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RAPORT NARATIV 

 

II..  AAccttiivviittaattii  ddeerruullaattee  iinn  ccaaddrruull  pprrooiieeccttuulluuii  
 

12.3. Extinderea retelei sectiilor de zi 

 
Activitati derulate si finalizate in perioada 2004-2005 

 

A1. Recrutarea si trainingul compartimentului  de coordonare 

Echipa de coordonare recrutata si instruita 
Echipa de baza formata din 8 persoane cu experienta in coordonarea/conducerea proiectelor 

sociale/medicale a fost recrutata (si/sau numita) si instruita: 

- 5 persoane au fost recrutate pentru urmatoarele pozitii: 1 coordonator de proiect, 2 coordonatori 

zonali, 1 coordonator financiar, 1 contabil. 

- 3 persoane au fost numite pe urmatoarele pozitii: director program, contabil sef, consilier financiar.   

In plus, in cadrul proiectului au fost contractati si doi reprezentanti Ministerului Sanatatii (partener 

principal) care au asigurat implementarea armonioasa a proiectului Fondului Global in primii doi ani.   

Echipa nou recrutata a beneficiat de o saptamana de training atat in ceea ce priveste coordonarea si 

planificarea proiectelor, cat si monitorizarea si evaluarea acestora. Sesiunea de training a fost precedata 

de studierea individuala a descrierii proiectului, materialelor informativ-educative existente, 

metodologiei si a altor materiale relevante.   

In perioada 21-24 iulie 2005 s-a realizat un curs rezidential pentru echipa de coordonare a proiectelor 

Fondului Global, respectiv cursul de „Managementul conflictului si negociere” desfasurat cu 

participarea a 20 persoane. Cursul a avut ca obiectiv intarirea abilitatilor de negociere pentru membrii 

echipei care ulterior s-a ocupat de negocierile cu partenerii locali (Spitale si Directii de Sanatate 

Publica Judetene) in vederea preluarii activitatii si a personalului. 
 

A2. Evaluarea nevoilor in locatiile stabilite pentru noile sectii de zi (4 locatii in primul an: SV, DB, 

CJ, TM si 4 in al doilea an: OT, BR, SB, CS) 

23 vizite de evaluare a nevoilor efectuate 

Echipa de coordonare a realizat metodologia de evaluare a nevoilor (inclusiv criteriile de evaluare, 

formatele scrisorilor pentru partenerii locali, baza de date cu contactele locale, etc.) apoi a programat si 

pregatit vizitele de evaluare initiala pentru a deschide cele 8 noi sectii de zi. S-a realizat in perioada 10 

mai 2004-28 ianuarie 2005 un numar de 23 vizite in 12 judete: Suceava, Prahova, Cluj, Timis 

Dambovita, Braila, Bihor, Sibiu, Arges, Caras-Severin, Hunedoara, Olt din care au fost selectate un 

numar de 8. O parte din judete au fost excluse deoarece nu s-au identificat conditii optime pentru 

derularea serviciilor de asistenta psiho-sociala. In unele locatii au fost necesare mai multe vizite de 

evaluare pentru a stabili daca locatiile intrunesc conditii optime de implementare.  

Locatiile selectate pentru a intra in program au fost stabilite si cu acordul Ministerului Sanatatii, astfel: 

Cluj, Dambovita, Suceava, Timis – in primul an de proiect (2004) si Braila, Caras-Severin, Olt, Sibiu – 

in al doilea an de proiect (2005). 

     
Vizita de evaluare spital Timisoara, 12 mai 2004   Vizita de evaluare spital Suceava, 29 iulie 2004  
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A5 Tiparirea si distribuirea ghidului practic si a instrumentelor de lucru 

 350 exemplare din Ghidul Practic tiparite si distribuite 

Ghidul practic al sectiilor de zi a fost revizuit si actualizat in 2004. In aceasta activitate au fost 

implicati coordonatorii RAA, asistentii sociali si psihologii din clinicile de zi existente, un editor si un 

specialist DTP. Cateva capitole descriind metodologia de lucru si abordarea specifica a fiecarei 

categorii de profesionisti in lucrul cu adultii afectati de infectia HIV si un capitol intreg dedicat 

tehnicilor specifice implicate in dezvaluirea diagnosticului, au fost realizate intr-o prima versiune si au 

fost circulate intre profesionistii din clinicile de zi.  

Ghidurile practice revizuite au fost tiparite si distribuite in 350 de exemplare (pana la sfarsitul anului 

2005) personalului din sectiile de zi, partenerilor cu ocazia vizitelor de monitorizare si evaluare sau in 

cadrul intalnirilor; au fost, de asemenea oferite si unor colaboratori ai RAA, implicati in activitati de 

asistenta a persoanelor seropozitive, conform rapoartelor de distributie. Distribuirea s-a realizat 

trimestrial, in acord cu un plan de distributie. 

 

   
Coperta Ghidului Practic revizuit in 2004  Capitolul nou introdus in Ghid, la revizuire in 2004 
 

A7 Mici lucrari de renovare, mobilari si dotari cu echipament 

Lucrari de renovare efectuate, mobilier si echipament de birou achizitionate si livrate in 

cele 8 sectii de zi deschise in 2004 si 2005. 
Pentru lucrarile de renovare RAA a angajat in proiect un inginer constructor, pe o perioada limitata de 

timp. Acesta s-a ocupat de evaluarea necesarului de lucrari, costuri estimative, date utile pentru a 

evalua volumul de munca si fondurile necesare; s-a ocupat de identificarea unor firme in plan local. 

Astfel am demarat intr-un interval scurt de timp procedura de licitatii in toate locatiile de implementare 

si lucrarile au demarat si s-au finalizat in timp optim sub supervizarea inginerului constructor. 

In vederea achizitionarii mobilierului  si echipamentelor de birou s-a estimat necesarul pentru fiecare 

locatie, in functie de spatiul pus la dispozitie de fiecare spital, s-au facut cereri de oferta si in urma 

selectiei s-a desemnat firma castigatoare cu care s-a semnat contractul. 

    
Sala de asteptare pentru beneficiari, Spital Victor Babes Timisoara     Dotari sectie de zi adulti, Bucuresti 

(inainte si dupa renovarea si dotarea cu mobilier) 
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In cadrul acestei activitati au fost realizate, in 2004 si 2005, lucrarile si achizitiile corespunzatoare in 

toate cele 8 locatii (Cluj, Timis, Suceava, Dambovita, Braila, Caras-Severin, Olt, Sibiu):  

- lucrari de renovare pentru amenajarea spatiilor destinate serviciului social si psihologic; 

-  achizitionarea si dotarea cu mobilier adaptat incaperilor pentru fiecare locatie; 

- achizitionarea si dotarea cu echipament de birou (computer si multifunctional cu imprimanta, 

scanner, fax, telefon) 

- conform unor solicitari de realocare s-au achizitionat: 

- 3 lucrari suplimentare de renovare (Suceava, Olt, Caras-Severin) 

- mobilier suplimentar (Dambovita, Cluj, Timis si Caras-Severin) 

- 7 multifunctionale (Bacau, Brasov, Bucuresti, Constanta, Craiova, Petrosani, 

Timisoara) 

- 9 telefoane (Cluj, Dambovita, Suceava, Timis-Victor Babes, Timis-Louis Turcanu, 

Braila, Caras-Severin, Olt, Sibiu) 

- 4 computere pentru echipa de proiect RAA 

- 2 aparate de aer conditionat (Dambovita) 

- conform unor solicitari suplimentare ale RAA, s-au mai achizitionat: 

- 9 UPS-uri  

- 2 aparate de aer conditionat (Bacau) 

- 6 aparate de incalzire (Cluj, Timis, Sibiu) 

- 6 aparate de incalzire (Suceava, Olt, Braila) 
 

A9 Recrutarea echipelor locale 

28 persoane recrutate/angajate (24 pentru sectiile noi si 4 pentru sectiile existente) 

 10 coordonatori medicali nominalizati si angajati (pentru 8 sectii de zi noi) 

  
Echipa locala-sectia de zi Resita-18.05.2005  Echipa locala-sectia de zi Suceava-19.05.2005 

  

In vederea realizarii acestei activitati au fost parcurse urmatoarele etape: 

- revizuirea specificatiilor de post pentru asistent social si psiholog 

- realizarea ghidurilor de interviu pentru cele doua categorii de personal 

- publicarea anunturilor pentru recrutare in ziarele locale, in ziarul national „Romania Libera” si in 

publicatia electronica „Voluntar”; anunturile au fost postate de asemenea, pe site-ul RAA, pe site-

ul de asistenta sociala si au fost afisate la sediile Spitalelor locale si a DSPJ. 

- centralizarea CV-urilor si preselectia acestora, in functie de criteriile de recrutare 

- planificarea vizitelor si a interviurilor, stabilirea comisiilor de evaluare 

- desfasurarea interviurilor si selectarea candidatilor corespunzatori postului  

Evaluarea candidatilor s-a desfasurat in fiecare locatie de implementare, in spitalele partenere; 

comisiile de evaluare au fost formate din doi reprezentanti ai RAA si cel putin un reprezentant local 

din spital. 

Au fost propusi de conducerea spitalelor colaboratoare si 10 coordonatori medicali pe care RAA i-a 

angajat (cu acordul UMP) pentru a superviza in plan local modul in care serviciul psiho-social este 
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integrat in cadrul spitalului dar si pentru a realiza o legatura intre personalul medical si cel psiho-

social.  

 

A10 Dezvoltarea planului de training si a curriculei 

 Planul de training dezvoltat si curricula realizata 
A fost contractata o agentie care oferea deja un program de training pentru echipele sociale si 

psihologice existente si care a dezvoltat un plan de training si curricule pentru modulele de instruire ale 

personalului psiho-social. Trainingurile au fost adaptate permanent nevoilor identificate de echipele 

locale de asistenti sociali si psihologi. 
 

A11. Asigurarea cu instrumente de lucru si materiale informative pentru personal 

5000 X 4 seturi de fise psiho-sociale tiparite 

20.000 fise psiho-sociale distribuite (4850 fise in 2004 si 15.150 fise in 2005) 
In trimestrul 3 din 2004, fisele de inregistrare ale pacientilor (copii si adulti) au fost revizuite si s-a 

semnat contractul cu tipografia pentru tiparirea acestor materiale. Materialele au fost tiparite in 

trimestrul 4, dupa obtinerea certificatului de TVA cota 0. 

Instrumentele de lucru s-au tiparit in 5000 x 4 exemplare pentru fiecare tip de fisa necesara inregistrarii 

pacientilor: 

- fisa psihologica copil 

- fisa psihologica adult 

- fisa sociala copil 

- fisa sociala adult 

Au fost tiparite 10000 de formulare in plus fata de numarul estimat fara a se depasi insa bugetul 

prevazut. Aceste formulare  de lucru s-au dublat fata de numarul stabilit initial deoarece a fost necesara 

realizarea unor instrumente de lucru diferentiate pe copii si adulti in cadrul celor doua servicii: 

asistenta sociala si psihologica. Fisele s-au realizat insa in cadrul aceleeasi linii bugetare, deci fara o 

depasire a bugetului. 

Formularele au fost integral distribuite pana la sfarsitul anului 2005, conform rapoartelor de distributie. 

 
Activitati derulate in perioada 2004-2005 si finalizate in ianuarie-februarie 2006   
 

Acorduri cu spitalele locale 

 8 contracte de colaborare semnate cu partenerii locali (spitale si DSPJ) in anii 2004 si 2005 

 15 contracte de colaborare semnate cu partenerii locali (spitale) in anul 2006 

Contractele de colaborare cu partenerii locali (spitale si DSPJ) au fost semnate astfel: pentru Cluj, 

Dambovita, Suceava, Timis in lunile august-septembrie 2004, pentru Braila, Caras-Severin, Olt si 

Sibiu in februarie-martie 2005. 

In 2005 (Q6) s-au prelungit de asemenea si contractele incheiate in 2004 pentru sectiile de zi din 

Bacau, Brasov, Bucuresti, Cluj, Dambovita, Dolj, Galati, Hunedoara, Suceava, Timis si s-a 

incheiat un acord de colaborare si pentru Constanta cu Fundatia Baylor Marea-Neagra..   

In 2006 au fost semnate contracte de colaborare cu partenerii locali din Bacau, Brasov, Bucuresti, 

Braila, Constanta, Craiova, Cluj Napoca, Galati, Medias, Petrosani, Resita, Slatina, Suceava, 
Targoviste, Timisoara. Contractele au fost semnate pentru perioada iulie-decembrie 2006, cu 

posibilitate de prelungire. Pentru sectiile de zi Timisoara a fost semnat un contract comun cu cele doua 

spitale partenere – Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii Louis Turcanu si Spitalul Clinic de Boli 

Infectioase V. Babes. 
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Activitati derulate si finalizate in perioada 2004-2009 
 

12.3.1. Recunoasterea legala a sectiilor de zi/ preluarea modelului de servicii sociale si psihologice de 

catre partenerii locali (DSP-uri si spitale), asigurarea sustenabilitatii programului, mentinerea 

standardelor de calitate – integrarea administrativa si financiara a serviciilor sociale si psihologice in 

bugetul autoritatilor locale 

- Aviz al MS pentru 8 sectii noi, in 2004 

- Scrisori ale MS trimise catre Directiile Locale de Sanatate Publica, in 2005 

- Corespondenta RAA cu MS si partenerii locali, referitoare la activitatea de recunoastere 

legala a sectiilor de zi, in 2005 

- 29 asistenti sociali si psihologi preluati de catre spitalele locale, echipamentul de birou si 

mobilierul donate partenerilor locali, Contracte de colaborare semnate cu partenerii 

locali in anul 2006 

- 16 contracte de colaborare semnate cu partenerii locali (spitale) in anii 2007 si 2008 
In cadrul acestei activitati, in anul 2004, scrisori ale Ministerului Sanatatii au fost trimise catre 

Directiile Locale de Sanatate Publica pentru a informa autoritatile locale despre proiectele 

implementate cu finantarea Fondului Global 

Corespondenta purtata in 2005 de RAA si partenerii locali, referitoare la activitatea de recunoastere 

legala a sectiilor de zi, a constat in: 

- 1 scrisoare RAA transmisa catre MS 

- 3 memorii justificative transmise de RAA catre MS 

- 12 scrisori de la spitale transmise DSPJ 

- 9 scrisori de la DSPJ transmise la MS 

In perioada februarie-martie 2006, intreg personalul psihosocial al sectiilor de zi a fost preluat in 

structura organizatorica a spitalelor partenere. 

Prin adresa nr VP 9406 din data de 20.02.2006, trimisa de Ministerul Sanatatii catre RAA, s-a aprobat 

continuarea activitatii derulate in cadrul programului de Extindere a retelei sectiilor de zi si 

suplimentarea posturilor in spitalele partenere in care RAA a avut angajat personal psihosocial – 

asistenti sociali si psihologi. De asemenea, Directiile de Sanatate Publica au primit instiintare din 

partea MS prin care se aproba suplimentarea numarului de posturi in spitalele partenere ale RAA in 

proiect. 

Preluarea s-a facut pe baza de concurs. In total, au fost preluati 29 psihologi si asistenti sociali, din 

locatiile: Bacau, Braila, Bucuresti – sectia de zi adulti, Cluj Napoca, Medias, Resita, Slatina, Suceava, 

Targoviste, Timisoara. 

Echipamentul de birou si mobilierul achizitionate in cadrul proiectului au fost donate in 2006 spitalelor 

partenere, pentru pastrarea standardelor de calitate a serviciilor oferite beneficiarilor. 15 sectii de zi au 

primit, prin donatie, echipament si mobilier. Pentru sectia de zi Galati nu s-au achizitionat echipamente 

sau mobilier in cadrul proiectului. 

Au fost semnate contracte de colaborare cu partenerii locali din Bacau, Brasov, Bucuresti, Braila, 

Constanta, Craiova, Cluj Napoca, Galati, Medias, Petrosani, Resita, Slatina, Suceava, Targoviste, 

Timisoara. Contractele au fost semnate pentru perioada iulie-decembrie 2006, cu posibilitate de 

prelungire. Pentru sectia de zi Timisoara a fost semnat un contract comun cu cele doua spitale 

partenere – Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii Louis Turcanu si Spitalul Clinic de Boli 

Infectioase V. Babes. 

Pentru anii 2007 si 2008 s-au incheiat contracte cu cele 16 spitale din tara, pentru toate sectiile 

mentionate anterior. 

 
12.3.2. Revizuirea metodologiei si instrumentelor de lucru 

Ghidul practic revizuit 

Fisele de lucru – fisa sociala si fisa psihologica - revizuite 

Ghidul practic al sectiilor de zi a fost revizuit si actualizat in 2004 cu date privind metodologia de 

lucru si abordarea specifica a fiecarei categorii de profesionisti in lucrul cu adultii afectati de infectia 
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HIV si un capitol intreg dedicat tehnicilor specifice implicate in dezvaluirea diagnosticului, au fost 

realizate intr-o prima versiune si au fost circulate intre profesionistii din clinicile de zi.  

In 2006 Ghidul practic al sectiilor de zi a fost revizuit, fiind actualizate anexele acestuia privind 

activitatea sectiilor de zi din perioada 2003-2005. 

Fisele de lucru au fost revizuite si distribuite in sectii la cererea personalului psihosocial. Au fost 

realizate o fisa sociala unica de lucru pentru copil si adult, o fisa psihologica unica pentru copil si 

adult, planuri de interventie, declaratii privind luarea la cunostinta a prevederilor legale – legea 

584/2002. 

  
Fisa sociala pentru adult si copil,  revizuita 2006          Fisa psihologica pentru adult si copil, revizuita 2006

  

Ghidul practic al sectiilor de zi a fost revizuit si in anul 2007, respectiv in Q15; cu aceasta ocazie au 

fost actualizate date statistice referitoare la distributia cazurilor care au beneficiat de servicii sociale si 

psihologice in reteaua sectiilor de zi, in cursul anului 2006 si in primele doua trimestre din 2007 

(ianuarie-iulie).  

In 2008 in Ghidul practic au fost actualizate informatiile referitoare la Dezvaluirea Diagnosticului. S-a 

adaugat astfel un capitol, Capitolul 14 – Dezvaluirea Diagnosticului de infectie HIV, continand 4 

subcapitole referitoare la lucrul cu parintii, lucrul cu copiii, impactul dezvaluirii diagnosticului si 

consilierea post-dezvaluire. In urmatorul trimestru, cel de close-out, Capitolul 14 a fost prelucrat, 

conform designului si integrat in Ghid.  

Anexa 1 – Capitolul 14 din Ghidul Practic al sectiilor de zi, revizuit in 2009 
 

12.3.3. Asigurarea consumabilelor administrative si educationale 

Consumabile administrative in 10 sectii si costuri de comunicatie in 6 sectii-2004 

Consumabile administrative in 16 sectii de zi si costuri de comunicatie in 13 sectii-2005 

Consumabile administrative in 16 sectii de zi si costuri de comunicatie in 12 sectii-2006 

Costuri de comunicatie pentru 12 sectii de zi -2007 

Consumabile administrative in 16 sectii de zi -2008  
In cadrul activitatii de asigurare a consumabilelor administrative si educationale, in 2004 au fost 

achizitionate si livrarate produse in 10 locatii (cele pentru care RAA a semnat contracte de colaborare):  

Consumabile asigurate au constat in: papetarie, materiale de intretinere, consumabile IT necesare 

desfasurarii activitatii sectiilor de zi. Au fost asigurate deasemenea si materiale educationale: carti, 

jocuri, papetarie, articole sportive pentru activitati instructiv-educative cu beneficiarii.  

Pentru sectiile noi deschise in primul an (Cluj, Timis, Suceava, Dambovita) si pentru doua sectii vechi 

(Bacau si Craiova) au fost asigurate costurile de comunicatie telefonie si/sau internet. 
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In 2005 consumabile administrative si educationale au fost livrate in 16 locatii. Pentru 6 sectii (Braila, 

Bucuresti – sectia adulti, Caras Severin, Olt, Sibiu, Timis - Spitalul Clinic de Boli Infectioase „Louis 

Turcanu”) s-au incheiat contracte cu furnizori de servicii telefonice si internet. Cheltuielile de 

comunicatie s-au asigurat in 2005 pentru 13 locatii; sectiile de zi Constanta, Giurgiu si Bucuresti au 

acoperit aceste cheltuieli din alte resurse. 

In 2006 au fost asigurate consumabile pentru 16 sectii si cheltuieli de comunicatie pentru 12 locatii 

(sectiile de zi Bucuresti adulti si Bucuresti copii, Constanta si Craiova  au acoperit aceste cheltuieli din 

surse proprii). 

Pe parcursul anului 2007 cheltuielile de comunicatii au fost asigurate din proiect pentru 12 locatii 

(celelalte 4 locatii au avut asigurate aceste cheluieli din fonduri proprii) 

In luna februarie 2007, RAA a initiat demersuri pentru preluarea costurilor de comunicatie de catre 

partenerii locali, reusindu-se preluarea acestor costuri, cu exceptia a 2 sectii de zi, respectiv Braila si 

Suceava care au fost suportate de RAA pana in aprilie 2008. 

In 2007 s-au achizitionat si distribuit carti si reviste de specialitate pentru personalul psihosocial al 

sectiilor de zi.  

In 2008 s-au achizitionat si distribuit produse de papetarie pentru 17 sectii (in Timisoara sunt 2 spitale 

care ofera servicii). Activitatea de asigurare a consumabilelor educationale a fost amanata din 2007. 

De asemenea costurile de comunicatie pentru toate sectiile de zi au fost integral preluate de spitalele 

partenere si asigurate din veniturile proprii ale acestora, incepand cu luna aprilie 2008. 
 

12.3.4. Oferirea serviciilor multidisciplinare (medicale, sociale si pshologice) in sectiile de zi 

1.689 cazuri au beneficiat de servicii psiho-sociale in  sectiile  de zi in 2004 

3.568 cazuri au beneficiat de servicii psiho-sociale in  sectiile  de zi in 2005 

3.118 beneficiari au primit servicii psihosociale pe parcursul anului 2006 

4.007 beneficiari unici ai serviciilor sociale si psihologice in cursul anului 2007 

 3.236 beneficiari unici ai serviciilor sociale si psihologice in cursul anului 2008 

 

 
Harta sectiilor de zi care ofera servicii multidisciplinare pacientilor seropozitivi 

 

Servicii multidisciplinare (medicale, sociale si psihologice) au fost furnizate sistematic in sectiile de zi 

existente in reteaua „Floarea Soarelui-Smile”, in acord cu procedurile descrise in Ghidul Practic. Pe 

parcursul proiectului au fost centralizate datele raportate din 16 sectii de zi. 

Principalele activitati oferite in sectiile de zi includ: 
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���� Consultatii medicale si evaluarea clinica a pacientilor 

���� Tratament si monitorizare (tratament ARV si tratament specific pentru infectiile oportuniste) 

���� Evaluare sociala a cazurilor noi si urmarirea celor deja cunoscute 

����Consiliere sociala individuala pentru pacient si membrii familiei sale pe probleme ca: discriminarea, 

confidentialitatea, climatul familial si abandonul scolar 

���� Consiliere pe probleme legale   

���� Consiliere inainte si dupa dezvaluirea diagnosticului (Suport in procesul de dezvaluire graduala a 

diagnosticului) 

���� Grupuri de suport pentru adolescenti si parinti 

���� Consiliere psihologica individuala si de grup 

���� Art-terapie, melo-terapie si activitati educative pentru copii si adolescenti 

���� Activitati de retea ocazionale (participarea la tabere, e-forum, intalniri) 
 

12.3.5. Organizarea trainingurilor pentru personalul din reteaua sectiilor de zi 

2004 1 Conferinta Nationala comuna SSNET+DD – 2005 

16 sesiuni de instruire organizte pentru personalul psiho-social din retaua sectiilor de zi: 

3 sesiuni de instruire organizate – 2004 

5 sesiuni de instruire organizate – 2005   

3 module de instruire organizate – 2006 

4 module de instruire organizate – 2007 
In perioada 10 – 12 noiembrie 2005 s-a desfasurat Conferinta Nationala „Abordarea multidisciplinara 

si formarea continua – repere esentiale pentru practicienii din domeniul HIV/SIDA”, conferinta 

comuna activitatilor A12 si A16. 

Conferinta a reunit 181 participanti, personal psiho-social si medical, implicat in asistenta persoanelor 

seropozitive.  

Conferinta a fost sustinuta financiar de Fondul Global pentru 90 participanti, restul cheltuielilor fiind 

asigurate de Provincia Autonoma di Trento, prin programul de educatie medicala continua integrata (la 

distanta si rezindentiala) pentru personalul multidisciplinar care asista copii HIV pozitivi in cadrul 

retelei de clinici de zi Floarea Soarelui din Romania. 

Sesiunile de instruire au fost organizate dupa cum urmeaza: 

1. 25-27 iunie 2004-sesiune de instruire cu 21 de profesionisti (11 asistenti sociali si 10 psihologi)-

Tema cursului: „Interventii psiho-sociale pe model cognitiv-comportamental-problematica 

HIV/SIDA” 

2. 21-24 octombrie 2004-sesiune de instruire pentru 13 persoane nou recrutate: 4 psihologi si 9 

asistenti sociali-Tema cursului: „Introducere in activitatea retelei sectiilor de zi Floarea Soarelui; 

informatii privind beneficiarii si metodologia de lucru pentru personalul psiho-social”. 

3. 19-21 noiembrie 2004-sesiune de instruire cu 12 psihologi din reteaua sectiilor de zi-Tema 

cursului: „Transmiterea de informatii si atitudini legate de modelul terapeutic cognitiv in depresie, 

precum si familiarizarea cu tehnici specifice de interventie in cazurile de depresie”. 

4. 24-27 februarie 2005 - sesiune de training pentru 21 asistenti sociali- Tema cursului: „Grupuri de 

suport-Introducere in tematica terapiei de grup” 

5. 23-27 martie 2005 - sesiune de training pentru 13 persoane nou recrutate: 4 psihologi si 9 asistenti 

sociali- Tema cursului: „Introducere in activitatea retelei sectiilor de zi Floarea Soarelui; informatii 

privind beneficiarii si metodologia de lucru pentru personalul psiho-social”. 

6. 25-28 august 2005 - sesiune de  training pentru 16 psihologi-Tema curs: „Modulul de interventii 

individuale-Tulburarea de adaptare si problematica HIV/SIDA” 

7. 31 august-3 septembrie 2005 - sesiune de  training pt 22 de asistenti sociali-Tema curs: „Modul de 

suport familial-Lucrul cu familiile” 

8. 24 – 27 noiembrie 2005 - sesiune de  training pt 17 psihologi-Tema curs: „Modul de terapie 

psihologica a tulburarilor de anxietate” 
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9. 14-17 septembrie 2006-sesiune de instruire pentru 19 asistenti sociali-Tema curs: „Schimbarea 

comportamentului la risc al adolescentilor. Tehnici privind asumarea responsabilitatii de catre 

adolescentii seropozitivi”  

10. 14-17 septembrie 2006-sesiune de instruire pentru 19 psihologi- Tema curs: „Ingrijirea paliativa a 

pacientilor cu SIDA in stadiul terminal” 

11. 9-12 noiembrie 2006-sesiune de instruire pentru 15 psihologi- Tema curs: „Prevenirea si reducerea 

riscului – tehnici individuale de consiliere psihologica si crestere a motivatiei de schimbare pentru 

persoanele afectate de HIV/SIDA” 

12. 14-17 decembrie 2006- sesiune de instruire pentru 16 asistenti sociali-Tema curs: „Metode si 

tehnici de lucru cu familiile din perspectiva terapiilor de familie” (modul I). 

13. 8-11 februarie 2007- sesiune de instruire pentru 17 asistenti sociali- Tema curs: „Metode si tehnici 

de lucru cu familiile din perspectiva terapiilor de familie” (modul II). 

  
Curs asistenti sociali, 8-11 feb. 2007 - Sibiu   Curs asistenti sociali, 23-26 aug. 2007 - Mamaia 

 

14. 19-22 aprilie 2007- sesiune de instruire pentru 10 psihologi- Tema curs: „Supervizarea si 

intervizarea clinica a psihologilor”. 

15. 23-26 august 2007- sesiune de instruire pentru 15 asistenti sociali- Tema curs: „Metode si tehnici 

de lucru cu familiile din perspectiva terapiilor de familie” (modul III). 

16. 1-4 noiembrie 2007- sesiune de instruire pentru 17 psihologi- Tema curs: „Burn-out si metode de 

preventie a burn-outului la profesionstii din serviciile medico-sociale”. 

   
Curs psihologi, 1-4 nov. 2007 - Brasov    Curs psihologi, 9-12 nov. 2006 - Sinaia 
 

12.3.6 Producerea si implementarea instrumentelor de asigurare a calitatii 

 Instrumentele de asigurare a calitatii produse si implementate  
Activitatea de producere si implementarea instrumentelor de asigurare a calitatii a inceput in noiembrie 

2006, s-a incheiat in primul trimestru din 2007 si a constat in aplicarea de chestionare in toate sectiile 

de zi pentru masurarea satisfactiei beneficiarilor SSNET fata de serviciile psihosociale. Chestionarele 

de satisfactie al beneficiarului au fost distribuite tuturor persoanelor afectate de HIV/SIDA (adulti si 



 12 

copii) care 1) au accesat serviciile psihosociale in perioada mai sus mentionata,  2) au acceptat sa-l 

completeze si  3) stiu sa citeasca si sa scrie.  

Toate cele chestionarele au fost introduse intr-o baza de date electronica si au fost analizate. 
 

12.3.7 Studiu privind asigurarea calitatii serviciilor oferite in reteaua sectiilor de zi 

Studiul privind asigurarea calitatii serviciilor oferite in reteaua sectiilor de zi realizat 
Studiul privind asigurarea calitatii serviciilor oferite in reteaua sectiilor de zi a avut doua componente: 

una cantitativa (de aplicare a chestionarelor de satisfactie a beneficiarilor SSNET) si una calitativa 

(interviuri nestructurate si discutii de grup cu beneficiari ai sectiilor de zi). 

Rezultatele analizei chestionarelor au fost incluse intr-un raport si au fost prezentate personalului si 

coordonatorilor SSNET in cadrul conferintei „Perspective in dezvoltarea serviciilor multidisciplinare 

adresate persoanelor seropozitive” organizate in perioada 31 mai – 2 iunie in Bucuresti. 

Rezultatele interviurilor ne-au condus catre un studiu suplimentar care sa identifice dificultatile cu care 

se confrunta beneficiarii in ceea ce priveste accesul la educatie, accesul pe piata muncii sau 

intemeierea unei familii; strategiile personale adoptate pentru depasirea acestor dificultati; nevoia de 

servicii pentru depasirea acestor dificultati. Studiul rezultat a fost prezentat in cadrul conferintei 

„Perspective in dezvoltarea serviciilor multidiciplinare adresate persoanelor seropozitive” organizate 

in perioada 31 mai – 2 iunie in Bucuresti. 
 

12.3.8 Organizarea unei conferinte pentru lansarea studiului privind asigurarea calitatii serviciilor 

1 Conferinta organizata pentru lansarea studiului 

Conferinta a fost organizata in perioada 31 mai-2 iunie 2007, la hotel Phoenicia, in Bucuresti, si a avut 

ca tema „Perspective in dezvoltarea serviciilor multidisciplinare adresate persoanelor seropozitive”.  

Au participat 122 specialisti in domeniul HIV/SIDA – medici, asistenti medicali, psihologi, asistenti 

sociali, reprezentanti ai autoritatilor locale, membrii ai ong-urilor cu activitate in domeniu, din 17 

locatii. 

In cadrul Conferintei au fost prezentare rezultatele proiectului „Extinderea retelei sectiilor de zi”, 

precum si rezultatele celor doua studii realizate in sectiile de zi: evaluarea calitatii serviciilor oferite in 

sectiile de zi si studiul privind valorile legate de munca ale tinerilor seropozitivi. 

Alte teme abordate in cadrul Conferintei au fost: 

- sustenabilitatea serviciilor multidisciplinare 

- decontarea de catre Casa de Asigurari de Sanatate a serviciilor psihosociale adresate persoanelor 

seropozitive 

- acreditarea spitalelor ca furnizori de servicii medico-sociale pentru persoanele seropozitive 

- oportunitati de accesare a fondurilor structurale de catre spitalele partenere 

- noi directii in lucrul cu tinerii infectati/afectati de HIV/SIDA 

- oportunitati de instruire oferite de RAA 

- integrarea in munca a persoanelor seropozitive 

- discriminarea persoanelor seropozitive 

  
Lucrarile de deschidere ale Conferintei, 31 mai 2007 Participanti Conferinta 31 mai-2 iunie 2007 
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Numarul participantilor la Conferinta a fost suplimentat de la 80, asa cum era prevazut in planul initial, 

la 130, conform solicitarii RAA nr 1399i/4.05.2007 si aprobarii UMP nr. 956/11.05.2007. 

 

12.3.9. Monitorizare, evaluare si asistenta tehnica 

169 vizite de evaluare si monitorizare realizate in perioada 2004-2008: 

92 vizite de evaluare si monitorizare in 16 sectii- 2005 

24 vizite de monitorizare realizate in 14 locatii- 2006 

32 vizite de monitorizare realizate in 16 locatii- 2007 

1 vizita de monitorizare realizata in o locatie- 2008 

Vizitele de monitorizare in sectii au avut ca scop evaluarea activitatilor, a personalului psiho-social, a 

stadiului implementarii proiectelor, oferirea de asistenta tehnica IT in utilizarea bazelor de date sau 

pentru repararea computerelor, culegerea datelor cu privire la gradul de satisfactie a beneficiarilor.  

In vizitele de monitorizare s-au verificat de asemnenea modul in care este tinuta evidenta datelor, s-au 

prezentat sau explicat noile cerinte de raportare, s-a oferit instruire noilor persoane angajate de spital in 

echipa psiho-sociala etc. 

     
Vizita M&E Timisoara, 16.02.2005 Vizita M&E Bacau, 07.03.2007    Vizita de M&E Suceava, 16.01.2005 
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12.4. Trainingul personalului medical prin Educatie Medicala Continua (EMC) 

 

Activitati derulate si finalizate in perioada 2004-2005 
 

1. Completarea echipei de baza 

Echipa de baza definitivata – 10 persoane: 
 - coordonator de proiect, 

- asistent de proiect,  

- director de proiect,  

- contabil sef,  

- 2 editori medicali (part-time),  

- 2 web designeri, 

- programator. 

- 1 asistent relatii cu publicul 
 

2. Trainingul echipei EMC 

Membrii echipei au participat la activitati de perfectionare, urmand o serie de cursuri specifice 

domeniului in care erau angajati: 

- cursuri de instruire in tehnologia Macromedia Flash, Dreamweaver, ActionScripting, Macromedia 

Web Professional Library 

- cursul cu tema Dezvoltarea de cursuri online 

S-a achizitionat de asemenea acces pentru toti membrii echipei la un nou curs la distanta prin Internet, 

pentru familiazarea cu standardul SCORM in vederea implementarii acestui standard si in sistemul de 

invatare la distanta administrat de echipa de educatie medicala continua la distanta. 

Modulele online de care au beneficiat membrii echipei de proiect au reprezentat o reala oportunitate de 

dezvoltare profesionala, oferindu-le informatiile si aptitudinile esentiale pentru realizarea unor module 

e-learning de calitate, in conformitate cu standardele larg acceptate in domeniu.  
 

3. Achizitionarea echipamentului si a soft-ului 

Upgrade hosting 

Achizitie imprimanta 

Achizitie 3 computere si 1 server 
In 2004 pachetul de gazduire a sistemului de e-learning achizitionat a asigurat un acces crescut la 

modulele de curs si a oferit un raspuns optim interesului crescut pentru accesarea online a modulelor. 

Imprimanta achizitionata a folosit la tiparirea materialelor solicitate si a certificatelor obtinute de 

cursanti. 

Au fost achizitionate in 2005, 3 computere impreuna cu sistemele de operare si aplicatiile 

corespunzatoare, precum si un server pentru testarea cursurilor. 
 

Activitati derulate si finalizate in perioada 2004-2007 

 

12.4.1. Optimizarea platformei de management a educatiei la distanta 

Platforma de management de e-learning optimizata-2006 si 2007 
In 2006 sistemul de management al invatarii la distanta a suportat modificari si optimizari impuse de 

schimbarea reglementarilor emise de asociatiile profesionale cu privire la Educatia Medicala Continua 

la Distanta (exemplu: tiparirea de certificate cumulative, cautare dupa institutie in cadrul sistemului, 

actualizarea de stiri medicale, editarea profilului de cursant, acceptarea de fractiuni de credite, 

optimizarea rapoartelor furnizate de baza de date a platformei e-learning). Activitatile legate de 

tiparirea si expedierea certificatelor de absolvire au fost automatizate si eficientizate incorporand 

formulare solicitate de compania de servicii postale. De asemenea, echipa de proiect a analizat si 

implementat sugestiile venite de la comunitatea de cursanti.  

In 2007 s-a optimizat modulul de adaugare cursuri noi in catalog,  permitandu-se gestionarea tuturor 

datelor legate de un curs. 
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12.4.2. Evaluarea nevoilor de invatare in randul cadrelor sanitare din sistemul de sanatate implicate 

in ingrijirea pacientilor seropozitivi sau cu risc profesional de infectare cu HIV 

Formularul de evaluare accesibil online-2006 

Pentru evaluarea nevoilor de invatare a cursantilor, sistemul hivability a incorporat in 2006 un sondaj 

prin care s-au oferit mai multe optiuni de teme pentru module EMC la distanta si cu un camp liber in 

care cursantii sa exprime alte optiuni. Tematica propusa in formular a fost conceputa de catre editorul 

medical in colaborare cu proiectantul didactic, in consultare cu partenerul academic si asociatiile 

profesionale si transpus pe web de catre programator. Rezultatele colectate in urma adminsitrarii 

chestionarului online au stat la baza definirii tematicii pentru noile module e-learning. 
 

12.4.3. Continut si format pentru 3 module de e-lerning (2004-2005) 

Producerea si integrarea a 4 module la distanta (2006-2007) 

 Continut si format pentru 2 module 2004 

 Continut si format pentru 1 modul -2005 

4 module produse si integrate-2006 
Continutul si formatul pentru 2 Modulele au fost realizate in anul 2004: 

1. Notiuni generale HIV/SIDA 

2. Infectiile Oportuniste la copilul Infectat cu HIV   

In 2005 a fost produs continutul si formatul pentru al treilea modul, respectiv: 

3. Infectiile Oportuniste la adultul Infectat cu HIV   

Continutul a fost scris de specialisti renumiti in domeniu si adaptat la nevoile de invatare identificate la 

grupul tinta, adica la grupul medicilor de familie si al altor specialisti implicati in oferirea de ingrijiri 

pacientilor seropozitivi HIV. 

In urma consultarii comunitatii de cursanti cu privire la nevoile de dezvoltare profesionala au fost 

scrise modulele din 2006 de catre autori cu expertiza recunoscuta in domeniu. Editorii medicali au 

implementat tehnicile de interactivitate specifice e-learning-ului pentru a oferi o experienta de invatare 

cat mai placuta si eficienta cursantilor din categoriile si specialitatile profesionale vizate.  

Modulele au parcurs mai multe cicluri de verificare si au fost constant imbunatatite. Cursurile produse 

si integrate in 2006 si 2007sunt: 

4. Manifestari hematologice si oncologice in infectia cu HIV 

5. Patologia orala sugestiva pentru infectia HIV  

6. Profilaxia post expunere profesionala si neprofesionala la HIV 

7. Etica si legislatie in domeniul infectiei cu HIV/SIDA 

Dezvoltarea de module e-learning de calitate depinde in intregime de buna colaborare intre membrii 

echipei si autori precum si de buna coordonare a proceselor obligatorii, ceea ce a condus la dezvoltarea 

unor module e-learning apreciate de utilizatori atat pentru prezentarea accesibila a continutului cat si 

pentru interactivitate. 

Modulele produse si integrate sunt si acum accseibile pe site-ul www.hivability.ro 
 

12.4.4. Validarea continutului cursurilor EMC 

Credite obtinute pentru Cursul 1- in 2004 

Credite obtinute pentru Cursurile 2 si 3- in 2005   

Credite obtinute pentru cele 4 module de curs- in 2006, 2007. 
In 2004 modulul cu tema  „Notiuni generale HIV/SIDA” a primit acreditarea Colegiului Medicilor din 

Romania-20 ore EMC si 10 credite de la Ordinul Asistentilor Medicali din Romania. Materialele de 

curs au fost recenzate de catre specialisti de medicina de familie, Prof. Adrian Restian si Conferentiar 

Dr. D. Matei, Sef al Catedrei de Medicina de Familie UMF "Carol Davila".  

Creditele pentru modulele 2 si 3 (Infectiile Oportuniste la copilul Infectat cu HIV  si Infectiile 

Oportuniste la adultul Infectat cu HIV ) au fost obtinute in 2005; aceste credite au reprezentat un 

element de motivare in plus pentru cadrele medicale de a urma cursurile online. 

In 2006 s-a realizat acreditarea RAA ca furnizor EMC, si acreditarea pachetului de  module produse in 

acest an, respectiv: Manifestari hematologice si oncologice in infectia cu HIV, Patologia orala 
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sugestiva pentru infectia HIV, Profilaxia post expunere profesionala si neprofesionala la HIV, Etica si 

legislatie in domeniul infectiei cu HIV/SIDA. 

In 2007 pentru toate modulele  au fost depuse cereri de creditare la organizatiile profesionale: Colegiul 

Medicilor din Romania(CMR), Colegiul Medicilor Dentisti din Romania(CMDR), Ordinul Bilogilor, 

Biochimistilor si Chimistilor din Sistemul Sanitar din Romania (OBBCSSR). 

Pentru anul 2007 creditele au fost primite de la Colegiul Medicilor din Roamania si Colegiul Medicilor 

Dentisti din Romania. 

 

12.4.5. Producerea si distribuirea pachetului de e-learning (CD-uri si varianta pdf) 

2000 de exemplare din modulul 1 produse in 2004 (CD-uri si brosuri) 

2000 exemplare din fiecare din modulul 2 produse in 2005 (CD-uri si brosuri) 

2000 exemplare din fiecare din modulul 3 produse in 2005 (CD-uri si brosuri) 

2000 de CD-uri si 2000 de brosuri din fiecare din modulele 1,2 si 3 distribuite in 2005 

500 de CD-uri din fiecare modul din cele 4 produse in 2006 au fost distribuite in 2007. 

In 2004 s-au tiparit, prin contract cu o tipografie, 2000 de exemplare din varianta tiparita a cursului 

Notiuni generale HIV/SIDA  si s-au incriptionat 2000 CD-uri cu varianta de studiu offline a aceluiasi 

modul; modulul a fost disponibil si la www.hivability.ro. 

In 2005 au fost produse 2000 exemplare (CD-uri si varianta tiparita) pentru fiecare din modulele 2 si 3. 

Exemplarele tiparite au fost realizate prin contract de o tipografie, iar CD-urile au fost realizate intern, 

in biroul RAA. Modulele care se adreseaza unor categorii de specialisti mai putin numeroase (de ex. 

Neonatologi) au fost distribuite ca fisiere pdf tiparite intern. 

2,000 de CD-uri si 2,000 de brosuri pentru fiecare modul au fost distribuite in cursul anului 2005. 

Atat distributia materialelor de curs tiparite sau pe CD cat si accesul online la modulele de curs au fost 

facilitate de catre asistentul pentru relatia cu utilizatorii. Acesta a gestionat atat solicitarile individuale 

cat si pe cele formulate colectiv de catre institutii de sanatate. Un alt canal de distributie utilizat a fost 

reprezentat de evenimentele medicale de interes pentru categoriile de specialisti vizate (conferinte, 

targuri, simpozioane) organizate de diferite organizatii si asociatii profesionale. 

Cate 500 de CD-uri pentru fiecare din cele 4 module realizate in 2006 au fost  produse si distribuite in 

cursul anului 2007. Din aceste module au fost distribuite, la cerere si variante pdf tiparite de RAA in 

house. 

 

12.4.6. Promovarea programului de Educatie Medicala Continua la Distanta 

Activitati de promovare realizate (articole in publicatii medicale, conferinte), 2006 si 2007 

Editorul medical si coordonatorul de proiect au colaborat la scrierea unui articol de promovare a EMC 

la distanta (e-learning medical), articolul a fost publicat in primul numar al revistei Hipocrate. Cea de-

a XVI-a Conferinta Internationala despre SIDA din Toronto a fost cea mai importanta scena de 

promovare a proiectului de educatie medicala continua la distanta prin intermediul sectiunii de postere. 

Posterul intitulat „Asociatiile profesionale – factori de mare impact in politicile de sanatate” avand ca 

autor colectiv intreaga echipa EMC, a fost prezentat la sectiunea Consolidarea capacitatii societatii 

civile, guvernelor si institutiilor (inclusiv consolidarea sistemului de sanatate). Abstractul lucrarii a fost 

publicat in catalogul conferintei. In intervalul 1-3 Noiembrie 2006, in Bucuresti, in cadrul celui de al 

9-lea Congres National de Dermatologie unul din editorii medical a distribuit fluturasi promotionali 

despre avantajele proiectului si despre tematica modulelor ce urmeaza sa fie implementate. 

Cursurile au fost promovate in 2007 in cadrul unor evenimente organizate de RAA: curs perfectionare 

a personalului din centrele de consiliere si testare, conferinta „Perspective in dezvoltarea serviciilor 

multidisciplinare adresate persoanelor seropozitive”, Bucuresti,  31 mai - 2 iunie 2007 si in cadrul a 2 

cursuri deschise de perfectionare a medicilor organizate de Fundatia RAA in lunile septembrie si 

decembrie 2007. 
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12.4.7. Validarea testelor pentru utilizatori urmata de acordarea creditelor EMC si de certificare 

1724 cursanti certificati in 2004 (aceasta cifra include si cursantii care au urmat modulele 

produse in cadrul activitatii A8 si A9). 

29,232 de cursanti certificati in 2005 

5.832 cursanti certificati in 2006 (32 certificate au fost inregistrate cu intarziere, ele fiind 

aferente anului 2005) 

1.060 cursanti certificati in 2007 
Certificatele au fost obtinute numai de catre cursantii care au obtinut punctaj de promovare la testele 

sustinute online. Cursantii care au obtinut certificatul de promovare si-au indeplinit in acelasi timp si 

obligatiile de dezvoltare profesionala impuse de asociatiile profesionale prin faptul ca materialele de 

studiu au avut girul si acreditarea acestora.  

Activitatea de studiu a modulelor EMC disponibile la www.hivability.ro a continuat si in prezent, in 

afara proiectului, comunitatea medicala manifestand in continuare interes pentru educatia medicala 

continua la distanta. 

 

 

 
Home page platforma  www.hivability.ro pentru programele EMCD
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12.5. Oferirea serviciilor stomatologice si dermatologice prin unitatea mobila (UM) 

 

Activitati derulate si finalizate in perioada 2004-2005 
 

12.5.1 Completarea echipei de implementare 

 Echipa de baza definitivata (9 membri) in 2004  

55 medici colaboratori angajati (stomatologi si dermatologi) pentru oferirea de servicii 

stomatologice si dermatologice pacientilor seropozitivi HIV (copii si adulti) in 22 locatii - in 2004 

52 medici angajati pentru prestari servicii stomatologice si dermatologice in 23 locatii -   

in 2005 
In locatiile selectate pentru desfasurarea activitatii proiectului UM au fost angajati prin contracte de 

colaborare (individuale de munca si de prestari servicii) medici specialisti stomatologi si dermatologi 

care au oferit in UM servicii de asistenta medicala pacientilor seropozitivi (copii si adulti).  

In cei doi ani au fost recrutati mai multi medici decat numarul estimat initial. 

 

 
Echipa medicala UM la lucru asistata de studenti -  Cluj 

 

12.5.2 Revizuirea procedurilor de implementare 

 Procedurile de implementare si instrumentele de lucru in UM revizuite in 2004 

 Procedurile de implementare si instrumentele de lucru in UM revizuite in 2005 
Normele de protectia muncii aplicabile in UM pentru personalul permanent si cel colaborator au fost 

revizuite si completate cu o noua forma de instruire implementata de Inspectia Teritoriala a Muncii. 

Fisele de tratament stomatologic si dematologic au fost reactualizate cu noi parametri de monitorizare.  

Protocolul PPE a fost reformulat iar fisa de inregistrare a expunerii accidentale cu risc de infectie HIV 

a fost dezvoltata de catre coordonatorul medical al Inst. Bals si nu a necesitat revizuire.  

 

12.5.5. Achizitionarea echipamentului si a pieselor de rezerva (daca acest lucru este necesar) 

 

 Echipamentul (medical si de birou) si piesele (de schimb si de rezerva) necesare 

achizitionate in 2004 

Echipamentul (medical si de birou) si piesele (de schimb si de rezerva) achizitionate 

conform necesitatilor proiectului in 2005 
Procesul de achizitie a acestor echipamente si a pieselor de rezerva s-a desfasurat trimestrial, conform 

necesitatilor proiectului: 
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- un laptop si o imprimanta – in Q2 

- piese de rezerva pentru capul-tractor si semiremorca - in Q3 

- autoclav pentru sterilizare, lampa bactericida si histofreezer pentru uz dermatologic - in Q4 

- 3 piese pentru unitul dentar – in Q5 

- ca urmare a solicitarilor RAA nr. 778/ 09.03.2005, 1017/ 29.03.2005 si 1410/ 11.05 2005, s-a 

primit din partea UMP- FG raspunsul nr.16234/30.05.2005, in care se aproba cererea noastra de 

achizitionare a echipamentului medical necesar continuarii desfasurarii activitatii optime in UM – 

in Q6 

- unit dentar, compresor, poupinel, aparat de detartraj in Q7 

 

Activitati derulate in perioada 2004-2005 si finalizate in ianuarie-februarie 2006   

 

12.5.7. Tiparirea materialelor informative pentru pacienti 

  3 000 brosuri tiparite; 1 300 de brosuri distribuite in 2004 

  22  000000  bbrroossuurrii  rreettiippaarriittee;;  33  441100  ddee  bbrroossuurrii  ddiissttrriibbuuiittee  iinn  22000055  

    290 brosuri distribuite in ianuarie-februarie 2006 
Retiparirea celor 2000 de exemplare ale brosurii despre igiena orala a fost finalizata in Q7, iar 

distribuirea catre beneficiari prin Sectiile de Zi si alti parteneri locali s-a facut trimestrial.  
 

Activitati derulate si finalizate in perioada 2004-2009   

 

12.5.1. Definitivarea planului de interventie si contactarea spitalelor partenere 

A3. Planul de interventie definitivat si comunicat partenerilor locali din 22 locatii , 22 sesiuni 

de lucru efectuate in 2004 

Planul de interventie definitivat si comunicat partenerilor locali din 23 locatii, 23 sesiuni 

de lucru efectuate in 2005 

 Planul de interventie definitivat; spitalele partenere din 21 locatii contactate, 21 sesiuni de 

lucru efectuate in 2006 

Traseul deplasarilor UM a fost stabilit la inceputul anului pentru 22 locatii din tara. Ca urmare a 

intarzierii semnarii contractului cu Fondul Global, traseul a fost revizuit in Q2 renuntandu-se la 

derularea  sesiunii de lucru din Cluj, din lipsei fondurilor necesare logisticii proiectului. 

Planul de interventie definitivat; spitalele partenere din 21 locatii contactate, 21 sesiuni de 

lucru efectuate in 2007 

Traseul deplasarilor UM a fost definitivat in luna ianuarie pentru 22 de orase din tara, dar ca urmare a 

solicitarii primite in Q15 din partea autoritatilor locale din orasul Vaslui, s-a renuntat la derularea 

sesiunii de lucru din acesta locatie, in absenta sustinerii logistice din partea autoritatilor locale. 

Contactele cu spitalele partenere si medicii colaboratori s-au pastrat atat telefonic cat si in scris prin 

trimiterea de adrese (solicitând acordul pentru camparea UM in incinta spitalului) si primirea 

confirmarilor ( acordul spitalelor pentru instalarea UM si accesul la facilitati). 

Programarea pacientilor a fost realizata de catre Sectiile de Zi/Spitalele de Boli Infectioase prin 

intermediul echipei multidisciplinare (medici, asistenti sociali, psiholog, asistenti medicali), si uneori, 

de catre organizatiile locale. 
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Unitatea Mobila in asteptarea pacientilor - Bacau 

 

12.5.2. Service si asigurare pentru vehicul si echipamentul UM 

A4. Asigurari pentru vehiculul si echipamentul UM platite in 2004 

Service si asigurari pentru vehiculul si echipamentul UM efectuate in 2005 
In Q5 capul tractor si semitrailerul au fost revizuite tehnic de singurul furnizor de servicii de 

specialitate. 

La revizia echipamentului medical, ni s-a recomandat inlocuirea rapida a unora dintre piese si 

schimbarea intr-un viitor apropiat a intregului ansamblu (unit stomatologic) care prezenta un grad de 

uzura destul de avansat, acumulat in 5 ani de desfasurare a proiectului.  

 Service pentru vehicul efectuat si asigurari pentru vehicul si echipament platite in 2006 

Verificarea tehnica a echipamentului medical a fost amanata/reportata pentru ianuarie 2007, inainte de 

inceperea activitatii medicale, cand tirul va fi campat in incinta Institutului Prof. Dr. Matei Bals. 

Service pentru echipamentul medical efectuat si asigurari pentru vehicul si echipamentul 

UM platite in 2007 
Verificarea tehnica a echipamentului medical a fost efectuata in Q13, inainte de deplasarea UM in 

teritoriu (activitate reportata din 2006). 

Revizia tehnica si service-ul pentru capul tractor si semitrailer nu s-au mai efectuat in Q16 deoarece 

bugetul prevazut initial a fost insuficient. Ulterior, vehiculul nu a mai necesitat revizie tehnica 

deoarece a ramas campat in curtea Institutului Prof. Dr. Matei Bals. 

 

12.5.3. Recrutarea, angajarea si instruirea medicilor locali 

A8. 55 medici colaboratori recrutati, angajati si instruiti in UM - 2004 

52 medici colaboratori recrutati, angajati si instruiti in UM - 2005 

51 medici locali recrutati, angajati si instruiti in UM - 2006 
Un medic dentist a fost angajat si instruit sa asigure interventiile stomatologice in 3 dintre sesiunile de 

lucru – Ramnicu Valcea, Craiova si Slatina. Toti colaboratorii medicali (dentisti si dermatologi) au fost 

instruiti de echipa UM in conformitate cu normele de protectia muncii si respectarea precautiilor 

universale in practica medicala, inainte de desfasurarea sesiunilor de lucru. 

46 medici locali recrutati, angajati si instruiti in UM - 2007 
Un medic dentist a fost angajat sa asigure interventiile stomatologice in 3 dintre sesiunile de lucru – 

Craiova, Ramnicu Valcea si Slatina, dar a fost instruit de fiecare data inainte de inceperea activitatii. 

Pe parcursul celor 4 ani de proiect, un numar mai mare decat cel estimat de medici locali colaboratori 

ai UM au fost instruiti in-situ inainte de desfasurarea sesiunilor de lucru din UM. Aceasta a condus la 
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extinderea retelei de specialisti pregatiti sa acorde asistenta persoanelor seropozitive, in conditiile 

respectarii precautiilor universale in practica medicala.  

 

12.5.4. Achizitionarea consumabilelor sanitare pentru interventiile stomatologice si dermatologice 

A6. Consumabile sanitare necesare interventiilor medicale in UM achizitionate in 2004 

In primele doua trimestre si partial in Q3, activitatea medicala a fost sustinuta din resursele RAA si ale 

Institutului Bals, deoarece planul de achizitii nu a fost aprobat de catre UMP-FG decat la finalul Q2, 

iar procesul propriu-zis de achizitie a fost lung si laborios datorita: diversitatii produselor cerute, lipsei 

furnizorilor, repetarii licitatiilor, dificultatilor in identificarea unor furnizori care sa accepte plata pe 

baza certificatelor de cota 0 TVA, nerespectarii termenelor livrarii din partea acestora etc. 

De la finalul Q3, achizitia consumabilelor sanitare a fost asigurata cu finantare FG si s-a desfasurat 

trimestrial conform necesarului stabilit de echipa. 

Consumabile sanitare necesare interventiilor medicale in UM achizitionate in 2005 

Consumabile sanitare pentru interventiile medicale in UM achizitionate in 2006 

Consumabile sanitare pentru interventiile medicale in UM achizitionate in 2007 

Consumabilele sanitare si medicamentele necesare asigurarii activitatii proiectului au fost achizitionate 

trimestrial conform cerintelor proiectului. 

 

12.5.5. Efectuarea interventiilor stomatologice si dermatologice pentru pacientii seropozitivi 

A9.  1.861 pacienti tratati; 2.503 interventii stomatologice si dermatologice efectuate in 2004 
In cabinetul de stomatologie au fost inregistrati 1,054 pacienti iar la dermatologie au fost 807 

prezentari. 

S-au efectuat 1,624 de interventii stomatologice si 879 interventii in cabinetul de dermatologie/mica 

chirurgie. Au fost realizate 803 interventii mai mult decat numarul estimat. 

1.657 pacienti tratati; 2.396 interventii stomatologice si dermatologice efectuate in 2005 
In cabinetul de stomatologie au fost inregistrati 1.033 pacienti iar la dermatologie au fost 624 

prezentari. 

S-au efectuat 1.696 de interventii stomatologice si 700 interventii in cabinetul de dermatologie/mica 

chirurgie. Au fost efectuate 199 interventii mai mult decat a fost estimat. 

  1.435 pacienti tratati; 2.292 interventii stomatologice si dermatologice efectuate in 2006 
In cabinetul de stomatologie au fost inregistrati 853 pacienti iar la dermatologie au fost 582 prezentari. 

S-au efectuat 1.618 de interventii stomatologice si 674 interventii in cabinetul de dermatologie/mica 

chirurgie. Au fost efectuate 692 interventii mai mult decat a fost estimat. 

889 pacienti tratati; 1.736 interventii stomatologice si dermatologice efectuate in 2007 

La sugestia UMP, incepand din anul 2007, inregistrarea pacientilor UM s-a facut pe baza de coduri 

unice, astfel incat vor fi disponibile date despre numarul de persoane care au beneficiat de servicii 

stomatologice si dermatologice, numar de pacienti ai UM si numar de interventii efectuate in Unitatea 

Mobila. 

S-au realizat 1.285 interventii stomatologice si 451 interventii in cabinetul de dermatologie/mica 

chirurgie. Au fost efectuate 136 interventii mai mult decat numarul estimat, dar mai putini pacienti au 

fost inregistrati in proiect deoarece si perioada de interventie efectiva a UM a fost mai redusa (lipsa 

bugetului pentru plata medicilor si intreruperea activitatii datorata lipsei personalului mediu disponibil 

in perioada de vara). 

Persoanele seropozitive care s-au prezentat la Unitatea Mobila incepand cu 2004 pentru consultatii si 

tratamente au fost in marea lor majoritate adolescenti si in procente mai mici, copii si adulti. 

 

Echipamentul medical UM donat organizatiei ARAS Bucuresti-2009 
Echipamentul medical necesar interventiilor stomatologice, achizitionat cu fonduri FG (56.781,51 lei) 

a fost donat in perioada de close-out, organizatiei ARAS Bucuresti, in baza unui contract. 

Echipamentul va fi folosit in acelasi scop pentru care a fost achizitionat: asigurarea consultatiilor si 

tratamentelor stomatologice pentru pacientii seropozitivi.  
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Afectiune dermatologica tratata in UM – Medias  Interventie stomatologica efectuata in UM - Braila 

  

12.5.6. Producerea, tiparirea si distribuirea materialelor informative despre HIV, HBV, HCV pentru 

populatia generala 

A6. Producerea materialelor informative despre HIV, HBV, HCV pentru populatia generala 

in 2006 
Realocarea unei sume suplimentare necesara tiparirii pliantelor UM a primit acordul UMP in Q12 iar 

ulterior am fost in asteptarea obtinerii certificatului de scutire a TVA in vederea tiparirii materialelor.  

100.000 pliante informative tiparite; 100.000 pliante distribuite in 2007 
Acordul MSP asupra continutului pliantului cu informatii pentru populatia generala a fost obtinut la 

finalul Q13 (Acord nr. 20615/ 28 martie) ceea ce a condus la amanarea tiparirii pliantelor. 

Distributia celor 100.000 de pliante tiparite in Q14 s-a realizat trimestrial, odata cu desfasurarea 

sesiunilor de lucru, prin reteaua cabinetelor medicilor colaboratori in proiect si prin intermediul 

programelor SSNET, PMTCT si VCT. 
 

12.5.7. Efectuarea unor sesiuni de educatie pentru sanatate cu accent pe igiena orala pentru cel putin 

50% dintre beneficiarii UM 

A7.  Sesiuni de educatie/instruire pentru sanatate cu accent pe igiena orala realizate pentru 

34% beneficiarii proiectului in 2006 

Pe parcursul anului 2006 au fost realizate 482 de sesiuni de informare/ educare pentru sanatate, cu 

accent pe igiena orala. Raportat la numarul total de pacienti tratati in UM, procentul de aproximativ 

34% dintre beneficiarii instruiti a aratat receptivitatea scazuta a acestora datorata mai multor factori: 

nivelul scazut de scolarizare, abandonul scolar, stresul postraumatic in urma aflarii diagnosticului, 

lipsa de interes pentru informatii noi, teama, pudoarea etc. 

Sesiuni de educatie/instruire pentru sanatate realizate pentru 64% dintre beneficiarii 

proiectului in 2007 
Pe parcursul anului 2007 au fost realizate 570 de sesiuni de educatie pentru sanatate, cu accent pe 

igiena orala. Raportat la numarul total de pacienti tratati in UM, procentul de 64% dintre beneficiarii 

instruiti a demonstrat o mai mare receptivitate fata de anul precedent pentru aceste sesiuni de 

informare/educare. 

 

Asistentele medicale din UM intr-o sesiune de 

informare a tinerilor beneficiari cu privire la 

igiena orala - Timisoara 
 



 23 

12.5.8. Studiu privind patologia orala intalnita la pacientii seropozitivi in Unitatea Mobila 

A8. Stabilirea lotului de studiu si colectarea datelor necesare studiului - in 2006  

Protocolul studiului de patologie orala a fost aplicat in toate sesiunile de lucru ale UM. S-a realizat 

progresiv colectarea datelor iar centralizarea acestora si interpretarea rezultatelor studiului s-a 

preconizat a fi realizata in primul trimestru al anului 2007.  

 Analiza preliminara a bazei de date necesara studiului – in 2007 
In Q13 s-a realizat analiza preliminara a bazei de date stomatologice inregistrate in 2006. 

La sfarsitul Q15 raportul final al studiului de patologie orala nu a putut fi realizat, dar a fost identificat 

un medic dentist care a acceptat sa analizeze si sa interpreteze rezultatele studiului, in lipsa unei 

motivatii financiare. 

In lipsa unui buget prevazut pentru aceasta activitate, in Q16 nu era identificat medicul infectionist 

care sa coreleze rezultatele partiale oferite de medicul dentist cu infectia HIV/SIDA si sa elaboreze 

astfel rezultatele finale ale studiului. 

 Un medic infectionist identificat pentru definitivarea studiului de patologie orala–in  2008 

(activitate reportata din 2007) 
In cursul trimestrului Q20, medicul coordonator din IBI Bals ne-a oferit consultanta si expertiza pentru 

a putea a putea finaliza studiul de patologie orala intalnita la pacientii tratati in UM.  

Studiu privind patologia orala intalnita la pacientii seropozitivi in Unitatea Mobila in 

2009 (activitate reportata din 2007) 
Analiza datelor inregistrate in 2006 in cabinetul stomatologic din UM, implicarea voluntara a 

medicului dentist din Iasi, expertiza medicului infectionist din Bucuresti la care se adauga experienta 

practica a echipei de proiect au facut posibila definitivarea studiului de patologie orala. 

Anexa 2 – Studiul privind patologia orala intalnita la pacientii seropozitivi in Unitatea Mobila 
 

12.5.9. Monitorizarea si evaluarea activitatii 

A10.  Fisele de observatie ale pacientilor completate; inregistrarea interventiilor efectuate in 

2004 
Activitatea de monitorizare trimestriala s-a efectuat in 22 de sesiuni de lucru.  

  Fisele de observatie ale pacientilor completate; inregistrarea interventiilor efectuate in 

2005 

Activitatea de monitorizare trimestriala s-a efectuat in in 23 de sesiuni de lucru.  

Fisele de observatie si tratament in UM au fost prelucrate cu ajutorul SPSS (soft achizitionat in Q7) si 

s-a realizat o analiza ce vizeaza profilul socio-demografic al beneficiarului UM, accesul persoanelor 

seropozitive la servicii de specialitate (stomatologice si dermatologice), precum si situatia 

interventiilor efectuate in perioada 2000-2005. 

  Fisele de observatie ale  pacientilor intocmite; interventiile efectuate inregistrate in 2006 
Activitatea de monitorizare trimestriala s-a efectuat in in 21 de sesiuni de lucru.  

Fisele de observatie ale  pacientilor intocmite; interventiile efectuate inregistrate in 2007 
Activitatea de monitorizare trimestriala s-a efectuat in 21 de sesiuni de lucru de la beneficiarii 

provenind din 22 de judete (pacientii din Vaslui au fost tratati si inregistrati separat in Iasi, Galati si 

Braila). 

Activitatea de monitorizare trimestriala s-a concretizat in informatiile obtinute de la pacienti si 

inregistrate atat in fisele de tratament din UM, cat si intr-o baza de date electronica, la sediul RAA. 

Fisele de observatie ale pacientilor au fost actualizate dupa fiecare interventie, iar baza de date a fost 

completata si actualizata dupa fiecare sesiune de lucru a Unitatii Mobile.  

 

 

IIII..  AAccttiivviittaattii  nneeppllaanniiffiiccaattee  ddeessffaassuurraattee  

 

12. 3. Extinderea Modelul Sectiei de Zi 
In 2004 si 2005 au fost realizate lansari oficiale ale noilor sectii de zi deschise in proiect: Cluj, Timis, 

Suceava, Dambovita (deschise in 2004) si Braila, Caras-Severin, Olt si Sibiu (deschise in 2005), 
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evenimente la care au fost invitati reprezentanti din institutii locale (Directiile de Sanatate Publica 

Judetene, Directiile de Protectia Copilului, Directiile de Munca si Directiile de Asistenta Sociala, etc.) 

si organizatii nonguvernamentale si personal medical din spital. 

In cadrul acestor lansari au fost prezentate:  activitatea fundatiei Romanian Angel Appeal, proiectele 

derulate prin Fondul Global, cu accent pe proiectul „Extinderea retelei sectiilor de zi”. De asemenea, a 

fost prezentata echipa multidisciplinara din sectia de zi « Floarea Soarelui » si au fost adresate 

multumiri atit partenerilor (Ministerul Sanatatii, Directiilor de Sanatate Publica Judetene si spitalelor 

locale), cit si colaboratorilor nostri. 

Au fost adresate indemnuri spre colaborare si deschidere tuturor persoanelor prezente si institutiilor pe 

care le reprezinta. 

 

Deschideri oficiale ale sectiilor de zi: 

   2004 
Nr DATA LOCATIE 

1 19 noiembrie 2004 CLUJNAPOCA 

2 6 decembrie 2004 SUCEAVA 

3 15 decembrie 2004 TIMISOARA 

4 16 decembrie 2004 DAMBOVITA 

   2005 
Nr DATA LOCATIE 

1 16-18 mai 2005 CARAS-SEVERIN 

2 22 mai 2005 OLT 

3 26-27 mai 2005 SIBIU 

4 7-8 iunie 2005 BRAILA 

 

  
Deschidere oficiala sectie de zi Dambovita 16 dec. 2004 Deschidere oficiala sectie de zi Caras-Severin, 18 mai 2005 

 

  
Deschidere oficiala sectie de zi Sibiu 27 mai 2005  Deschidere oficiala sectie de zi Braila, 8 iunie 2005 
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IIIIII..  PPoovveessttii  ddee  ssuucccceess  

 

12.3. Extinderea modelului sectiei de zi 
 

1) Fundatia Romanian Angel Appeal a reusit gratie finantarii Fondului Global extinderea 

numarului de sectii de zi de la 8 la 16 in numai 2 ani, numarul beneficiarilor (marea majoritate 

adolescenti) ajungand pana la 4000 beneficiari in cadrul proiectului. Aceasta inseamna ca peste 

jumatate din numarul pacientilor care traiesc cu HIV/SIDA, aflati in tratament au acces acum la 

ingrijire medicala completata de servicii integrate de asistenta sociala si psihologica de care 

beneficiaza atat pacientul cat si familia acestuia. 

2) RAA a renovat si dotat cu mobilier si echipament spatiile in care a infiintat Sectiile de zi, a 

recrutat, angajat si format asistenti sociali si psihologi si a integrat acest personal in echipele 

medicale astfel incat, putem spune ca in 16 locatii din Romania, managementul de caz si 

abordarea pacientului cu infectie HIV este acum una multi-disciplinara. Finantarea Fondului 

Global ne-a ajutat, dincolo de implementarea primara a serviciilor, sa facem fata si nevoii de a 

asigura continuu servicii de calitate si sa oferim personalului de ingrijire oportunitatea de a se 

perfectiona prin cursuri de instruire, manuale si carti de specialitate, participari la conferinte si 

seminarii. 

3) Implementarea acestui proiect nu a fost usoara. A trebuit sa demontam mentalitati in judetele 

unde medicii nu erau foarte constienti de necesitatea abordarii multidisciplinare a pacientului 

cu infectie cu HIV. A fost nevoie sa creem conditiile unor servicii de calitate in spitale care 

necesitau renovari si reamenajari sau care se confruntau cu lipsa de spatiu. Totusi, echipa de 

coordonare  s-a mobilizat exemplar pentru a face fata dificultatilor care au variat de la judet la 

judet, reusind ca in final, sa integreze in sistemul national de sanatate publica un program ce 

raspunde nevoilor persoanelor care traiesc cu HIV/SIDA. In martie 2006, dupa un efort de 

lobby de aproape 9 luni la Ministerul Sanatatii, personalul de asistenta psiho-sociala al RAA 

din cele 16 judete a fost preluat in intregime de catre spitalele partenere, asigurandu-se astfel 

continuitatea serviciului dupa incheierea finantarii Fondului Global 

4) Pe parcursul celor 5 ani de implementare, activitatea in proiect s-a derulat in conditii bune. Au 

fost realizati si uneori depasiti indicatorii din cadrul activitatii „Extinderea Modelului Sectiei de 

zi”; exemplificam mai jos cativa dintre acestia: 

- 8 noi sectii de zi au fost deschise (dupa evaluari, renovarea si dotarea spatiilor, dupa recrutarea si 

formarea celor 24 specialisti din echipa psiho-sociala) 

- sectiile noi alaturi de cele 8 existente au creat posibilitatea lucrului in retea si schimbului de 

experienta intre aceste16 centre  

- contracte de colaborare au fost incheiate cu toti partenerii locali, in ciuda dificultatilor 

intampinate, 

- metodologia de lucru a fost revizuita oferind posibilitatea personalului (asistenti sociali si 

psihologi din retea) de a lucra dupa standarde si instrumente de lucru comune 

- serviciile psiho-sociale au inregistrat un numar maxim de 4007 beneficiari unici pe parcursul 

anului 2007, fata de maximul de 3500 estimati a fi monitorizati 

- au fost organizate 16 traininguri pentru formarea personalului psiho-social din toate cele 16 sectii 

de zi si 2 Conferinte Nationale cu participarea specialistilor in domeniul HIV/SIDA – medici, 

asistenti medicali, psihologi, asistenti sociali, reprezentanti ai autoritatilor locale, membrii ai ong-

urilor cu activitate in domeniu 

- s-au lansat 2 studii, unul privind calitatea serviciilor si al doilea privind intergraea in munca 

- 169 vizite de monitorizare au fost realizate in sectiile de zi pe parcursul a 4 ani, vizite in care 

echipele locale au beneficiat de supervizare si asistenta din partea coordonatorilor pentru 

implementarea proiectelor la nivel local. 
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12.4 Instruirea personalului medical prin Educatie Medicala Contiuna (EMC) 

 

1) Componenta de Educatie Medicala Continua la Distanta a fost conceputa in primul rand ca suport 

de implementare a programelor de Extindere a Capacitatii de Consiliere si Testare Voluntara si de 

Prevenire a Transmiterii Verticale a Infectiei cu HIV. 

Scopul a fost de a oferi echipelor de implementare si grupurilor de lucru locale un cadru prin care sa 

dobandeasca informatiile si ulterior prin instruire in regim rezidential, deprinderile necesare pentru 

performante la standardele de calitate stabilite pentru serviciile de sănătate. Cu toate acestea, proiectul 

a depasit granitele de interes previzionate, astfel incat peste 43,000 de cursanti au facut cel putin unul 

din cele 11 module de curs cu tematica HIV/SIDA oferite la www.hivability.ro (dintre care 7 module 

sunt realizate in cadrul activitatii A12): 

- Noţiuni generale despre HIV/SIDA    

- Infectii oportuniste la adultul infectat cu HIV    

- Infectiile oportuniste la copilul HIV pozitiv 

- Manifestari hematologice si oncologice in infectia cu HIV 

- Patologia orala sugestiva pentru infectia HIV  

- Profilaxia post expunere profesionala si neprofesionala la HIV 

- Etica si legislatie in domeniul infectiei cu HIV/SIDA 

  

2) Fondurile din proiect destinate acestei activitati au permis crearea unei platforme on-line accesibile, 

atractiva si mai ales utila pentru formarea profesionala continua a specialistilor, atat pentru tematica 

cat si pentru creditele EMC oferite. Platforma hivability este printre primele platforme de EMCD 

adresate medicilor din mai multe specialitati dar si altor categorii de personal din domeniul asistentei 

persoanelor seropozitive sau interesate de HIV/SIDA cum ar fi: asistenti medicali, biologi, chimisti, 

asistenti sociali si psihologi, dovada fiind si numarul mare de cursanti inscrisi din mai multe categorii 

profesionale. In cadrul proiectului s-a asigurat si Serviciul de Helpdesk prin care s-a realizat 

comunicarea cu utilizatorii. 

 

3) Din feedback-ul a peste 35.000 de cursanti am extras cateva mesaje (www.hivability.ro) 

- ”mi-au fost de mare folos aceste cursuri, daca mergeam la un curs oral nu ma alegeam cu atatea 

cunostinte. multumim ca v-ati gandit sa creati acest mod de EMC. este foarte util, asteptam si alte 

cursuri.Va stimam, pacat ca sefii nostri nu vad treaba asta.” 

 - ”Sper sa mai organizati si alte cursuri care o data te pun in actualitate cu subiecte din medicina, apoi 

iti poti rezolva punctele de care ai nevoie pentru OAMMR. Continuati ca e bine ....” 

  - “sunt foarte importante cursurile deoarece spre deosebire de cele orale unde prezentarea este 

sumara, aici le poti reciti si revedea de cate ori ai timp si doresti, astfel ca beneficiile sunt maxime, si 

aici ma refer la notiunea de educatie medicala continua. Va multumim ca existati.” 

-„ Stimata Echipa Hivability 

 Ma bucur sa aud ca noutatile din medicina nu sunt pe cale de disparitie, ci vor fi in continuare sub 

lupa cercetatorilor. Cu siguranta atit eu cit si colegii mei ar dori sa mai aiba loc si alte cursuri de 

informare medicala. Va multumim si va dorim o zi minunata.” 

- „Va felicit pentru modul de prezentare a informatiei pe site-ul dv. 

Ma bucur ca oferiti informatii tuturor doritorilor privitor la aceasta boala a secolului. Am avut 

curiozitatea de a ma testa la toate cursurile pe care le prezentati.” 

- „Va felicit la randul meu pentru ideea de a organiza acest ciclu de cursuri la distanta si pentru modul 

impecabil in care ati materializat-o. Nu am gasit in librarii materiale care sa prezinte aceasta tema 

(HIV/SIDA), care ma intereseaza nu atat pentru punctele EMC, cat pentru curiozitatea mea 

profesionala. Cred ca oricare medic, indiferent de specialitatea in care lucreaza, trebuie sa cunoasca cel 

putin datele cuprinse in cursul  "Notiuni generale despre HIV/SIDA". Va multumesc !” 
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12.5. Oferirea de asistenta stomatologica si dermatologica prin Unitatea Mobila (UM) 

 

„Am 17 ani, imi doresc sa devin cantareata, imi place mult sa calatoresc, dar sufar de infectia asta cu 

HIV…”. „Ma cheama Sergiu, imi plac masinile de curse, am obtinut locul II la olimpiada nationala de 

matematica, dar sunt seropozitiv.” 

De cate ori vi s-a intamplat sa auziti asemenea fraze? 

Acesti tineri nu participa la intalniri de grup, ei sunt „anonimii” care au preferat sa ramana nestiuti ca 

sa nu afle colegii, profesorii, vecinii si chiar rudele cu ce se confrunta. 

Ei sunt dintre aceia care, intrand intr-un cabinet si dezvaluind medicului diagnosticul de infectat cu 

HIV, au primit raspunsuri diverse care denota indiferenta, ignoranta, teama, discriminare, uneori 

dispret, dar care conduc la acelasi refuz de a-i trata. 

Pornind de la acestea s-a nascut proiectul Unitatea Mobila, ca o solutie de rezolvare urgenta a unor 

probleme reale si foarte serioase. 

Dupa evaluarea situatiei initiale din Romania si a rezultatelor acestui proiect itinerant, trebuie sa 

admitem faptul ca multi tineri seropozitivi nu si-au putut rezolva problemele de sanatate dentara in 

cabinetele de stat sau private din tara, avand acces la servicii medicale de specialitate doar in Unitatea 

Mobila. 

Activitatea noastra a fost pentru medicii locali colaboratori o ocazie de a furniza consultatii si 

tratament pacientilor seropozitivi utilizand materiale si instrumentar performant si beneficiind de 

sesiuni de instruire privind insusirea acelor practici preventive care reduc riscul de expunere 

profesionala.  

Dupa intreruperea proiectului, doar o parte dintre ei au continuat sa ofere servicii stomatologice in 

propriile cabinete, dar consideram pozitiv faptul ca extinderea gamei de acte terapeutice efectuate de 

medici in UM a condus si la implicarea tehnicienilor dentari in realizarea unor lucrari protetice, de 

restaurare dentara care au redat zambetul adolescentilor.  

Implicarea Fondului Global de Combatere Impotriva HIV/SIDA, TB si Malariei, prin finantarea oferita 

in perioada 2004-2007, a venit intr-un moment in care proiectul se afla in impas, fara mari sperante de 

a fi continuat, desi exista aceasta nevoie -  anual, fiind inregistrate in baza de date a proiectului 

aproximativ 350 de noi cazuri de pacienti tratati. 

A fost inteleasa corect necesitatea sustinerii financiare a unui program unic in Romania, dar foarte 

costisitor si consumator de fonduri deoarece anual a oferit servicii de cea mai buna calitate unui numar 

de peste 1.100 pacienti infectati cu HIV, realizand pentru acestia mai mult de 2.300 interventii 

stomatologice si dermatologice.  

De asemenea, in cadrul proiectului, s-a pus accent si pe componenta educationala prin sesiuni de 

informare a tinerilor beneficiari, dar si a populatiei generale cu privire la respectarea igienei orale, 

prevenirea transmiterii ITS si alte informatii de actualitate. 

 

Mai jos sunt prezentate cateva din gandurile tinerilor, beneficiari ai serviciilor gratuite oferite de 

Unitatea Mobila: 

 

"Atat timp cat este vorba de sanatatea mea si se poate rezolva cu ajutorul vostru este totul bine din 

toate punctele de vedere. Va multumesc ca existati!" – Alice, 16 ani, Iasi 

"Modul cum vorbiti cu pacientii este foarte bun si am vazut cum ii incurajati…” -  Radu, 17 ani, Piatra 

Neamt 

" Imi place cu este dotat tirul, cum se comporta angajatii, felul in care lucreaza" – Silvia, 18 ani, 

Timisoara 

„Este ceva extraordinar, cei din echipa UM au un comportament frumos fata de noi, au glumit, nu m-

au facut sa ma simt ca sunt bolnav sau diferit. Am primit sfaturi si ajutor, dar mai ales, sustinere si 

forta sa merg mai departe” – Constantin, 18 ani, Suceava 

„Notele pe care le-am dat in chestionar sunt maxime deoarece domnisoarele care s-au ocupat de mine 

in fiecare an au fost foarte dragute si intelegatoare, m-au ajutat sa imi treaca frica” – Ilie, 17 ani, Braila 
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Si marturia unor medici dentisti, colaboratori in proiect: 

 

„Daca eu nu ma implic, un coleg de breasla refuza, un altul gaseste alt pretext, acesti copii se vor 

vedea refuzati de noi, de soarta, si nu e drept! – Dr. Diana Braila, Piatra Neamt 

„Din momentul in care eu am putut face ceva concret pentru beneficiarii acestui proiect mi-am dat 

seama de ignoranta cu care am abordat aceasta boala. Putem imbunatati viata acestor copii prin aportul 

fiecaruia dintre noi…efortul nu-i atat de mare precum credeam” – Dr. Constantin Pelinari, Suceava 

„ Dupa un numar de ani atat de mare de colaborare nu am sesizat nici un aspect negativ in ceea ce 

priveste profesionalismul personalului UM si colaborarea dintre RAA si noi, cei de la Timisoara. 

Notele scrise in tabel nu sunt o manifestare a unei complezente (care nu ma caracterizeaza), ci 

rezultatul acestor ani de colaborare” – Dr. Dan Dragomirescu, Timisoara 

 

VV..  PPrroovvooccaarrii//  DDiiffiiccuullttaattii    

 

12.3. Extinderea modelului sectiei de zi 

 
- Pentru evaluarea initiala a nevoilor in locatiile propuse pentru deschiderea unor sectii de zi am fost 

nevoiti sa realizam mai multe vizite de evaluare, in mai multe locatii decat cele prevazute initial, 

deoarece nu existau in toate judetele conditii optime de implementare. Am fost pusi astfel in situatia de 

incertitudine in ceea ce priveste stabilirea locatiilor de implementare atat pentru primul cat si pentru al 

doilea an de proiect. 

- Dificultatile intampinate au constat si in obtinerea certificatelor de cota TVA 0, caracterul laborios al 

procedurilor de achizitie, care au necesitat mult timp.  

- Demersul preluarii personalului a fost unul extrem de anevoios. Personalul sectiilor a fost preluat in 

conditii diferite de catre spitalele partenere, atat din punct de vedere al salarizarii cat si al momentului 

preluarii. 

- Nu toti partenerii au inteles cu adevarat rolul si utilitatea personalului, astfel ca in unele sectii 

atributiile personalului psihosocial au fost extinse, incluzand activitati secretariale sau alte activitati 

nespecifice calificarii acestuia. 

 

12.4 Instruirea personalului medical prin Educatie Medicala Contiuna (EMC) 
Sistarea acreditarii programului de EMC la distanta de catre OAMMR a afectat semnificativ motivatia 

unei categorii profesionale extrem de importante si numeroase de a dobandi informatii despre HIV si 

managementul multidisciplinar al infectiei. Lipsa creditelor pentru asistentii medicali care urmau 

cursurile la distanta finantate de Fondul Global de Combatere a HIV, Tuberculozei si Malariei, a 

condus la scaderea numarului de cursanti din randurile acestei categorii profesionale. 

 

12.5. Oferirea de asistenta stomatologica si dermatologica prin Unitatea Mobila (UM) 

Una dintre marile provocari a fost derularea unor sesiuni de lucru prea scurte in locatiile in care 

adresabilitatea pacientilor era in continua crestere, in paralel cu sesiuni de lucru extinse in orasele in 

care implicarea in programarea si mobilizarea pacientilor nu a fost intotdeauna o prioritate pentru 

partenerii nostri locali.  

In acest sens vin urmatoarele marturii: 

„Serviciile oferite de unitatea mobila satisfac nevoile pacientilor insa perioada de stationare intr-o 

localitate este destul de mica. Sper ca pe viitor mai multi pacienti sa beneficieze de serviciile medicale 

oferite” – Narcisa, 18 ani, Galati 

„Cred ca singurul lucru care deranjeaza pe toata lumea, dupa parerea mea, ar fi statul la coada. Cred ca 

ar fi mai bine ca pacientii sa fie programati la o ora fixa pentru a se evita asteptatul la rand” – Nicu, 18 

ani, Iasi 

Dezinteresul si lipsa suportului personalului medical din Spitalele de Boli Infectioase - aflate in 

Ploiesti, Pitesti si Vaslui - in programarea pacientilor pentru Unitatea Mobila, a condus la sesiuni de 
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lucru mai putin eficiente, cu o adresabilitate scazuta, fapt ce ne-a determinat sa excludem aceste 

localitati din traseul Unitatii Mobile. 

 

Alta categorie de dificultati intampinate in logistica proiectului a constat in identificarea furnizorilor 

optimi pentru achizitionarea echipamentului si a consumabilelor medicale, obtinerea certificatelor de 

cota 0 TVA si, in principal, caracterul laborios al procedurilor de achizitie, care au necesitat timp 

indelungat de derulare.  

Alta problema a fost reprezentata de limitarea plafonului de salarizare pentru medicii implicati in 

proiect si demersurile derulate fara succes de RAA privind adoptarea unor masuri de catre Ministerul 

Sanatatii si Casa Nationala de Asigurari de Sanatate pentru asigurarea sustenabilitatii proiectului 

Unitatea Mobila.  

Lipsa identificarii altor surse de finantare (in afara FG) pentru plata medicilor colaboratori (prestatori 

de servicii medicale si specialisti in realizarea studiului de patologie orala), precum si situatia 

personalului medical mediu insuficient disponibil pentru deplasarile UM au fost principalele dificultati 

intampinate in logistica proiectului. 

 

CONCLUZII: 

 

La final de proiect putem spune ca experienta dobandita de echipele de coordonare pe parcursul 

derularii proiectelor finantate de Fondul Global a facut posibila implementarea activitatilor care s-au 

desfasurat, in mare masura, conform planurilor de monitorizare si evaluare propuse. 

Responsabilizarea si efortul depus de echipele psihosociale si medicale din teritoriu, precum si 

implicarea coordonatorilor de proiecte a condus la recuperarea indicatorilor nerealizati la termen fara a 

afecta implementarea proiectelor si atingerea obiectivelor propuse initial. 

Mentionam aici si aprecierea si feedback-ul pozitiv primit din partea beneficiarilor - pacienti, medici 

colaboratori, echipe psihosociale, cursanti EMC – care subliniaza valoarea impactului pe care aceste 

trei proiecte l-au avut asupra imbunatatirii calitatii vietii pacientilor seropozitivi, pe de o parte, precum 

si asupra dezvoltarii experientei profesionale pentru celelalte categorii de beneficiari. 
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