formã sau 

+ 314 adolescenþi au beneficiat de 12 tabere alta pacienþii cu infecþie HIV, fie nu au suficiente 

post-dezvãluire: 10 tabere la care au informaþii privind aplicarea precauþiilor universale în 

participat 297 adolescenþi ºi 2 tabere de practica medicalã, fie sunt informaþi dar nu au 

instruire (cursuri de peer-education). mijloacele materiale pentru aplicarea precauþiilor. 

Aceasta este în primul rând o serioasã situaþie de 

încãlcare a drepturilor pacienþilor ºi a codului etic ºi 

deontologic. În plus, refuzul unor cadre medicale de 

a trata persoane seropozitive este un semnal de 

alarmã pentru sãnãtatea publicã prin faptul cã 

demonstreazã cã unii medici nu aplicã precauþiile 

universale în practica medicalã ºi cã îºi pun problema 

aplicãrii lor doar atunci când cunosc statusul HIV al 

pacientului. 

Demarat în 2000, Unitatea Mobilã (UM) este 

unul dintre proiectele de lungã duratã ale Fundaþiei 

Romanian Angel Appeal, coordonat în parteneriat cu 

Ministerul Sãnãtãþii ºi Familiei din România prin 

Institutul de Boli Infecþioase "Prof. Dr. Matei Balº" din 

Unitatea Mobilã - servicii 
stomatologice ºi dermatologice 
pentru persoanele seropozitive din 
România
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Proiectul are trei componente majore: fost concepute astfel

încât sã abordeze teme

Dezvãluirea diagnosticului de interes pentru aceºti

Procesul este dificil ºi de lungã duratã. Este iniþiat adolescenþi, precum

de o discuþie a psihologului cu familia copilului educaþie sexualã (cum
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Rezultate

+ În intervalul 2004 - 2005, Unitatea Mobilã a 

lucrat în 24 de localitãþi din România. 

Sesiunile de lucru au implicat 4 asistenþi 

medicali din Bucureºti ºi 54 de medici din 

oraºele în care Unitatea a operat. 

+ Grupul þintã este format în prezent din peste 

1.800 de persoane, dintre care segmentul 

cel mai bine reprezentat este cel al 

adolescenþilor, urmat de copii ºi adulþi. 

Toþi pacienþii Unitãþii Mobile au primit 

educaþie sanitarã specificã ºi 

tratament gratuit în cadrul a  

4.899 intervenþii

stomatologice ºi 

dermatologice. Toþi cei 54 

de medici colaboratori au 

beneficiat de formare specificã 

prin program.

Finanþator

+ Fondul Global de Luptã Împotriva HIV/SIDA, TBC ºi 

Malariei.

Parteneri

+ Institutul de Boli Infectioase “Prof. Dr. Matei Balº - 

Bucureºti

Grupul þintã este format în prezent din peste 

e care segmentul 

ezentat este cel al 

 urmat de copii ºi adulþi.

oþi pacienþii Unitãþii Mobile au primit 

icã ºi 

tratament gratuit în cadrul a

e specificã 

iva HIV/SIDA,TBC ºi 

Bucureºti, cu sprijinul reþelei Secþiilor de Zi "Floarea- RAA oferã gratuit copiilor ºi tinerilor cu 

Soarelui - SMILE" ºi al spitalelor locale (judeþene, HIV/SIDA servicii de stomatologie ºi 

municipale, de pediatrie ºi de boli infecþioase) care dermatologie/micã chirurgie. Intervenþiile medicale 

monitorizeazã pacienþii infectaþi cu HIV. Deºi acest se desfãºoarã în sesiuni de una pânã la douã 

proiect reprezintã o adevãratã provocare din punct sãptãmâni, în fiecare locaþie.

de vedere logistic, organizatoric ºi financiar (nefiind 

susþinut financiar de cãtre Ministerul Sãnãtãþii ºi Unitatea Mobilã acþioneazã pentru:

Familiei), RAA a reuºit sã îl menþinã graþie unei + creºterea accesului pacienþilor HIV pozitivi la 

echipe dedicate ºi mulþumitã ajutorului financiar servicii stomatologice ºi dermatologice prin 

internaþional primit de-a lungul timpului. extinderea reþelei locale de medici implicaþi 

în proiect

+ informarea ºi educarea personalului medical 

privind prevenirea transmiterii HIV în practica 

medicalã ºi asigurarea treptatã a preluãrii 

serviciilor de cãtre personalul medical local

+ promovarea unor modele de bunã practicã 

pentru specialiºti ºi a unei atitudini non-

discriminatorii în rândul populaþiei generale 

(mai ales a tinerilor), cu privire la persoanele 

afectate de HIV/SIDA, prin campanii de 

"Unitatea" este mai mult decât o clinicã informare, în care este implicatã ºi mass-

medicalã mobilã. Este ºi un excelent mijloc pentru media localã ºi prin educaþie între egali.

organizarea de sesiuni de instruire pentru 

practicienii din domeniul medical ºi pentru 

diseminarea informaþiilor relevante din domeniul 

HIV/SIDA în rândul medicilor colaboratori dar ºi a 

informaþiilor privind igiena oralã în rândul 

beneficiarilor.
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monitorizeazã pacienþii infectaþi cu HIV. Deºi acest se desfãºoarã în sesiuni de una pânã la douã 

proiect reprezintã o adevãratã provocare din punct sãptãmâni, în fiecare locaþie.
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susþinut financiar de cãtre Ministerul Sãnãtãþii ºi Unitatea Mobilã acþioneazã pentru:

Familiei), RAA a reuºit sã îl menþinã graþie unei + creºterea accesului pacienþilor HIV pozitivi la 
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internaþional primit de-a lungul timpului. extinderea reþelei locale de medici implicaþi 
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+ informarea ºi educarea personalului medical 

privind prevenirea transmiterii HIV în practica 

medicalã ºi asigurarea treptatã a preluãrii 

serviciilor de cãtre personalul medical local

+ promovarea unor modele de bunã practicã 

pentru specialiºti ºi a unei atitudini non-

discriminatorii în rândul populaþiei generale 

(mai ales a tinerilor), cu privire la persoanele 

afectate de HIV/SIDA, prin campanii de 

"Unitatea" este mai mult decât o clinicã informare, în care este implicatã ºi mass-

medicalã mobilã. Este ºi un excelent mijloc pentru media localã ºi prin educaþie între egali.

organizarea de sesiuni de instruire pentru 

practicienii din domeniul medical ºi pentru 

diseminarea informaþiilor relevante din domeniul 
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Consiliere ºi testare
HIV voluntarã

Una dintre cele mai importante 

strategii de prevenire a extinderii 

epidemiei cu HIV se referã la 

creºterea accesului populaþiei 

generale ºi a grupurilor vulnerabile 

la servicii de consiliere ºi testare voluntarã. Testarea 

HIV trebuie sã fie voluntarã, confidenþialã ºi obligatoriu 

însoþitã de consiliere. 

Specialiºtii estimeazã cã în spatele fiecãrui caz de 

infecþie cu HIV diagnosticat existã alte 10-15 cazuri 

nediagnosticate. În anul 2003 existau în România 

doar 4 centre de consiliere pentru testarea HIV cu 

servicii gratuite. Era nevoie ca acest tip de serviciu RAA promoveazã testarea HIV voluntarã, 

sã existe în toate judeþele ºi sã fie integrat obligatoriu însoþitã de consiliere ºi desfãºuratã în 

Direcþiilor de Sãnãtate Publicã. Expertiza Fundaþiei condiþii de confidenþialitate. Testarea HIV fãrã 

RAA în realizarea de programe ºi servicii de îngrijire ºi consiliere ºi fãrã obþinerea consimþãmântului scris 

prevenire a recomandat-o pentru programul naþional reprezintã o practicã abuzivã ºi un efort financiar 

de extindere a capacitãþii de consiliere ºi testare fãrã beneficii pentru reducerea comportamentelor la 

voluntarã - obiectiv al Strategiei Naþionale HIV/SIDA risc ºi schimbarea cursului epidemiei. Consilierea 

2004-2007 ºi una din activitãþile finanþate de cãtre profesionist efectuatã contribuie semnificativ la

Fondul Global de Luptã Împotriva HIV/SIDA, TBC ºi completarea ºi actualizarea cunoºtinþelor referitoare 

Malariei. la infecþia cu HIV, ajutã la schimbarea 

Astfel, în 2004-2005, RAA a deschis în 16 judeþe comportamentului la risc ºi în timp, conduce la 

ºi în Bucureºti 18 Centre de Consiliere ºi Testare reducerea stigmei ºi discriminãrii persoanelor

(CCT) HIV în incinta Direcþiilor Judeþene de HIV pozitive.

Sãnãtate Publicã (în imediata vecinãtate a O reþea de 36 de asistenþi medicali consiliere 

laboratoarelor care efectueazã serologia HIV). HIV/SIDA ºi 16 coordonatori locali a fost pregãtitã 

pentru acest tip de serviciu. Formarea rezidenþialã a aceste servicii ºi sã le susþinã printr-o legislaþie 

consilierilor a inclus consilierea centratã pe caz ºi adecvatã, programul RAA oferind toate elementele 

reducerea riscului, consilierea de grup, consilierea necesare replicãrii sale la scarã naþionalã.

destinatã grupurilor vulnerabile (utilizatori de 

droguri injectabile, lucrãtori sexuali comerciali, Opinia evaluatorilor internaþionali

bãrbaþi care fac sex cu bãrbaþi etc.). RAA a dezvoltat un sistem comprehensiv de 

Programul a avut ºi o componentã de educaþie management a reþelei de consilieri HIV/SIDA . Sistemul 

medicalã continuã la distanþã, adresându-se include, pe de o parte, proceduri bine definite pentru 

personalului medical de toate specialitãþile ºi recrutarea consilierilor, instruirea, monitorizarea ºi 

urmãrind creºterea competenþelor în domeniul evaluarea lor, iar pe de altã parte documente 

infecþiei cu HIV, a consilierii pentru prevenirea HIV ºi conþinând fiºa postului ºi codul etic al consilierului.

a prevenirii transmiterii HIV în practica medicalã. (Katinka de Vries, expert internaþional de 

Participarea consilierilor ºi coordonatorilor la sãnãtate publicã OMS, UNAIDS, World Bank)

diferite activitãþi ºi evenimente de interes naþional sau 

local au fãcut ca aceste centre sã devinã importante Componenta

resurse locale de informare-educare, referire pentru de comunicare

asistenþã medicalã ºi suport psiho-social, dar ºi de Echipa de

promovare a unei atitudini non-discriminatorii faþã de coordonare RAA a

persoanele care trãiesc cu HIV/SIDA. organizat 16 campanii

Activitatea desfãºuratã în cadrul CCT reprezintã locale de conºtientizare

numai o verigã din conceptul de asistenþã a populaþiei, în special a

multidisciplinarã, medicalã ºi psiho-socialã, iniþiat ºi Tinerilor, cu privire la

dezvoltat de cãtre RAA. La nivelul fiecãrui judeþ a beneficiile consilierii

fost iniþiat un grup de intervenþie în care au fost pentru testarea voluntarã. 8.000 de postere, 100.000 

cooptaþi ºi implicaþi medici de diferite specialitãþi, de broºuri, 2.100.000 de pliante de promovare au 

psihologi, asistenþi sociali, educatori etc. Prin aceasta fost realizate ºi distribuite în cele 16 judeþe ºi 

s-a realizat un management de caz coerent ºi Bucureºti. În plus, personalul centrelor a desfãºurat 

eficient, asigurând accesul egal ºi nediscriminatoriu al numeroase activitãþi de outreach pentru persoanele 

tuturor persoanelor la asistenþã specializatã. Reforma vulnerabile ºi pentru grupurile cu risc crescut.

sistemului sanitar din România trebuie sã integreze 
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Consiliere ºi testare
HIV voluntarã

Una dintre cele mai importante 

strategii de prevenire a extinderii 

epidemiei cu HIV se referã la 

creºterea accesului populaþiei 

generale ºi a grupurilor vulnerabile 

la servicii de consiliere ºi testare voluntarã. Testarea 

HIV trebuie sã fie voluntarã, confidenþialã ºi obligatoriu 

însoþitã de consiliere. 

Specialiºtii estimeazã cã în spatele fiecãrui caz de 

infecþie cu HIV diagnosticat existã alte 10-15 cazuri 

nediagnosticate. În anul 2003 existau în România 

doar 4 centre de consiliere pentru testarea HIV cu 

servicii gratuite. Era nevoie ca acest tip de serviciu RAA promoveazã testarea HIV voluntarã, 

sã existe în toate judeþele ºi sã fie integrat obligatoriu însoþitã de consiliere ºi desfãºuratã în 

Direcþiilor de Sãnãtate Publicã. Expertiza Fundaþiei condiþii de confidenþialitate. Testarea HIV fãrã 

RAA în realizarea de programe ºi servicii de îngrijire ºi consiliere ºi fãrã obþinerea consimþãmântului scris 

prevenire a recomandat-o pentru programul naþional reprezintã o practicã abuzivã ºi un efort financiar 

de extindere a capacitãþii de consiliere ºi testare fãrã beneficii pentru reducerea comportamentelor la 

voluntarã - obiectiv al Strategiei Naþionale HIV/SIDA risc ºi schimbarea cursului epidemiei. Consilierea 

2004-2007 ºi una din activitãþile finanþate de cãtre profesionist efectuatã contribuie semnificativ la

Fondul Global de Luptã Împotriva HIV/SIDA, TBC ºi completarea ºi actualizarea cunoºtinþelor referitoare 

Malariei. la infecþia cu HIV, ajutã la schimbarea 

Astfel, în 2004-2005, RAA a deschis în 16 judeþe comportamentului la risc ºi în timp, conduce la 

ºi în Bucureºti 18 Centre de Consiliere ºi Testare reducerea stigmei ºi discriminãrii persoanelor

(CCT) HIV în incinta Direcþiilor Judeþene de HIV pozitive.

Sãnãtate Publicã (în imediata vecinãtate a O reþea de 36 de asistenþi medicali consiliere 

laboratoarelor care efectueazã serologia HIV). HIV/SIDA ºi 16 coordonatori locali a fost pregãtitã 

pentru acest tip de serviciu. Formarea rezidenþialã a aceste servicii ºi sã le susþinã printr-o legislaþie 

consilierilor a inclus consilierea centratã pe caz ºi adecvatã, programul RAA oferind toate elementele 

reducerea riscului, consilierea de grup, consilierea necesare replicãrii sale la scarã naþionalã.

destinatã grupurilor vulnerabile (utilizatori de 

droguri injectabile, lucrãtori sexuali comerciali, Opinia evaluatorilor internaþionali

bãrbaþi care fac sex cu bãrbaþi etc.). RAA a dezvoltat un sistem comprehensiv de 

Programul a avut ºi o componentã de educaþie management a reþelei de consilieri HIV/SIDA . Sistemul 

medicalã continuã la distanþã, adresându-se include, pe de o parte, proceduri bine definite pentru 

personalului medical de toate specialitãþile ºi recrutarea consilierilor, instruirea, monitorizarea ºi 

urmãrind creºterea competenþelor în domeniul evaluarea lor, iar pe de altã parte documente 

infecþiei cu HIV, a consilierii pentru prevenirea HIV ºi conþinând fiºa postului ºi codul etic al consilierului.

a prevenirii transmiterii HIV în practica medicalã. (Katinka de Vries, expert internaþional de 

Participarea consilierilor ºi coordonatorilor la sãnãtate publicã OMS, UNAIDS, World Bank)

diferite activitãþi ºi evenimente de interes naþional sau 

local au fãcut ca aceste centre sã devinã importante Componenta

resurse locale de informare-educare, referire pentru de comunicare

asistenþã medicalã ºi suport psiho-social, dar ºi de Echipa de

promovare a unei atitudini non-discriminatorii faþã de coordonare RAA a

persoanele care trãiesc cu HIV/SIDA. organizat 16 campanii

Activitatea desfãºuratã în cadrul CCT reprezintã locale de conºtientizare

numai o verigã din conceptul de asistenþã a populaþiei, în special a

multidisciplinarã, medicalã ºi psiho-socialã, iniþiat ºi Tinerilor, cu privire la

dezvoltat de cãtre RAA. La nivelul fiecãrui judeþ a beneficiile consilierii

fost iniþiat un grup de intervenþie în care au fost pentru testarea voluntarã. 8.000 de postere, 100.000 

cooptaþi ºi implicaþi medici de diferite specialitãþi, de broºuri, 2.100.000 de pliante de promovare au 

psihologi, asistenþi sociali, educatori etc. Prin aceasta fost realizate ºi distribuite în cele 16 judeþe ºi 

s-a realizat un management de caz coerent ºi Bucureºti. În plus, personalul centrelor a desfãºurat 

eficient, asigurând accesul egal ºi nediscriminatoriu al numeroase activitãþi de outreach pentru persoanele 

tuturor persoanelor la asistenþã specializatã. Reforma vulnerabile ºi pentru grupurile cu risc crescut.

sistemului sanitar din România trebuie sã integreze 
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Rezultate Ce spun beneficiarii centrelor

+ Într-o perioadã de 15 luni de funcþionare, cele 

18 centre au atras 15.899 persoane, marea “Nu încerc sã conving pe nimeni sã meargã (la CCT n.r.) 

majoritate tineri. Rata acceptãrii testãrii HIV însã spun la toatã lumea cã eu sunt ok.  Am ezitat când 

voluntare dupã consiliere a fost de 98% în prietena mea mi-a cerut sã o însoþesc însã nu-mi pare 

rândul populaþiei consiliate, un adevãrat rãu cã am venit.  Am fost surprins cã s-a discutat cu 

succes al programului. mine înainte de testare ºi dupã primirea rezultatelor. Nu 

+ Persoanelor testate li s-a oferit consiliere m-am aºteptat. Mai mult, nici când mi-a luat sânge nu 

post-testare ºi suport în realizarea unor planuri mi-a mai fost fricã.”

realiste de reducere a riscului de infectare cu 

HIV sau alte ITS. “Aº recomanda înfiinþarea mai multor centre de 

+ 61 de persoane au fost diagnosticate cu consiliere ºi testare, serviciile prestate de personalul 

infecþie HIV, consiliate, asistate psihologic ºi medical sunt foarte bune!”

referite reþelei medicale pentru tratament ºi 

îngrijire psiho-socialã. “Vã mulþumesc ºi viaþã lungã Centrului 

dumneavoastrã!”

“HIV nu este o glumã, oricine poate fi infectat ºi 

fiecare ar trebui sã þinã cont de acest pericol.”

“E foarte util ceea ce faceþi ºi þine cred ºi de puterea 

dumneavoastrã de convingere.”

“E binevenitã aceastã acþiune, aºtept sã ajung acasã 

sã-mi trimit ºi soþul !”

Parteneri

+ Ministerul Sãnãtãþii ºi Familiei

+ Institutul de Boli Infecþioase "Prof. Dr. Matei Balº" - 

Bucureºti Odatã cu introducerea mãsurilor de control al 

+ Institutul Naþional de Dezvoltare-Cercetare pentru sângelui ºi produselor din sânge precum ºi a celor 

Microbiologie ºi Imunologie "Cantacuzino" privind sterilizarea instrumentarului medical, evoluþia 

+ Spitalul de Boli Infecþioase ºi Tropicale V. Babeº - infecþiei cu HIV în România indicã o creºtere a 

Bucureºti numãrului de cazuri de infecþie cu HIV cu cale de 

+ Direcþiile de Sãnãtate Publicã Judeþene transmitere heterosexualã ºi implicit a celor de 

+ Direcþiile Judeþene de Protecþie a Copilului transmitere verticalã (de la mamã la copil). În ultimii 

+ Centrele de Asistenþã Psiho-Pedagogicã 6 ani  s-au înregistrat sute de cazuri de infecþie cu 

+ Inspectoratele ªcolare Judeþene HIV în rândul copiilor proveniþi din mame HIV 

+ Universitãþile din oraºele respective pozitive. În plus, contextul socio-geografic plaseazã 

+ Asociaþiile Studenþeºti sau ale Elevilor România în rândul þãrilor cu o piaþã de consum a 

+ ONG care activeazã în acest domeniu drogurilor injectabile ºi astfel, pune comunitatea 

+ Asociaþiile aparþinãtorilor persoanelor seropozitive medicalã într-o nouã situaþie, aceea de a se pregãti 

+ Mass-media localã pentru a face faþã unui nou tipar epidemic, comun 

+ Primãriile ºi Prefecturile þãrilor din regiunea Europei Centrale ºi de Est. 

Mãsurile de prevenire a transmiterii infecþiei cu HIV 

de la mamã la copil trebuie sã includã servicii de 

Finanþator asistenþã prenatalã cu consiliere ºi testare HIV 

Fondul Global integratã, accesibile tuturor gravidelor, asistenþã 

de Luptã medicalã de specialitate pentru gravidele 

Împotriva HIV/SIDA, diagnosticate cu HIV, profilaxia mamei ºi nou-

TBC ºi Malariei. nãscutului, asistenþã psiho-socialã pentru familie ºi o 

legislaþie coerentã care sã susþinã toate acestea. 

Fundaþia Romanian Angel Appeal a acumulat în 

perioada 2001-2004 o experienþã importantã în 

proiecte de prevenire a transmiterii infecþiei cu HIV 

Prevenirea transmiterii infecþiei cu 
HIV de la mamã la fãt
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