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Mulțumiri 
Le mulțumim în mod deosebit persoanelor seropozitive și partenerilor lor, pentru încrederea și 
disponibilitatea de a ne răspunde la întrebări. Ne-au vorbit nu doar despre experiențele pozitive de 
gestionare a bolii, despre planurile de viitor și aspirațiile pentru o viață mai bună; dar și despre frici, 
discriminare și izolare. Sperăm că acest raport reflectă cât mai bine perspectivele lor. 

Recrutarea participanților la studiu ar fi fost mult mai dificilă fără implicarea partenerilor din societatea 
civilă - organizațiile UNOPA (Uniunea Națională a Organizațiilor Persoanelor Afectate de HIV/SIDA), Eu 
sunt. Tu? și Sens Pozitiv. Pentru multe dintre persoanele care trăiesc cu HIV în România, aceste organizații, 
prin serviciile pe care le furnizează, reprezintă un element important de echilibru.  

Pe durata colectării datelor, echipa de cercetare a beneficiat de sprijin administrativ din partea Cameliei 
Raita, coordonator de proiect în cadrul Fundației Romanian Angel Appeal. Autorii acestui raport au avut 
parte și de sprijinul Andreei Stănculescu1 în organizarea logistică a discuțiilor și în realizarea transcrierilor, 
de feed-back și ghidaj metodologic din partea Manuelei Sofia Stănculescu,2 cărora le mulțumim. Discuțiile 
cu participanții la cercetare au avut loc la sediul Asociației Centrul Român de Modelare Economică. 

Versiunea finală a raportului a fost revizuită de Alexandru Toth și editată de Ionuț Ardeleanu (Fundația 
Romanian Angel Appeal). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Cercetător, Centrul Român de Modelare Economică. 
2 Cercetător, Institutul de Cercetare a Calității Vieții, Academia Română. 
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Introducere 
Infecția cu HIV poate fi ușor prevenită și, o dată pusă sub tratament, gestionată adecvat. Cu toate acestea, 
în practică, atât la nivel de politici cât și individual, mai sunt multe lupte de dus. Anul 2020 este unul de 
referință în lupta împotriva HIV. Țintele ambițioase asumate pentru acest an, la care România, alături de 
celelalte țări care fac parte din Organizația Mondială a Sănătății, a aderat, își propun ca 90% dintre 
persoanele care trăiesc cu HIV să își cunoască statusul, 90% dintre persoanele care au fost diagnosticate 
să primească tratament antiretroviral și 90% dintre persoanele sub tratament să aibă viremia 
nedetectabilă.3 România îndeplinește parțial aceste obiective. 

La 31 decembrie 2019 erau înregistrate 16.486 persoane infectate HIV/SIDA în România.4 În ultimii 10 ani, 
numărul persoanelor diagnosticate cu HIV a crescut cu aproape 30%, în medie cu 684 de persoane pe an.5 
Din cele aproape 10.000 de cazuri nou diagnosticate din 2009 până în prezent, mai bine de 60% se 
înregistrează în rândul populației heterosexuale, urmată de consumatorii de droguri injectabile (CDI, 17%) 
și de bărbații care fac sex cu alți bărbați (BSB, 14%).6 Datele de la sfârșitul anului 2019 arată că tendința 
înregistrată în ultimii 10 ani se păstrează la nivelul populației heterosexuale (62% din cazurile nou 
diagnosticate vin din rândurile populației heterosexuale).7 În ceea ce privește CDI, numărul de noi cazuri 
diagnosticate a scăzut constant din 2012 până în prezent, ajungând în 2019 la aproape 11% din total cazuri 
(86 persoane). Cazurile nou diagnosticate în rândul BSB, au crescut, în schimb, de mai bine de două ori 
raportat la 2009, înregistrând 24% din totalul cazurilor nou identificate în 2019 (192 persoane). Este de 
notat faptul că în perioada 2009-2019 se înregistrează o pondere ridicată, relativ constantă a testelor 
pozitive înregistrate în rândul contacților HIV. În 2019, 89 de teste din 911 au fost pozitive.  

Cele mai multe cazuri nou identificate în 2019 au venit din rândul populației de sex masculin (75%). Cele 
mai ridicate ponderi sunt în rândul categoriilor de vârstă 30-34 de ani, respectiv, 40-49 de ani, pentru 
ambele sexe (peste 20% din total pe sex).8  

Testarea pentru HIV/SIDA este în continuare, mai degrabă tardivă în România. În 2019, 59% din cazurile 
noi depistate au fost diagnosticate tardiv (CD4 < 350 cel/mm3), cu o ușoară scădere a acestui procent 
comparativ cu 20169 sau 2018,10 dar cu valori peste media europeană.11  

 
3 UNAIDS (2014). 
4 Monitorizarea se face începând cu anul 1985. Numărul total de persoane diagnosticate din 1985 până în prezent este de 
24.9936. 
5 Informații statistice pe ani sunt prezentate în Anexa 1. Statistici privind HIV în România. 
6 Conform datelor puse la dispoziție de Compartimentului pentru Monitorizarea și Evaluarea Infecției HIV/SIDA în România din 
cadrul Institutului Național de Boli Infecțioase Prof. Dr. Matei Balș. 
7 Procentul este calculat din numărul de cazuri nou diagnosticate. Numărul de cazuri noi a căror metodă de transmitere nu este 
cunoscută este foarte mic în România (12 cazuri în 2019), nu afectează semnificativ acest procent. 
8 Distribuția pe categorii de vârstă și sex este prezentată în Anexa 1.  
9 În 2016 61% din cazurile noi erau diagnosticate tardiv (Ministerul Sănătății, 2018).  
10 European Centre for Disease Prevention and Control/WHO Regional Office for Europe (2019). 
11 European Centre for Disease Prevention and Control/WHO Regional Office for Europe (2019). 
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În 2018, dintr-un număr estimat de 17.000 de persoane care trăiau cu HIV, 88% erau diagnosticate, 77% 
primeau tratament specific și 73% ajunseseră la supresie virală.12 În 2019, procentul celor care primeau 
tratament antiretroviral (ARV) a depășit 90%. Astfel, din 13.863 de pacienți aflați în evidență activă într-
unul din cele nouă centre regionale de tratament de la nivel național, 91,3% primeau tratament (ARV). 
Conform datelor privind cascada de îngrijiri puse la dispoziție de Compartimentul pentru Monitorizarea și 
Evaluarea Infecției HIV/SIDA, la 78,6% dintre persoanele aflate sub tratament le-a fost testată încărcătura 
virală în 2019 și dintre acestea, 7.274 de persoane sunt nedetectabili (VL <50 cp/ml). Procentul de 73,2% 
aflați în supresie virală este departe încă de ținta de 90%. 

Viziunea la nivel de politici este că până în 2021 ”România va deveni o țară în care toate persoanele 
infectate cu HIV sau diagnosticate cu SIDA, precum și persoanele din cadrul grupurilor vulnerabile cu risc 
crescut de infectare HIV au acces egal, necondiționat și continuu la servicii de prevenire, tratament, 
îngrijire medicală și servicii sociale” (Ministerul Sănătății, 2018: 6).  

Cercetarea de față aduce informații despre modul în care se construiește, prin experiențe de zi cu zi, 
realitatea persoanelor care trăiesc cu HIV în România. Ea informează, de asemenea, din perspectivă 
subiectivă, despre măsura în care viziunea setată la nivel de politici se reflectă în realitatea cotidiană a 
persoanelor care trăiesc cu HIV.  

Aspecte metodologice 
Raportul de față are la bază datele culese prin metode calitative – interviu semi-structurat – în cadrul unei 
cercetări desfășurate de Fundația Romanian Angel Appeal (RAA) și finanțate e Fondul Global de Luptă 
Împotriva SIDA, Tuberculozei și Malariei.  

Culegerea datelor s-a desfășurat în perioada 29 ianuarie – 31 martie 2020 și a inclus 21 de persoane.  

Respondenții au fost identificați cu ajutorul partenerilor din societatea civilă activi în sectorul BSB și 
HIV/SIDA13. Principalul canal de selecție pentru BSB a fost prin intermediul UNOPA14 care a transmis un 
mesaj privind cercetarea pe grupul intern de comunicare cu membrii săi. Pentru celelalte categorii de 
respondenți a fost aplicată metoda bulgărelui de zăpadă. Deși eșantionul final de respondenți a păstrat o 
distribuție în ceea ce privește orientarea sexuală/ sexul/ vârsta, acesta prezintă, totuși, un efect de auto-
selecție. Au contactat echipa de cercetare și au fost interesate să ia parte la cercetare persoane care pot 
fi descrise ca fiind activi în grupurile din care fac parte, care sunt preocupați și informați în ceea ce privește 
boala.  

Interviurile s-au desfășurat față în față și au fost înregistrate. Doar în cazul a 4 interviuri realizate după 
instituirea stării de urgență privind COVID-19, interviurile s-au desfășurat online. Înregistrarea interviurilor 

 
12 ECDPC (2018). 
13 Este vorba despre organizațiile neguvernamentale: Asociatia Eu sunt! Tu?, Asociația Sens Pozitiv și Uniunea Națională a 
Organizațiilor Persoanelor Afectate de HIV/SIDA/ 
14 Uniunea Naţională a Organizaţiilor Persoanelor Afectate de HIV/SIDA. 
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s-a făcut cu acordul în scris al participanților.15 Toate înregistrările au fost transcrise verbatim și acoperă 
un număr de 187 de pagini (vezi Raport transcrieri verbatim). Pentru participarea la cercetare, 
respondenții au primit un voucher de cumpărături în valoare de 100 de lei. 

Interviurile desfășurate au avut în vedere două grupuri mari de persoane care trăiesc cu HIV - bărbați care 
fac sex cu alți bărbați (BSB) și persoanele heterosexuale (HS), principalele două grupuri cu cele mai mari 
rate de noi infecții din România. În special în cazul celui de-al doilea grup, larga transmitere a HIV/SIDA în 
populația heterosexuală atrage atenția asupra cuplurilor serodiscordante, care conform studiilor 
internaționale16 pot fi considerate a fi sursa principală a cazurilor noi de infectare în rândul populației 
heterosexuale.  

Au fost intervievate 19 persoane seropozitive (HIV+) și 2 parteneri seronegativi (HIV-) din cupluri 
serodiscordante. Profilul socio-demografic al persoanelor intervievate este prezentat în Tabelul 1.  

Tabel 1. Profilul socio-demografic al respondenților 

Tip respondent 
Bărbați care fac 

sex cu alți 
bărbați HIV+ 

Persoane 
heterosexuale 

HIV+ 

Parteneri cuplu 
sero-discordant 

HIV- 
TOTAL 9 10 2 
Categorie de vârstă    
- 18-24 ani 2   
- 25-34 ani 4 7 2 
- 35-50 ani 2 3  
- >50 ani 1   
Sex    
- Masculin 9 5 2 
- Feminin  5  
Relații de cuplu    
- Cuplu HIV+ 2 4  
- Cuplu sero-discordant 0 3 2 
Număr ani de școală    
- Minim ani de școală 10 12  
- Maxim ani de școală 21 19  
Ocupație    
- Angajat normă întreagă, cu carte de muncă 5 3 1 
- Angajat normă parțială, cu carte de muncă 1   
- Intreprinzător pe cont propriu 1   
- Fără loc de muncă 2 4  
- Casnic(ă)  1 1 
- În incapacitate de muncă  2  

 

 
15 Vezi Model Consimțământ informat din Anexa 2.  
16 Kim et. al (2016), Eyawo et al. (2010), Dunkle et al. (2008). 
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Marea majoritate a respondenților sunt din București (19), unul este din Arad și doi din Ploiești. 
Respondenții au vârste cuprinse între 21 și 56 de ani, cei mai mulți făcând parte din categoria de vârstă 
25-34 de ani. Date fiind grupurile țintă vizate de cercetare, numărul bărbaților cu care am discutat îl 
depășește pe cel al femeilor, deși la nivelul grupului de persoane heterosexuale, raportul dintre cele două 
sexe este egal. Din cei 21 de respondenți, șase fac parte din cupluri în care ambii parteneri sunt seropozitivi 
și cinci sunt parteneri în cupluri serodiscordante . 

Cei mai mulți dintre respondenți au absolvit studii superioare, de scurtă sau de lungă durată. Nouă 
persoane au declarat că au terminat echivalentul educațional a 12 ani de școală – liceul, sau mai puțin. În 
ceea ce privește ocuparea, jumătate dintre respondenți au locuri de muncă formale sau desfășoară 
activități pe cont propriu și jumătate sunt fără loc de muncă, casnici sau în incapacitate de muncă.  

Tabel 2. Profilul medical al respondenților 

Tip respondent 
Bărbați care 

fac sex cu alți 
bărbați HIV+ 

Persoane 
heterosexuale 

HIV+ 
TOTAL 9 10 
An diagnostic   
- Cel mai vechi 2013 1990 
- Cel mai recent 2019 2019 
Sursa infecției   
- Contact sexual neprotejat cu o persoană infectată 6 3 
- Utilizarea în comun cu alte persoane a echipamentului pentru 
injectarea drogurilor  1 

- Din spital (transfuzie, vaccin, intervenție stomatologică) 1 6 
- Necunoscută 2  

 

În ceea ce privește relația cu boala (Tabel 2), 6 persoane s-au infectat în copilărie, unii imediat după 
naștere, iar alții la vârste fragede, iar 13 persoane au fost diagnosticați ca adulți. Cei mai mulți dintre 
respondenți (nouă) declară că s-au infectat în urma unor contacte sexuale neprotejate cu persoane 
infectate, cu o pondere mai ridicată în rândul bărbaților care fac sex cu alți bărbați. Toți respondenții 
seropozitivi se aflau la momentul interviului sub tratament și monitorizau periodic încărcătura virală 
(viremia).  
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Analiza datelor  
Interviurile au acoperit multiple dimensiuni ale „vieții cu HIV”, de la cunoștințele, atitudinile și percepția 
bolii la nivel personal, la dinamica de cuplu sau de familie, accesibilitatea serviciilor medicale, atitudinea 
generală a comunității și a societății privind HIV sau impactul politicilor naționale resimțit la nivel 
individual. Tematica extinsă acoperită în cadrul interviurilor reflectă complexitatea și, în același timp, 
dificultatea identificării și analizării comportamentelor de sănătate a persoanelor care trăiesc cu HIV.  

Dincolo de utilizarea prezervativului și aderența la tratamentul ARV, care sunt indicatorii cel mai adesea 
analizați în studiile privind comportamentele de sănătate, cercetarea de față colectează date și despre 
factori structurali care sunt mai departe de acțiunea individuală, dar care pot afecta comportamentele de 
sănătate ale persoanelor care trăiesc cu HIV.  

Analiza propusă în acest studiu utilizează o abordare multi-nivel care permite structurarea informațiilor 
colectate în cadrul cercetării calitative și oferă indicii importante privind ariile în care pot fi țintite 
intervențiile. Temele discutate cu intervievații au fost grupate pornind de la nivelele mai degrabă teoretice 
propuse de Michelle R. Kaufman, Flora Cornish, Rick S Zimmerman și Blair T Johnson (2014) pentru a 
identifica din perspectiva persoanelor care trăiesc cu HIV posibilele dificultăți/ probleme cu care aceștia 
se confruntă.  

Model teoretic socio-ecologic dezvoltat de Kaufman, Cornish, Zimmerman și Johnson (2014)17 adună toți 
factorii ce pot influența comportamentele de sănătate ale persoanelor care trăiesc cu HIV și care pot 
informa la rândul lor intervenții pentru prevenirea transmiterii HIV, tratament și/ sau îngrijire. Modelul 
include o gamă de variabile și procese din diferite studii și modele de intervenții, care sunt grupate pe 5 
nivele de la micro la macro: nivel individual (informații, percepții, credințe, emoții), nivel inter-personal 
(relațiile de familie și de suport), nivel comunitar (percepțiile de la nivel de grup și normele sociale), nivel 
instituțional (sistemul medical, cum ar fi calitatea serviciilor, confidențialitatea sau disponibilitatea 
resurselor) și nivel structural (factori precum economia, climatul politic, finanțarea sau evenimentele de 
forță majoră). Variabilele reunite în cadrul modelului reprezintă un spectru de teme care pot fi abordate 
pentru a înțelege, dintr-o perspectivă comprehensivă, comportamentele de sănătate ale persoanelor care 
trăiesc cu HIV și a factorilor care pot afecta aceste comportamente. Modelul este detaliat în Anexa 3.  

Analiza este structurată pe cele cinci dimensiuni prezentate în Figura 1. Informațiile prezentate pe fiecare 
nivel reprezintă percepții ale persoanelor care trăiesc cu HIV și ale partenerilor lor despre aspectele 
problematice cu care aceștia se confruntă/ interacționează la fiecare nivel.  

 

  

 
17 Precum și multe altele care reprezintă diferite aplicații pe modelul ecologic al lui Bronfrenbrenner (de exemplu Frew et al, 2016) 
sau care aduc în discuție aspectele structurale care influențează comportamentele de sănătate (Gupta et al. 2008 sau Seeley et 
al. 2012).  
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Figură 1. Structura și temele de analiză 

 

1. 
Nivel individual 

 Experiența cu diagnosticarea și testarea 

Experiența cu tratamentul și efectele secundare 
Monitorizarea viremiei 

Impactul perceput al bolii 

Percepția față de HIV înainte și după diagnostic 
Surse de informare privind boala 

 

   

2. 
Nivel inter-personal 

 Dezvăluirea și ascunderea diagnosticului 

Relația de cuplu/ Experiențe cuplu sero-discordant 
Relațiile sexuale și practicile protective 

Discriminare și stigmatizare 

 

   

3.  
Nivel comunitar 

 
Percepția bolii la nivelul comunității 

Accesul la grupuri de suport  

   

4.  
Nivel instituțional 

 Interacțiunea cu sistemul medical din România 

Discriminare în sistemul medical  
Servicii de consiliere și suport 

 

   

5.  
Nivel structural 

 

Beneficii sociale  

 

Acolo unde a fost posibil, pe parcursul analizei, au fost puse în oglindă perspectivele/ experiențele: 

• persoanelor care au fost diagnosticate fiind copil și a celor care au fost diagnosticate ca adulți, 

• persoanelor diagnosticate ca adult care și-au asumat riscul (contacte sexuale neprotejate, consum 
de droguri injectabile) și a celor care nu și-au asumat riscul (infecții la stomatolog/ spital/ ca urmare 
a unui abuz), 

• persoanelor heterosexuale și persoanelor homosexuale, 

• persoanelor singure și în cuplu, 

• femeilor și bărbaților, 
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1. HIV din perspectiva individuală 

1.1 Experiența cu diagnosticarea și testare 
 

1. 
Nivel individual 

 DIAGNOSTICUL HIV/SIDA 
Experiența individuală cu diagnosticarea și 
testarea 
Când ați aflat diagnosticul? Ce vârstă aveați? Cum a fost când ați aflat? 

În ce context ați decis să vă testați pentru HIV/SIDA? 
 

1.1.1. Diagnosticarea 

Eșantionul cuprinde 19 persoane infectate cu HIV. Dintre acestea, 6 persoane s-au infectat în copilărie, 
unii imediat după naștere, iar alții la vârste fragede. Majoritatea a conștientizat boala tot în copilărie, dar 
există și (2) cazuri care au aflat doar după 20 ani, în anumite conjuncturi. Celelalte 13 persoane (deci, 
majoritatea din eșantion) au aflat diagnosticul ca adulți. Pentru cei mai mulți dintre aceștia, infectarea nu 
a fost o surpriză totală, căci ”am mai călcat și în străchini” (B, 42 ani, HS). Însă, în 3 cazuri există și istorii 
de viață pentru care infectarea cu HIV a fost total neașteptată. Distribuția cazurilor în funcție de momentul 
diagnosticării și de caracteristicile intervievaților este oferită în figura de mai jos. 

Figură 2. Infectarea cu HIV/SIDA în funcție de caracteristicile intervievaților 

Notă: BSB = Bărbați care fac sex cu bărbați; HS = Heterosexuali. 

Cele mai multe persoane infectate în copilărie au aflat despre boală și modul în care au fost infectați la 
vârste de peste 10 ani, de la părinți. Însă există și cazuri în care părinții ”nu știau nici ei prea bine” ce 
înseamnă boala și au preferat să ascundă informația față de copii. Am aflat ”când avem 11 ani. Întâmplător 
pentru că mă rog...tot înghițeam pastile și părinții îmi tot spuneau tot felul de explicații [...] și am furat 
flaconul de medicamente să citesc prospectul și așa am aflat. Și după ce am aflat, nu am spus nimănui, am 
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ținut-o pentru mine cumva ca să-mi dau și eu seama ce înseamnă mai exact chestia asta." (F, 30 ani, HS) 
Există și cazuri în care nici copilul și nici părinții nu au știut și află despre boală doar după ce a devenit 
adult și își caută un loc de muncă.  

”În octombrie 2016. Am aflat întâmplător... Da, păi eu făcusem un curs de XXX, mi-am găsit un job. La acel job 
a trebuit să fac medicina muncii. Am semnat contractul de angajare, am dat toate diplomele și la medicina 
muncii, am făcut testul HIV, hepatita B și C. După câteva ore, foarte puține, mă cheamă de urgență directoarea 
clinicii private [...] Mă duc acolo și îmi spune: Aveți HIV! Am testat de două ori proba de sânge, în ambele a ieșit 
pozitiv. M-a trimis de urgență dimineață la directorul spitalului, domnul Străinu Cercel, după două săptămâni 
au venit rezultatele și mi-a spus domnișoară dumneavoastră aveți HIV din copilărie, aveam o încărcătură virală 
uriașă și am fost caz de excepție că am supraviețuit foarte mulți ani cu HIV [...] Nu se știe exact cum am fost 
infectată. Eu doar am intuit, da. Am făcut o operație de urgență, am avut peritonită, apendicită în ultimul stadiu, 
m-am dus la spital, mi-au spus: peste două ore te operăm că mori. M-au operat de urgență și după trei 
săptămâni a trebuit să mă taie pe viu pentru că făcusem o infecție uriașă, pocnea în mine...febră aproape 
41...eu am transpirat un pic, m-am uitat...copil fiind la 11 ani ..și am supraviețuit bine și frumos până la 28 de 
ani când am aflat.” (F, 31 ani, HS) 

Deosebit este cazul unui tânăr care a crescut într-un centru de plasament și care a fost diagnosticat când 
avea 14 ani, a primit tratament, dar a aflat despre faptul că este infectat doar la 23 de ani, de la medicul 
curant (în prezent are 32 de ani). Acest fapt arată că, cel puțin la începutul anilor 2000, copiii infectați din 
sistemul protecție specială a copilului, chiar dacă primeau medicamentele prescrise, nu erau nici informați 
și nici pregătiți cu privire la prevenire, transmitere și practici protective. Nu există date recente care să 
arate dacă situația s-a îmbunătățit sau nu. 

Persoanele care au fost infectate la vârste adulte se distribuie în două subgrupuri principale. Primul este 
grupul celor care și-au asumat riscul, fiind informați în legătură cu riscurile de infectare asociate anumitor 
comportamente. Aceștia, în general, răspund simplu (cu un grad ridicat de certitudine) sau mai elaborat 
(când posibilitățile sunt multiple, dar implică elemente de risc cunoscute), precum în exemplele de mai 
jos:  

”Cel mai probabil prin contact sexual neprotejat.” (B, 21, BSB); ”Am făcut de foarte multe ori sex neprotejat și 
mă așteptam să fi călcat în străchini” (B, 42 ani, HS); ”Eram într-o relație cu un tip, făceam protejat la început, 
au fost două situații în care am scăpat fără prezervativ...” (B, 34 ani, BSB); ”Da, în 2018, știu, a fost fostul 
partener.” (B, 23 ani, BSB); ”Să zicem că am fost suficient de încrezător și am dat peste un psihopat.” (B, 37 ani, 
BSB); ”Nu știu...cred că...a fost o petrecere undeva în afara țării, la Paris, o zi de naștere și acolo s-au întâmplat 
mai multe chestii cu persoane necunoscute.” (B, 44 ani, HS); ”Este vorba despre o chestie personală și nu...nu 
ține nici de droguri, nici de...nimic. Deci e vorba de o chestie din fosta relație și i-am promis că nu o să divulg 
niciodată chestia asta” (B, 34, BSB); 

”De la droguri, de la seringă.” (B, 34 ani, HS); 

”Cam în același timp am avut un element de risc, nefiind protejat și cam în aceeași perioadă într-un club, am 
fost înțepat, dar nu aș putea să știu care a fost cauza și cum am luat. În aceeași perioadă am fost și la stomatolog. 
Deci nu știu. Eu înclin să cred de fapt că s-a întâmplat pe cale sexuală și vreau să cred asta pentru că vreau să 
nu cred că se mai întâmplă prin stomatologi sau prin înțepături, dar nu știu, nu știu să spun.” (B, 42 ani, BSB). 

Cel de-al doilea grup este mult mai mic și include persoane care s-au infectat pe neașteptate din cauza 
comportamentelor nepotrivite ale altor persoane, precum cei infectați la stomatolog, sau mințiți și abuzați 
de parteneri.  
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”Am avut bănuială cu stomatologul...am avut o extracție de făcut și am avut probleme după perioada aia că nu 
mi s-a mai închis locul...dar nu știu nimic sigur.” (B, 28 ani, BSB);  

”Cu alte cuvinte, partenerul cu care eu am fost a un moment dat, m-a agresat sexual, a fost o agresiune destul 
de urâtă pentru că s-au lezat niște mușchi, prin urmare a fost deschidere directă către calea sangvină și cam 
așa l-am luat.” (B, 27 ani, BSB); ”... am mai fost căsătorită înainte și atunci în timpul căsniciei, de la soț.” (F, 36 
ani, HS). 

 

1.1.2. Testarea 

Pentru persoanele care au fost infectate în perioada copilăriei, decizia de testare au luat-o părinții sau 
bunicii. Așa cum precizează intervievații, decizia nu a fost una de testare HIV/SIDA per se, ci a fost mai 
degrabă o căutare pentru a ”da de cap” unei stări de sănătate în continuă deteriorare, cu simptome tot 
mai multe și tot mai grave (leșin, căzut la pat, paralizie etc.) pentru care nu se găsea nici diagnostic și nici 
leac. Narativul despre testare arată cât de complicat a fost procesul, câte feluri de medici de specializări 
diferite și de teste au fost nevoiți să suporte pentru a ajunge în final la diagnostic, într-un stadiu relativ 
avansat al bolii, tocmai din cauza întârzierilor înregistrate în procesul de diagnosticare. 

”- Dar știi cum au decis părinții tăi să te testeze la opt ani? - Știu. Nu a fost o decizie de testare, pentru că o 
bună perioadă de timp, până au aflat, eram tot timpul slăbită, răcită, mi-au făcut tot felul de teste, am mers la 
tot felul de medici. Îmi amintesc foarte bine perioada aia, și nimeni nu știa ce se întâmplă, ce am, care e 
problema. Și momentul a fost că am leșinat pe stradă când mă întorceam pe la școală și m-a adus o verișoară 
care locuia în apropierea școlii, m-a dus acasă în brațe și de acolo ai mei foarte speriați, au plecat cu mine în 
brațe, undeva la Ploiești, și au intrat din întâmplare, ăla a fost singurul loc, la boli infecțioase în Ploiești în care 
nu au fost. Și au intrat acolo întâmplător și ăla a fost momentul în care medicii de acolo, asistentele au zis hai 
să-i facem un test să vedem care e treaba.” (F, 30 ani, HS) 

Dintre persoanele (cele 10) care își asumă unele comportamente la risc (sex neprotejat, CDI), majoritatea 
(6 persoane) sunt informate, se testau și se testează regulat cel puțin o dată pe an sau atunci când schimbă 
partenerul: ”se terminase relația și voiam să văd pe ce cale pornesc și m-am testat” (B, 23 ani, BSB). 

”Păi în 2011, am vorbit cu persoana de care spuneam mai devreme...mi-a zis...zice...uite așa, uite așa, uite 
așa...am fost cu altcineva...zic ok, nu e nici o problemă dacă ai...asta e...m-ai distrus și pe mine, dar asta e viața, 
mergem mai departe. Păi zice...nu te impacientezi?! Nu, pentru că știu ce este aceasta, știu cum se transmite, 
știu cum se tratează, am mâncat aceeași chestie în copilărie. Deci de mic copil am fost informat. Până la 18 ani 
am crescut într-un centru de plasament și ... se întâmplau anumite acte...de genul...știți dumneavoastră ce 
vreau să zic...la care copiii erau supuși unor violuri de neimaginat și atunci știam că oricând se poate întâmpla 
chestia asta și așa între noi. Am avut colegi care au luat hepatită prin supunerea la acele violuri ... Eu am avut 
norocul că am avut un pedagog foarte protectiv și atunci am fost ferit de chestia asta. [...] Și atunci m-am 
informat din timp. Și la școală și pe Internet ... informația era la îndemână. Așa că m-am dus imediat la o clinică 
privată să mă testez.” (B, 34 ani, BSB) 

Astfel, au obținut diagnosticul în urma unei testări regulate. Celelalte 4 persoane, deși își asumă 
comportamente la risc, au ajuns să se testeze doar în urma unor semne de boală, ”pentru că nu mă 
așteptam”. Totuși, o parte dintre aceștia (2 persoane), pentru că erau informați și conștienți de riscuri, au 
mers sau au solicitat din start și testarea pentru HIV/SIDA, chiar dacă alături de teste și pentru alte 
afecțiuni. Spre exemplu, persoana consumatoare de droguri injectabile intervievată a fost testată în timp 
ce: ”Eram închis, eram pe Jilava și aveam o răceală care nu mai îmi trecea deja de două săptămâni. Mai 
auzisem că băieți cu care consumasem la seringă erau infectați și am zis să mă ducă la spital să-mi facă 
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analizele, și așa am aflat.” (B, 34 ani, HS). Un alt intervievat s-a testat de HIV/SIDA ”pentru că venise la 
pachet cu o infecție de sifilis”: 

”M-am testat pentru că venise la pachet cu o infecție de sifilis. Da, era la pachet... zic stai puțin că dacă e sifilis... 
pentru că știam semnele sifilisului... am avut noroc că mi-au apărut semnele că la alții nu apar. Și zic, hopa, stai 
să vezi dacă nu o fi HIV ăsta, să nu-mi spui mie cum... deci deja șocul era într-un fel amortizat... pentru că 
știam... Mă așteptam. Zic băi nu mai merge... și atunci am văzut că e și HIV 1... a ok... a fost o traumă evident. 
Eram între viață și moarte. Nu aș fi vrut nici să fiu în viață nici în moarte, știi cum? Să plutesc așa 
deasupra...Doamne, groaznic.” (B, 42 ani, HS) 

Doar 2 dintre aceste persoane au aflat despre infecție din întâmplare: ”Nu am decis să mă testez pentru 
HIV. Am aflat din întâmplare, în urma unor analize medicale și am fost nevoit, normal, să merg mai departe 
cu analiza concretă și cu tratamentul.” (B, 21 ani, BSB) 

În fine, a treia categorie de persoane, care s-au îmbolnăvit pe neașteptate, din cauza comportamentelor 
nepotrivite ale unor alte persoane, au decis să se testeze de HIV/SIDA în cadrul unui proces de testare 
medicală mai general. Victima abuzului sexual a aflat în instanță că abuzatorul este infectat și așa a decis 
să facă și acest test. Soția infectată de soț a rămas însărcinată ”și atunci m-am dus la medicul de familie 
ca să fac analizele obișnuite pentru sarcină și am aflat și așa am ajuns să fac testul HIV.” (F, 36 ani, HS) 

”Mi s-a inflamat pleoapa de la ochiul stâng și era foarte vânătă. Și am făcut o grămadă de investigații și tot nu 
a ieșit nimic. Și un dermatolog mi-a sugerat să fac și testul HIV. Cei din Arad, de la infecțioase, m-au dat negativ 
în contextul în care aveam CD4, nouă... Și am zis că să mai verific încă o dată, să mai fac ceva teste și am mers 
la un cabinet privat, a ieșit pozitiv. Nu am mai stat la Arad, am venit imediat la București, nu am mai stat după 
ei. Aici a ieșit din prima pozitiv...asta a durat trei zile...după aia m-a chemat înapoi la spital, am luat rezultatele 
și mi-a mai luat sânge pentru restul analizelor: CD4, viremie, analize uzuale, cele de hepatită...” (B, 28 ani, BSB) 

Accesul la testare și testarea propriu-zisă nu au ridicat probleme decât pentru persoanele din alte orașe 
decât București. Majoritatea intervievaților (14 din 19) au făcut testele în vederea diagnosticării la 
Institutul Național de Boli Infecțioase Matei Balș din București. Ceilalți, din orașe mai mici sau rural, care 
copii fiind sau ca persoane adulte au trecut prin procesul inițial de testare undeva în afara Bucureștiului, 
arată că testarea a fost un proces îndelungat care a presupus drumuri repetate spre orașe mai mari, multe 
spitale, mulți specialiști și ”plic”.  

”- De ce atât de mult, adică trei luni e o perioadă lungă de timp în care să nu iei tratamentul sau...ce s-a 
întâmplat de a durat atât? - Nu am stat să mă gândesc. Am aflat prin pricina faptului că am avut o infecție la 
anus și a trebuit să mă operez și am trecut prin niște analize totale în care a reieșit HIV la spital și eu sunt dintr-
un oraș mic...am fost trimis la un oraș mai mare care era în apropiere pentru o analiză concretă și a durat cel 
puțin o lună...a durat până...a venit, a trebuit să merg acolo personal din nou, să deschid plicul pentru că nu mi 
s-ar fi zis la telefon și nu știu...până s-au aranjat lucrurile a durat trei luni.” (B, 21 ani, BSB) 
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1.2 Experiența cu tratamentul și efectele secundare 
 

1. 
Nivel individual 

 RELAȚIA CU BOALA 
Tratamentul și efectele secundare 
Informații despre tratament – dacă luați, de când luați, câte pastile luați, care 
sunt principalele dificultăți în administrarea tratamentului (dacă există)? 
Reușiți să luați tratamentul așa cum vi l-a prescris medicul, fără întreruperi? 

Care sunt principalele efecte secundare? 
 

1.2.1. Tratamentul 

Dintre cei 19 intervievați, 5 persoane urmează o schemă de tratament pentru HIV/SIDA de o lungă 
perioadă, între 11 și 20 de ani. Acestea sunt persoanele care au fost infectate în copilărie (fără cea care a 
aflat despre boală la 28 ani când își căuta un loc de muncă). Alte 9 persoane urmează tratamentul de o 
perioadă de 1-7 ani, în timp ce 5 persoane au mai puțin de 12 luni de experiență de tratament. 

În relație cu schemele de tratament, intervievații au adus în discuție șapte teme principale care sunt 
prezentate mai jos. 

(1) Pastile versus injectabil 

La momentul interviului, toți intervievații urmau o schemă bazată pe pastile care variau ca număr între 7 
și 1 pe zi. Aproape toți au precizat fie că le iau doar seara, fie că preferă administrarea seara, pentru că nu 
le afectează activitățile zilnice, deși uneori uită să le ia pentru că adorm. 

(2) Schimbarea schemei de tratament 

În ciuda diferențelor legate de durata petrecută în tratament, marea majoritate (15 persoane) au schimbat 
diverse scheme de tratament de-a lungul timpului. Doar 4 persoane au avut experiențe cu o singură 
schemă de tratament, iar acestea sunt în general persoane care au început tratamentul de mai puțin de 
12 luni. Există un singur caz care se tratează de 7 ani cu aceeași schemă de tratament: ”Doar una singură 
și medicul a făcut tot posibilul să rămână aceeași schemă, ... seara, trei pastile, în fiecare pe zi.” (B, 44 ani, 
HS) 

”Asta cu tratamentul este așa un subiect care pe mine mă frustrează în acest moment al vieții mele. Am 
schimbat ceva scheme de tratament dacă nu greșesc undeva la 3 sau 4 scheme de tratament. Ultima fiind în 
2008 și le-am schimbat...mă rog...inițial pentru că nu funcționau pentru organismul meu după care au mai fost 
momente în care eu nu voiam să le mai iau și mă rog, am ajuns...a fost un singur stadiu critic în care a trebuit 
să ajung la spital pentru că nu mi-am luat tratamentul și cumva ăla a fost ‚wake-up call-ul’ meu că...după ce am 
văzut în spital...nu mai,gata! Nu mai vreau să văd nimic de genul ăsta. Eu nu vreau să ajung în stadiul ăsta, deci 
o să le iau. Și m-am oprit la o schemă în 2008...” (F, 30 ani, HS) 
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În general, schemele de tratament au fost schimbate fie ”pentru că nu funcționau pe organismul meu”, 
fie pentru că nu erau disponibile anumite medicamente, fie din cauza apariției unor efecte adverse greu 
de suportat sau în contextul unor alte afecțiuni.  

”- De câte ori vi s-a schimbat schema de tratament? - Asta nu mai știu...știu că penultima oară, am apelat chiar 
și la Fuzeon. Fuzeon fiind o schemă injectabilă...era la vremea aia cea mai avansată. Eu, în general, nu am avut 
nici o problemă cu nici un fel de schemă de tratament adică nu am avut reacții adverse, nu am avut stări de 
vomă...nu am avut nici o problemă cu nici o schemă până acum. Dar, în urma acelei scheme cu Fuzeon, eu am 
avut mult mai multe scheme pentru că între timp eu am devenit rezistent din mai multe motive: nu mi le luam, 
organismul meu nu avea o putere de a lupta atât de mare pentru că nu aveam calitatea vieții atât de bună cum 
o am acum, adică mese regulate, mâncare cât de cât mai sănătoasă, mă hidratez la timp și așa mai 
departe...cred că și astea au contat. Iar de vreo 7-8 ani, iau schema asta formată din 4 pastile...oricum eu sunt 
declarat multi-experimental. Se pare că a funcționat, la ora actuală sunt nedetectabil.” (B, 32 ani, HS) 

”Am avut prima schemă, doamna a schimbat-o că am rămas însărcinată și nu mergea pe sarcină. Pe urmă nu 
mai știu, nu mai aveau un medicament și mi-a schimbat-o iar. Și acum mi-a schimbat-o ca să iau numai seara, 
pentru că eu dimineața am probleme cu bila și le vărsam.” (F, 32 ani, HS) 

Schimbarea schemei de tratament este decisă de către medic. Însă, în anumite cazuri, schimbarea se 
dovedește o întreprindere dificilă, în principal pe motive birocratice sau legate de bugetul spitalului, chiar 
dacă nu dă rezultatele așteptate sau cauzează efecte secundare grave.  

”Da, am vorbit cu doctorița care m-a preluat atunci, care dumneaei era foarte ok, dar era la spitalul Militar, pe 
atunci spitalul Militar avea secția de boli infecțioase în cadrul institutului... în curtea institutului Matei Balș. Și 
am vorbit cu doctorița, însă nu puteau să ia hotărârea de a schimba un tratament atât de ușor precum cei de 
la Matei Balș. Lor le trebuiau mai multe aprobări, mai multe nenorociri, mai multă hârțogărie și tot îi spuneam 
doctoriței, tot îi spuneam...și îmi făcea analize, a făcut un efort la un moment dat și mi-a făcut viremia mai 
devreme, ca să vadă cum merge tratamentul, și viremia mergea foarte bine. Și pentru imunitate era bine. Dar, 
eu eram la pat, nu mai puteam face nimic. A trebuit să-mi dau și demisia. Atunci m-am dus la spital și i-am spus 
doamnei doctor că nu le mai iau. Nu mai pot pentru că astea mă omoară înaintea bolii. Eram vânăt pe la ochi, 
mi se învinețiseră și buzele, unghiile. Auzind chestia asta, a zis bine hai ia-le luna asta și...ok le iau, dar vi le aduc 
înapoi. Eu nu le mai înghit, nu le mai înghit, mai bine mor decât...nu mai suportam. Am fost la psihiatru, am 
luat calmante, am luat somnifere, am luat toți dracii. Nimic, nimic nu dădea rezultate. Dimpotrivă, somniferele 
alea mai rău îmi provocau, mai rău îmi făceau pentru că îmi provocau o somnolență pe care nu o puteam 
satisface. Adică senzația...adică efectul advers al acestui Stocrin a fost atât de puternic încât contra...cum să 
zic...combătea efectul somniferelor. Și două luni de zile nu le-am mai luat. Abia după aceea doctorița a putut 
să-mi schimbe schema.” (B, 37 ani, BSB) 

Dacă majoritatea participanților arată că după identificarea unei scheme acceptabile ”pe nimeni nu a mai 
interesat dacă schimbăm sau nu schimbăm schema”, (F, 30 ani, HS) chiar dacă au apărut tratamente mai 
noi care ar putea fi mai eficiente și mai ușor de suportat, o minoritate dintre intervievați susțin că, teoretic, 
tratamentul ”trebuie schimbat la 3-4 ani, nu la 10 ani” (B, 27 ani, BSB) și istorisesc cum au găsit un medic 
care i-a ascultat, i-a înțeles și a găsit o soluție de identificare a unei scheme mai potrivite pentru 
problemele lor specifice. 

”Tratamentul l-am schimbat de două ori. Nu l-am schimbat pentru că am făcut rezistență, ci pentru că după 
aceste conferințe la care am participat ei mi-au spus că e bine să schimbi tratamentul o dată la 3-4 ani, nu la 10 
ani. Eu am făcut 17 de ani de dans și eram fibră. De la tratament am ajuns în 4 ani de zile la 85 de kg. Menționez 
că am o înălțime de 1,65. Tot se depune, aveam impresia că și dacă respir mă îngraș. [... Și a găsit o doctoriță 
care ...] și ea a fost puțin sceptică, e legată de mâini de sistem, nu întotdeauna poate să-ți dea tot... În momentul 
în care i-am spus că vreau să schimb tratamentul pentru că încep să mă îngraș, pentru că am tot felul de 
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schimbări bruște de emoție, pentru că parcă intru în depresie și nu merge, deși analizele arătau ok, i-am zis că 
tratamentul se schimba după 3-4 ani... Și mi-a dat un alt tratament, cel pe care îl iau acum.” (B, 27 ani, BSB) 

(3) Întreruperea sau întârzierea tratamentului de către persoana infectată 

În termeni comportamentali, toți participanții la studiu au declarat că (la momentul interviului) urmau 
tratamentul ”cu sfințenie”, în cel mai rău caz cu mici scăpări. 

”- Reușești să iei fără întreruperi tratamentul așa cum ți-a prescris medicul? - Da, nu am probleme din punctul 
ăsta de vedere. Mi se întâmplă extrem, extrem de rar...nu știu o dată, de două ori pe lună, să ratez o pastilă. 
Dar mi se întâmplă foarte rar...din motive de foarte multă muncă, oboseală încât adorm și când mă trezesc îmi 
dau seama că e mult prea târziu ca să iau pastila.” (F, 30 ani, HS) 

”Fără să-l întrerup, am reușit, aceeași oră aproximativ, depinde. Dar nu depășesc foarte mult. Cu mici excepții, 
o dată la câteva luni dacă sunt la un party și am uitat să-mi iau doza de acasă neștiind că se prelungește mai 
mult evenimentul în sine.” (F, 31 ani, HS) 

”Da, sunt pastile. Iau o singură dată pe zi eu prefer să le iau seara, la culcare. Am un program mai haotic și îmi 
este foarte ușor să le iau seara la culcare.” (B, 37 ani, BSB) 

”Fără întreruperi. Nu am voie să o întrerup. Pentru că dacă întrerupi mai multe zile, se creează rezistență și 
mori direct. Nu există dubiu.” (F, 31 ani, HS) 

”Nu am treabă cu tratamentul, îl iau, sunt conștiincioasă din punctul ăsta de vedere, realizez că e vorba de viața 
mea la mijloc și nu mă joc cu așa ceva. Poate cu altele: că nu mănânc sănătos, sau mai fumez, dar cu pastilele, 
nu.” (F, 36 ani, HS) 

”Iau Isentres și Kivexa. Isentres-ul se ia de două ori pe zi. Kivexa îl iau mereu seara. De când am tratamentul, 
paradoxal vorbind...în viața mea nu am ținut un tratament cap coadă, ăsta nu l-am uitat niciodată. [...] Așa că 
nu e de joacă...absolut deloc și îl țin cu strictețe cât pot eu de mult.” (B, 34 ani, BSB) 

În rare cazuri, sunt raportate întreruperi de câteva zile (mai puțin de o săptămână) din cauze precum atac 
de panică sau strângerea un stoc de medicamente pentru ”zile negre” (vezi tema 6 de mai jos).18 Însă, 6 
dintre cele 19 persoane au raportat întreruperea sau întârzierea tratamentului cu luni sau chiar ani de 
zile, de-a lungul vieții. Astfel de situații par mai frecvente printre participanții la studiu care au fost infectați 
în copilărie și pentru cei infectați din cauza comportamentelor nepotrivite ale altora. Aceste persoane nu 
erau nici pregătite și nici informate, suferind un șoc puternic la aflarea diagnosticului și au avut nevoie de 
timp să asimileze informația și să dezvolte un nou mod de viață. Narativul acestor persoane scoate în 
evidență: 

• Nevoia unei perioade de ajustare psihologică, cu atât mai mult cu cât diagnosticul de HIV/SIDA a 
fost însoțit și de alte evenimente nefericire, plus separarea de partener. 

” A fost un șoc pentru mine pentru că eu, eu mi-am sfătuit toți prietenii să meargă să-și facă analizele, să facă 
protejat, să...orice...și făcusem analizele cu o lună înainte să mă cuplez cu XXX și erau negative și cu trei luni 
înainte. Pur și simplu nu am putut să intru în tratament...nu am putut să continui lucrul acesta pentru că mi-am 
dat seama în momentul acela că o dată ce iei tratament, mai ieși din el doar când crăpi. Și psihologic vorbind 
pentru mine a fost un prag pe care eu am zis că nu sunt capabil să-l trec până când...doctorița mea nu a fost de 
acord cu această atitudine a mea, dar a trebuit să accepte pentru că analizele mele...pentru că am aflat de la 
început, viremia mea a fost foarte mică, sub o mie... Viremia partenerului a fost foarte mare, însă el a stat 
foarte bine pe imunitate, eu nu. Eu eram ‚workaholic’, ca și acum munceam foarte mult și cumva imunitatea 

 
18 (B, 34 ani, BSB) și (B, 27 ani, BSB). 
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mea a fost mereu în jur de valoare de 300, 400. Chiar dacă viremia era mică. Și am ținut-o cât am putut de mult 
fără să intru în tratament până când situația partenerului s-a înrăutățit pentru că s-a îngropat în muncă, 
sistemul imunitar i-a scăzut și doctorița a considerat că fiind și cuplu este mai bine să intrăm amândoi pe 
tratament. Am dat acordul astăzi că intru pe tratament și la două zile el mi-a dat papucii. Am început 
tratamentul pe 6 martie 2017. La o distanță considerabilă (la 2 ani după diagnostic), dar în acest răstimp eu nu 
am făcut sex cu altcineva decât cu partenerul meu. Nu știu...nu m-am simțit înșelat, nu cred că a făcut-o 
dar...na....” (B, 34 ani, BSB) 

”- De ce ai întrerupt ultima dată tratamentul? Care a fost motivul? - Nu de la tratament, a fost o depresie... pur 
și simplu așa că am văzut că nu am noroc, nu am succes, am zis că ce rost mai are să trăiesc...probabil și că văd 
că fratele meu are mai mult succes, are noroc...bine e mai tânăr, are 21...și am zis că nu are rost să mai 
trăiesc...nu le mai iau. Până am ajuns în spital, aveam 35 de kg și CD4 de 8.” (B, 32 ani, HS) 

• Rolul crucial pe care îl joacă părinții în tratamentul copiilor infectați cu HIV/SIDA 

”Din februarie, 2007. Părinții au refuzat tratamentul și mi-au băgat și mie în cap chestia asta fiind copil, ce îți 
spune părintele...ești influențat...dacă iei tratament, mori. Și eu stăteam numai pe antitermice, făceam febră 
încontinuu, am făcut convulsii, am făcut epilepsie de la febră mare...la 21 de ani aveam 32 de kilograme. După 
ce am început să iau tratamentul (din 2007), mi-a venit ciclul. Eu nu am avut ciclu până atunci. Aveam CD4=48.” 
(F, 32 ani, HS) 

• Rolul influent pe care îl joacă partenerul/partenera de viață în tratamentul pentru HIV/SIDA 

[A aflat despre infectarea din copilărie cu HIV când avea 28 de ani] M-am dus acasă...eu fiind căsătorită în acel 
moment, nu mai sunt cu el. Fostul meu soț nu a vrut să meargă la spital, să vadă în ce stadiu este, și-a făcut 
testul HIV la clinica Sante care era oarecum aproape, a ieșit pozitiv, dar nu a vrut să meargă să vadă în ce stadiu 
este. [...] Și el a zis, avem HIV, și a început să citească pe Internet și a ajuns la teoria conspirației care susține că 
HIV nu există [...] Și a zis, hai să nu spunem nimănui, părinților nimănui...i-a spus doar celui mai bun prieten al 
lui pentru care lucra în marketing online și l-a lăsat să lucreze de acasă. În rest, nu știa nimeni. Eu...dragostea 
vieții mele...fac ca tine...nu-i nimic, nu spunem nimănui, nu luăm niciun tratament, viața merge mai departe. 
Mi-am găsit un job în Brașov, ne-am mutat acolo, el tot de acasă lucra. După un an, în 2017, iarna târziu, eu nu 
mai puteam să stau trează deloc. [...] Și da, începusem să cad din picioare [...] La un moment dat, am hotărât 
să-i spun mamei mele. Sora mea când a aflat, a fost distrusă, iar mama a slăbit 15-20 kilograme, grav. Și încercau 
să mă convingă să iau tratamentul pentru că eu nu voiam să iau tratamentul. Atât de tare m-a spălat pe creier, 
că eu chiar începusem să cred cu tărie că HIV nu există. Până când am început să înnebunesc. Că HIV atacă în 
primul rând creierul. [...] După ce am înnebunit, am paralizat. Incontinența...incontinența a venit înainte de 
paralizie, a încetat sfincterul, mușchii de aici și după aceea am și paralizat. [...] În martie, anul trecut, martie 
2019. Îți dai seama ce interval de timp eu nu am luat tratamentul (aproximativ 3 ani după diagnostic).” (F, 31 
ani, HS) 

• Rolul medicului și al relației dintre medic și persoana infectată HIV/SIDA 

”- Ai întrerupt sarcina atunci? - Da, da. Am întrerupt sarcina și după aceea el a intrat pe medicație, și-a luat 
medicație, și-a revenit, într-un an de zile i-a crescut imunitatea pe la 500 și pe mine atunci doamna doctor nu... 
bine, între timp s-au mai schimbat și legile, dar atunci, cine avea imunitatea ridicată, nu intra pe tratament. Și 
mi-a zis să nu intru și nu am intrat și am stat așa...dar am avut imunitatea ridicată. Nu am avut o problemă să 
nu intru pe tratament una la mână. Doi la mână, e adevărat că nici eu nu am fost atât de dispusă. Tot datorită 
mentalității mele, bineînțeles. Și am stat așa până acum 6 luni (la peste 6 ani de la diagnostic). Da, am mers la 
controale din șase în șase luni. Am știut întotdeauna ce imunitate am. Între timp m-am schimbat de la doamna 
doctor respectivă la doamna doctor unde e soțul meu actual și dânsa m-a convins...bine, am făcut o alianță 
mult mai bună cu doamna doctor pe care o am acum, îmi place mult mai mult de dânsa și cu ocazia asta m-a și 
convins să intru pe tratament.” (F, 36 ani, HS) 
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”[A aflat despre infectarea din copilărie cu HIV când avea 28 de ani] Îți dai seama ce interval de timp eu nu am 
luat tratamentul (aproximativ 3 ani după diagnostic). Dacă aș fi luat tratamentul atunci, nu aș fi paralizat, nu aș 
fi purtat pampers...eu încă port pampers. Nu știu unde să mă duc să mă vindec de incontinență. Sunt semi 
vindecată în momentul ăsta. Cu hipnoterapie nu m-am vindecat de incontinență...am crezut că...poate doar am 
realizat anumite lucruri. Dar nu, vindecarea nu a venit. Acuma în sfârșit am întâlnit o terapeută care este și 
vindecătoare și lucrează cu mine și mă ajută enorm. Dar asta este doar de o lună de zile. Mă rog, dar într-o lună 
deja s-au produs efecte și sunt super recunoscătoare. A fost un chin. Și de asta nu am putut să muncesc pentru 
că am fost paralizată. Și chiar mâine mă duc să rezolv treburile cu dreptul de muncă ca să pot să muncesc. Eu 
sunt foarte capabilă să muncesc, ador să muncesc, chiar îmi place mult și pun mult suflet în ceea ce fac.” (F, 31 
ani, HS) 

(4) Înscrierea persoanei diagnosticate într-un program de tratament pentru HIV/SIDA 

Majoritatea intervievaților (14) declară că au început tratamentul la o perioadă de maxim trei luni de zile 
după stabilirea diagnosticului, de regulă, în urma unor analize suplimentare necesare pentru stabilirea 
schemei de tratament. Întârzierea începerii tratamentului este raportată în 5 cazuri, fiind o combinație 
între refuzul19 persoanei infectate de a intra pe tratament și dificultăți legate de înscrierea într-un program 
finanțat de tratare, și anume îndeplinirea condițiilor impuse de programele disponibile. 

”Și am făcut din nou analizele, după aia am mai făcut încă un rând de analize puțin mai concludente pentru un 
fel de program româno-elvețian în care trebuia să iau doar o singură pastilă pe zi. Când mi-au ieșit rezultatele 
mi-au spus că s-a dovedit a nu fi valabil...dacă aveam CD4 puțin mai mare, dar nu l-am avut și nu au avut cum 
să mă țină în program. După aceea, iar mi-au repetat analizele ca medicul care răspunde să poată să vadă ce 
fel de tratament îmi dă. Și așa am luat. Am primit un medicament destul de puternic care se numește Triumeg 
și pe care din păcate după trei săptămâni a trebuit să-l întrerup pentru că am făcut un accident vascular 
cerebral. Așa că mi-a schimbat medicația.” (B, 56 ani, BSB) 

Oricum, există persoane care punctează lipsa de transparență sau chiar ”corupția”, admiterea în 
programul național fiind percepută de cei mai mulți ca dependentă în primul rând de bugetul disponibil și 
nu de nevoile pacienților sau de obiectivul strategic 90-90-9020. 

”În funcție de două chestii se hotărăște în România dacă intri pe tratament sau nu. Există 3 variante. Când 
viremia este foarte mare, depășești undeva la peste 5.000 de replicări pe mililitru de sânge, dar știu cazuri care 
nu au intrat. Un amic avea 27.000 și a stat câteva luni bune până a intrat în tratament. Sau varianta a doua, 
care este cea mai frecventă, când statusul acesta CD4 scade...fii atentă când am intrat eu pe tratament era sub 
300, iar la sub 300 tu nu mai ai sistem imunitar. Mai nou, nu mai este pragul de 300. Este de 250. Este bătaie 
de joc. Deci ca să te fac un pic să înțelegi: dacă tu ai 1.300 CD4 și ai o răceală, deci nu gripă, o răceală amărâtă, 
cu niște sinusuri înfundate și etc., sistemul tău imunitar este la 800. Păi ăsta la 250 este mortul-viu. Nu, în 
România trebuie să ai sub 250 ca să intri pe tratament. Și varianta a treia, când analizele sunt varză. Și aici sunt 
mai mulți pe care îi știu și nu au intrat în tratament.” (B, 34 ani, BSB) 

Un respondent povestește despre strategia pe care a adoptat-o pentru a fi admis în programul național. 

”Am fost asimptomatic, sunt în continuare asimptomatic, mă aflu în prima clasă imunologică, cu alte cuvinte 
infecție cu HIV incipientă asimptomatică. Stadiul CD4 era încă ridicat, corpul putea să lupte foarte bine, iar 
încărcătura virală, era suficient de mică. În momentul în care doctorii au văzut acest lucru, eram printre puținii 

 
19 Vezi și citatele de mai sus ale (B, 34 ani, BSB) și (F, 36 ani, HS). 
20 România este una din țările care în 2016 a semnat declarația politică a Organizației Națiunilor Unite privind eradicarea SIDA. 
Concret, până în 2020, țările se angajau ca, la nivel global, 90% dintre persoanele seropozitive să fie diagnosticate, 90% dintre 
cele diagnosticate să beneficieze de tratament și 90% dintre cele tratate să aibă încărcătură virală nedetectabilă. Deși s-au făcut 
progrese remarcabile comparativ cu anul 2016, ținta globală nu a fost atinsă în 2020. 
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întâlniți de ei, 3 oameni în 20 de ani care să fie în situația mea, pentru că mulți ajung în ultimele faze la doctori 
și cu această boală, ei mi-au spus că dau tratament imediat, dar pentru oamenii care au un indice CD4 foarte 
scăzut, practic pentru cei care sunt în pragul SIDA. Eu eram departe de a fi acolo, puteam să trec neobservat. 
M-au lăsat doi ani de zile fără tratament. [...] Mi-au spus dacă nu risc, chipurile tratamentul ar fi prea toxic și ar 
fi bine să nu se intervină. Dacă corpul rezistă cu infecția ar fi ok, doar atât și se recomandă cu tărie să folosesc 
prezervativul și să mă limitez la niște contacte sexuale foarte regulate cu anumite persoane. Niște prostii după 
mine... eu înțeleg că mie îmi era bine, dar ce fac cu ceilalți, ce fac dacă prezervativul mi se rupe, ce fac dacă mă 
îmbăt și nu-mi pun prezervativ, ce fac dacă îmi crește la un moment dat nivelul de virus? Nu s-au gândit la 
lucrurile acestea. După doi ani de zile, a trebuit să inventez, m-am dus la ei, am spus că am febră, că am scaune 
foarte dese și am spus dacă mie nu-mi dați tratamentul pentru că deja lucrurile se înrăutățesc eu vă dau în 
judecată. Și așa, urmez tratament de cinci ani și de cinci ani de zile sunt și nedetectabil." (B, 27 ani, BSB) 

Intrarea în programul național este descrisă ca fiind și mai complicată pentru persoanele din afara 
Bucureștiului. Mai mulți intervievați menționează cu privire la prieteni sau cunoscuți de ai lor din afara 
Bucureștiului că după diagnosticare au fost nevoiți să aștepte mai multe luni, pentru că există un număr 
mic de medici specialiști, iar fondurile disponibile pentru tratamente HIV/SIDA sunt insuficiente. De altfel, 
din acest motiv, trei dintre respondenți s-au mutat la București unde pot să trăiască și să urmeze 
tratamentul. 

”Ideea este că Bucureștiul este printre cei ferice. Pentru că în țară situația este extrem de cruntă. Băiatul acesta 
de care spuneam eu că a venit și mi-a spus că are plus și nu am avut curaj să-i spun... Deci el a aflat în 
septembrie, sfârșitul lui septembrie 2018, și trebuia să facă cealaltă analiză care explică tot ce e în spate și 
pentru că spitalul...el stă undeva în Breaza ca și adresă de domiciliu...și l-au trimis la Ploiești, și la Ploiești l-au 
chemat timp de trei luni, lună de lună, să vină să facă testul și de fiecare dată când ajungea, nu mai avem. Deci 
la sfârșitul lui septembrie a aflat și undeva în februarie s-a întâlnit cu doctorul cu rezultate cu tot ca să 
stabilească ce schemă de tratament îi fac. Deci băiatul ăsta în cinci luni de zile în toată nebunia asta de stres, 
oboseală, panică, că o să mor etc. îți dai seama că virusul ăla s-a dus naibii și mai tare...și când au venit 
rezultatele avea viremia 27 de mii. Este inadmisibil. Tu îi spui unui om că are cel mai nașpa virus ever’ care s-a 
pomenit, și tu ce faci? Îl lași...stai pe bară că o să mă uit la tine, stai pe bară...și tu ce o să faci? Stai liniștit? Îți 
rozi unghiile? Cât, cinci luni? Normal că...nu vreau să mă gândesc...sunt gânduri suicidale...o grămadă de lucru. 
Și asta e zonă aproape de București. Nu vreau să mă gândesc în zonele de la Cucuieții din deal, nu vreau să mă 
gândesc ce e acolo.” (B, 34 ani, BSB) 

(5) Scheme de tratament ”vechi” versus de nouă generație  

Există un consens între intervievați cu privire la faptul că schemele de tratament disponibile în România 
sunt mai degrabă ”vechi, dar funcționează”. Dar, pentru că uneori doar pentru acestea se poate asigura 
continuitatea, unele persoane își exprimă explicit preferința pentru acestea, deoarece pentru cele de nouă 
generație șansele cele mai ridicate sunt să se găsească doar sporadic, ceea ce atrage necesitatea unei noi 
schimbări sau ajustări nedorite a schemei. 

”... Tratamentul pe care îl iau eu acum e destul de vechi (din 2008). E printre primele scheme apărute în 
România și care are niște efecte adverse care nu sunt ok. Dar de funcționat, funcționează pentru că analizele 
arată că funcționează.” (F, 30 ani, HS) 

”Pentru că tratamentul pe care tu îl iei în România nu este la fel de smart și mișto ca cel din Europa de Vest și 
America. Este un tratament destul de rudimentar. Bun, eficient, dar rudimentar. Care îți oferă cantitatea de 
substanță să omoare sau să țină virusul în pace pentru un interval dat de timp.” (B, 34 ani, BSB) 

”Am preferat să iau o schemă mai simplă luând în considerare faptul că în România este la un nivel economic 
destul de prost, m-am gândit logic dacă eu o să iau medicamente de ultimă generație care se găsesc foarte greu 
s-ar putea să-mi dea alt excipient. Fiecare pastilă conține un excipient, lactoza de exemplu. Lactoza care dă 
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cumva gustul ăla ușor dulceag sau neutru, să nu fie amar. Doar că lactoza este proteina aia proastă. Este într-o 
componentă foarte mică, dar tratamentul nostru este a là long’, pentru toată viața sau cel puțin până se vor 
lansa alte lucruri. Eu m-am gândit, dacă eu o să vreau tratament de ultimă generație și la un moment dat nu o 
să-l aibă, o să-mi dea niște înlocuitori. Înlocuitorii ăia o să vină cu 2, 3, 5 % lactoză... cu toate astea o să ajung 
la 20% lactoză în loc să am un 5% dintr-un singur medicament. Mai bine iau un medicament antiretrovirale mai 
bun, dar mai vechi, care încă se găsește pe piață, ca să-mi asigur continuitatea tratamentului.” (B, 27 ani, BSB) 

(6) Eficacitatea tratamentului 

Toți intervievații declară că schemele de tratament de care beneficiază dau rezultate pozitive, chiar dacă 
sunt ”rudimentare”, și menționează, în general, micșorarea viremiei, creșterea imunității sau faptul că nu 
se mai simt rău. 

”Și mă simt foarte bine de la ele. Nu am reacții adverse. Bine, am schimbat multe scheme până am ajuns la 
schema asta de două pastile. După patru luni am devenit nedetectabil. Și mergem și le iau cu sfințenie.” (B, 34 
ani, HS, CDI) 

”Viremia a rămas nedetectabilă, imunitatea a rămas bună și cu bonusul că nu mai am stări nasoale.” (B, 21 ani, 
BSB) 

Deși, tratamentul ”funcționează”, percepțiile individuale depind de o serie de factori care introduc grade 
de satisfacție cu cât de bine funcționează. Un singur subiect arată că rezultatele nu sunt încă pe deplin 
satisfăcătoare, dar explicația nu stă în eficacitatea tratamentului per se, ci în faptul că el l-a întrerupt 
pentru o perioadă: ”Mă simt așa și așa, mai am amețeli și vărsături pentru că l-am întrerupt pentru o lungă 
perioadă” (B, 32, HS). Un alt subiect, arată că a existat o perioadă în care tratamentul a avut rezultate 
modice din cauza unei recomandări greșite cu privire la modul de administrare a medicației.   

”Într-adevăr, cu tratamentul este o poveste, pentru că eu am început cu o schemă ce cuprinde trei 
medicamente. O schemă de mijloc. [...] Însă, cam la un an, întâmplător am descoperit de fapt că medicamentele 
trebuia să le iau altcumva. Un medicament se ia doar seara, iar celelalte două, mi-a prescris câte două pastile 
din fiecare, dimineață. Nu am ajuns la nedetectabil și la un an când am fost să-mi fac analizele, doctorița mea 
era în concediu și am mers la înlocuitoare. Și înlocuitoarea m-a întrebat ce medicamente iau și i-am spus. Și m-
a întrebat cum le iau și i-am spus. Și ea a zis că nu, că le iau greșit. Nu am cum să le iau greșit, le iau cum mi s-
au dat. Zice, nu. [...] Practic a fost o problemă doar din punct de vedere al administrării tratamentului și nu a 
medicamentelor per se. După care am ajuns la nivelul de nedetectabil în vreo două luni...m-am testat eu la o 
clinică privată și la următorul set de analize la Balș, am ieșit și acolo nedetectabil.” (B, 42 ani, BSB) 

Indicatorul de performanță folosit cel mai frecvent este că viremia a ajuns sau se păstrează la nivelul 
”nedetectabil”. Cele mai pozitive opinii privind eficacitatea tratamentului vin de la persoanele care au o 
relație de încredere cu medicul lor curant. 

”Schema de acum mi se pare mult mai bună. La precedenta aveam mici efecte adverse, dar nu asta era 
problema pentru care mi s-a schimbat. Mi s-a schimbat doctora, a plecat în concediu postnatal...și mi s-a dat o 
doctoră minunată. Mă simt super norocoasă că o am pe această doctoră. Mi-a dat o singură pastilă...este un 
cocktail...sunt trei substanțe...cu rezultate foarte bune.” (F, 31 ani, HS) 

”Când m-am găsit, m-am găsit la spitalul Matei Balș. Doctorul de acolo avea mulți pacienți și a zis că nu este 
etic să mă ocup de tine superficial cum fac alți colegi, să am 600 de pacienți în condițiile în care fiecare doctor 
ar trebui să aibă maxim 150 de pacienți pentru a avea timp suficient să se preocupe de ei așa cum ar trebui... 
te redirecționez către Babeș către o doctoriță care mi-a fost mie elevă și știu că e bună. Era foarte ok doar că 
era foarte rece, nu știa să se comporte cu o persoană care era foarte bine din punct de vedere al sănătății. 
Mulți doctori își concentrează atenția doar pe ăia care sunt în pragul de SIDA. Dacă te văd că ești bine... minim 
minimorum...vino la trei luni sau la șase luni că și așa nu avem fonduri... ce rost are să mai cheltuim. Și mi-am 
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schimbat din nou doctorița, tot din același spital, doctorița pe care o am în momentul de față e nemaipomenită, 
am putut să comunic cu ea, m-a ajutat enorm de mult. E adevărat că și ea a fost puțin sceptică, e legată de 
mâini de sistem, nu întotdeauna poate să-ți dea tot... În momentul în care i-am spus că vreau să schimb 
tratamentul pentru că încep să mă îngraș, pentru că am tot felul de schimbări bruște de emoție, pentru că parcă 
intru în depresie și nu merge, deși analizele arătau ok, i-am zis că tratamentul se schimba după 3-4 ani... Și mi-
a dat un alt tratament, cel pe care îl iau acum, iau două pastile, este de primă generație acest tratament, dar 
nu este chiar unul dintre cele mai scumpe. Foarte eficient.” (B, 27 ani, BSB) 

”Da, viremia la început a fost de 62.500, după patru luni a ajuns la 550, CD4 37, a săltat la 192. Și asta s-a speriat, 
ce bine mergi, ce ca lumea! Da, am schimbat și alimentația, nu mai mănânc prăjit, deși eu pot să mănânc orice 
la tratamentul HIV, nu ai nici o restricție...mai puțin anumite condimente, dar în rest pot să mănânc orice. Mi-
a făcut și analize de hepatită, nu am avut nici o hepatită, nu am avut nici EpsteinBarr, nici toate infecțiile astea 
asociate HIV, nu am avut. Exceptând sifilisul care este vindecabil.” (B, 42 ani, HS) 

(7) Dificultățile legate de accesul la medicamentele prescrise 

Tema dezvoltată cel mai mult de aproape toți respondenții se referă la dificultățile legate de accesul la 
medicație. Procedura de acordare a tratamentului este ”foarte simplă. Efectiv te duci, spui cine ești, ți se 
scoate dosarul, aștepți 10-15 minute, depinde acuma și câte persoane sunt...ai semnat, ai dat cardul de 
sănătate, ai semnat și ai luat pastilele. Adică e foarte simplă procedura.” (B, 37 ani, BSB)  

Principala problemă, menționată de majoritatea intervievaților, se referă la lipsa anumitor medicamente 
din schemele de tratament, fapt ce duce la ”întreruperi de tratament din cauza sistemului”, schimbarea 
sau ajustarea tratamentului, precum și la cazuri de apariție a rezistenței la tratament care reduce sensibil 
eficacitatea tratamentului. 

”Doar o singură schemă și medicul a făcut tot posibilul să rămână aceeași schemă. Și când nu au fost 
medicamente, el mi-a oferit o pastilă, două pastile...că mai sunt în sistemul de stat niște sincope de genul...la 
schimbări de buget sau altceva... Pastilele le iau în fiecare lună și stai să mergi după două pastile, după trei 
pastile. Dar nu e vina spitalului, e vina Ministerului. Nu există o anumită posibilitate...” (B, 44 ani, HS) 

”Au fost probleme cu tratamentul. Și anul trecut în ianuarie și anul ăsta...au mai fost probleme când nu au avut 
un medicament și mi-a dat un înlocuitor al acelui medicament... Dar de exemplu am avut în decursul anilor 
același medicament, dar cu altă compoziție...a fost Prezist, dar nu că este înlocuitor...prima dată am luat de 
400 (mg) două pastile și plus alte două.  După aceea mi-au dat de 600 mg pentru că nu au avut de 400...trebuia 
să iau dimineața cu încă o pastilă și seara toate trei pastilele și acum iau de 800, trei pastiluţe o dată pe zi. Când 
nu au, se dă altă variantă...” (B, 23 ani, BSB) 

”Există întreruperi de tratament din cauza sistemului... Nu este benefic să se schimbe tratamentul foarte des 
pentru ca și medicamentele astea nu sunt o mie și una de substanțe active, iar combinarea dintre ele se face 
după niște criterii și principii și dacă eu tot încerc, îți schimb schema, îți schimb schema, s-ar putea la un moment 
dat virusul să devină rezistent și să nu mai am altă schemă la dispoziție și atunci tratamentul nu mai are efect 
asupra virusului. Într-adevăr, eu sunt unul dintre cei norocoși pentru că medicamentele mele au existat tot 
timpul, dar alții nu au fost atât de norocoși.” (B, 42 ani, BSB) 

O a doua problemă pune accent pe faptul că medicamentele se acordă lunar și persoanele infectate nu se 
pot ”mișca liber” sau nu pot călători pe perioade mai lungi. Spre comparație, intervievații fac referiri la 
modul de acordare din alte țări; de exemplu, spun ei, în Marea Britanie, medicamentele se trimit prin 
poștă o dată la șase luni.  

”- Cum e cu accesul la tratament la spital. Te duci lunar sau cum se procedează? - Da, lunar. Nici nu știu dacă 
dă pentru câteva luni. Pentru că se întâmplă să nu mai fie medicamente și atunci...știu că acum vreo doi ani se 
mai dădeau și pe două luni, dar acum nu. Asta e.” (F, 36 ani, HS) 
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”Nu plec din țară pentru că dacă aș pleca din țară îmi este foarte frică de fapt pentru că trebuie să schimb 
tratamentul. Ajung în Europa occidentală unde voi primi un tratament mult mai bun ca cel din România, nu mă 
voi obișnui cu lumea de acolo, și mă voi întoarce. Și ce să vezi...în momentul când schimbi tratamentul, schema, 
nu mai poți să revii la ea. Și în România sunt în momentul de față, patru sau cinci scheme de tratament care se 
tot învârt între ele. Eu sunt pe schema cea mai ușoară. Dacă eu plec acum și nu mă obișnuiesc în Anglia sau în 
oricare altă țară...trebuie să mă întorc la...am prieten în UK cărora le vin pastilele o dată la șase luni prin poștă. 
Eu m-am dus la spital acum vreo două luni și mi-au dat pastile pe două săptămâni pentru că nu aveau. Și mi-au 
dat pentru că sunt regulat și le iau constant fără întreruperi. În România 2020?” (B, 34 ani, BSB) 

Ca o strategie de adaptare, mai multe persoane infectate: 

• reclamă nevoia de ”pile” pentru a obține tratamentul pe mai multe luni sau 

”Cred că cu pilele potrivite... cred că se poate, pentru că nu cred că toți prietenii mei care pleacă câte o lună 
jumătate...am un cuplu din Sibiu și pleacă (în străinătate) toată ziua bună ziua...pleacă în cinșpe direcții...nu-mi 
spune că ei se întorc strict pentru tratament. Sunt convins că fac rost.” (B, 34 ani, BSB) 

• arată cum își fac un ”stoc”/”rezerve” de medicamente. 

”Cunosc, spre exemplu, cazuri de persoane care li s-a inițiat tratamentul și primele două-trei nu și le-au luat 
pentru a-și crea stoc.” (B, 42 ani, BSB) 

”Am luat (tratamentul) până la sfârșitul anului... după aia pe 7 ianuarie când m-am dus, ghinionul meu că nici 
medicul meu nu venise încă din concediu...nu mai aveau medicație. Și mi-au schimbat-o. [...] Așa am învățat să 
ne facem rezerve, ni le facem singuri și luăm în calcul că ni s-a recomandat, când vezi că mai ai puține pastile 
până când se termine, atunci să vii...să nu vii când mai ai o pastilă sau două.” (B, 56 ani, BSB) 

”În ultimii doi ani am avut momente în care am zis că nu mai vreau să urmez tratamentul ăsta pentru că mă 
îngrașă, preferam să nu mai urmez tratamentul și să mi se ridice puțin viremia și să-mi dea un medicament de 
ultimă generație. Sau să mă duc în UK pentru că acolo mi-l dau pe 6 luni și să mă duc din 6 în 6 luni acolo să-l 
iau. În schimb, l-am întrerupt pentru a-mi face stoc. Ce înseamnă asta? Fie te duci mai înainte de data la care 
ai luat ultima dată și cu alte cuvinte îți faci deja provizia ori nu iei timp de o săptămână, ceea ce se și recomandă 
să faci o pauză din asta, pauză de medicație, pentru a-ți putea detoxifica puțin organismul. Pentru că o 
săptămână nu o să-ți afecteze, cu condiția să fii de cel puțin doi ani de zile nedetectabil și să nu ai un CD4 
ridicat.” (B, 27 ani, BSB) 

Strategii specifice dezvoltă și persoanele cu domiciliu în alte localități decât București. De regulă, părinții 
sunt cei care ridică medicamentele din localitatea de domiciliu (sau orașul cel mai apropriat) pe care le 
trimit apoi la București. 

”Tatăl meu trebuia să meargă cu autobuzul 60 de kilometri, să meargă să ia pastilele, să se întoarcă la noi în 
oraș și după aceea să mi le pună la autobuz. Și eu trebuia să merg la gară și să le iau. Și asta în fiecare lună.” (B, 
21 ani, BSB) 

”- Tu îți iei tratamentul din Ploiești și cum faci? Ți-l trimite mama ta? - Mama se duce o dată pe lună cu cardul 
de sănătate și îl ridică. Deci eu nu am card de sănătate la mine. Dacă eu am nevoie de card de sănătate, trebuie 
mai întâi să merg acasă. Din punct de vedere legislativ, legal, ai dreptul să primești tratamentul pe trei luni, nu 
lunar cum se face acum în România. Eu recunosc că am fost norocoasă. De fiecare dată când am avut nevoie 
de tratament pe perioade mai lungi, mai ales că plecam în afară, le primeam. Ăsta este și motivul pentru care 
eu nu am nevoie să merg acasă lunar să iau medicamentele de la mama pentru că deja am rezerve de tratament 
pentru mai multe luni, aici în București. În momentul în care se termină, merg acasă și iau tot așa.” (F, 30 ani, 
HS) 

Lipsei medicamentelor și necesitatea de a merge lunar pentru a le lua, intervievații adaugă disconfortul 
creat de dezorganizarea din secția de spital de unde se ridică medicamentele. 
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”... Te duci îți iei dosarul, te strigă pe nume...încă mai există chestia aia...de află tot culoarul...după care te duci 
să-l pui în altă parte...acolo te vede toată lumea...ce medicamente ai luat...nu sunt toți ok.” (B, 44 ani, HS) 

”Procedura de acordare a tratamentului este una foarte simplă. [...] Modul în care este organizată secția este 
dezastruos. Totul este la grămadă: și consult, și analize, și tratament, și ORL, și dermatologie, și oftalmolog, și 
nu știu mai ce....toate sunt acolo frate.” (B, 37 ani, BSB) 

”Și așa a fost un balamuc acolo...deci s-a și scris, s-a și spus...deci s-a folosit ca mijloace de comunicare tot ce ai 
avut posibil și stăteau pacienți și când ajungeau acolo li se spunea că nu au Triumeg, Tivikei, nu au Disovi și așa 
mai departe. Eu știu că noi suntem mai visători, dar gândește totuși puțin. Nu să stai nu știu câte ore la 
medicație... - Dar se stă la cozi ca să primești medicamentele? - Sunt zile. Depinde. Procedura asta...asta ar 
trebui modificată...prima coadă...codiță...la dosare când îți scoți dosarul...după aia te așezi la o altă codiță, adică 
la un moment dat te bucuri că nu e nimeni, mamă ce baftă am și când te întorci cu dosarul îți vine să cazi când 
vezi vreo 20 de persoane. Și nu înțeleg, pe cuvântul meu, nu pot să înțeleg. Asta depinde de persoanele de 
acolo, probabil că sunt foarte cum să spun...așa resemnate...ele merg ca ardelenii încet și de tot. Merg foarte, 
foarte încet. Trebuie să dai niște medicamente, te uiți frumos acolo la medicația dată de medicul curant și vezi 
ce îți trebuie. Nu știu, cred că aici ar trebui schimbată...să facă o procedură, să facă o chestie care lumea să nu 
mai aibă...că i-am propus la un moment dat, am vorbit cu directorul medical, i-am spus domnei, știi ceva, ca să 
nu mai ai probleme cu cozile astea, știi ce trebuie să faci? Deschide dracului o cafenea, stăm și bem o cafea și 
am terminat povestea. Și ne strigă... Numai că la noi nu se strigă deloc. Se întreabă cine este ultima persoană 
și atunci tu știi după cine ești...și între timp poți să mai ieși să fumezi o țigară cu toate că nu e voie, dar nu se 
strigă.” (B, 56 ani, BSB) 

Cei mai dezavantajați cu privire la accesul la medicamente sunt însă persoanele infectate cu HIV/SIDA care 
locuiesc în rural și orașele mici, așa cum subliniază unul dintre intervievați. 

”Uite ce ați mai putea atinge: faptul că sunt avantajați oamenii care locuiesc în orașe unde există spitalele de 
boli infecțioase – centre, pentru că sunt persoane seropozitive care stau în zone rurale sau în orașe mai mici 
sau mai mari care nu au și ei trebuie să meargă regulat în centrele acestea să se testeze – testările de 6 luni, de 
viremie, imunitate și așa mai departe, iar unii chiar trebuie să facă deplasarea pentru a-și lua medicamentele. 
Asta am putea să o atingem că aici sunt foarte multe probleme.” (B, 42 ani, BSB) 

În plus, tratamentul nu este asociat cu nici un fel de consiliere sau terapie psihologică, deși aceasta ar fi 
atât de necesară măcar la începutul tratamentului și în perioadele de ”cădere psihică”. Serviciile de 
consiliere și suport psihosocial prevăzute în Planul Național Strategic HIV/SIDA 2019-202121 nu par să fie 
încă funcționale. Prin urmare, fiecare persoană găsește propria ieșire din situația de criză, cu ajutorul 
prietenilor, a rețelelor sociale sau plătind serviciile necesare. 

”- Ați avut parte de consiliere înainte sau după? - Nu, absolut deloc. Când vă spuneam că s-a îmbolnăvit el 
(partenerul) ...nu am făcut altceva decât am răsfoit să spunem pe românește, paginile pe Internet, pe rețele 
sociale și m-am uitat să văd ce trebuie să fac și cum să fac. Așa cu ghilimele de rigoare, eu sunt și femeie în casă 
și bineînțeles că nu am întrebat-o pe doctoriță, doamnă cum trebuie să fac... (B, 56 ani, BSB) 

”Ajunsesem la o saturație așa...nu-mi venea să mai iau pastilele...le uram cumva...după care am apelat și am 
descoperit terapia și am făcut mulți ani terapie psihologică. [...] Da, asta m-a făcut să conștientizez mai bine 
lucrurile...nu știu...după aia am început să mă dezvolt, să îmi pună întrebări de genul: ce-i cu viața mea, ce pot 
face eu, la ce sunt eu bun pe lumea asta...și ușor-ușor când am început să conștientizez că am calități și că pot 
fi de folos cumva societății sau oamenilor apropiați, am început să am și mai multă grijă de mine.” (B, 32 ani, 
HS) 

 
21 Ministerul Sănătății (2018) http://www.ms.ro/wp-content/uploads/2018/11/Anexa-la-HG-Plan-National-HIV-2019-2021.pdf 
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”Mă simțeam foarte rău de la tratament. [...] Adică, da, nu îți explică nimeni sau măcar nu își dădeau 
interesul...bine mă băiatule, stai să văd că nu știu nici eu...probabil nu era specialistă HIV, stai să sun, să 
văd...adică nici o chestie din asta.” (B, 34 ani, HS, CDI) 

ONG-urile sunt cele menționate că ar fi oferit singurul sprijin pentru informare privind HIV și tratamentul 
HIV, acces la medicamente, echipamente, consiliere psihologică sau asistență juridică. Acesta poate fi și 
un efect al modului de recrutare a participanților la studiu.  

”Eu v-am zis, eu sunt multi-experimental...iar dacă mie mi se întrerupe tratamentul, devin rezistent. [...] Iar ce 
s-a întâmplat anul trecut este faptul că mi-au întrerupt...mă rog din 4 pastile mai mereu lipsea una, iar aia am 
înțeles eu că este cea mai scumpă pastilă din toată schema mea. Iar asta se întâmpla o dată la două-trei luni. 
Să nu o aibă. Și atunci eu eram nevoit să nu iau schema întreagă pentru că nu aveam pastila aceasta. Care știți 
foarte bine...dacă dintr-o schemă lipsește o pastilă, nu își mai face efectul cum trebuie și atunci îți pui în pericol 
sănătatea. Și am făcut demersuri, am căutat sprijin. Și am găsit ajutor la ACCEPT. Eu acum sunt pe cale...în 
momentul în care ei nu îmi vor mai da pastile...bine, înainte de asta m-am întâlnit cu avocați, cu juriști, am făcut 
tot ce trebuie, am făcut formalități, s-au strâns dovezi...acum a rămas în punctul în care...eu voi merge la spital, 
ei nu vor avea să-mi dea pastila care îmi trebuie mie și atunci voi face ultimul demers pentru a-i da în judecată. 
În sensul că trebuie să depun o hârtie la registratură, ei să-mi dea niște explicații de ce nu au acea pastilă și pe 
baza acelei hârtii, mergem în instanță...” (B, 32 ani, HS) 

”Și în februarie anul trecut, o amică de la ARAS, m-a ajutat să-mi găsesc un medic în București pentru că până 
atunci tatăl meu se ducea undeva și lua pastilele, mi le punea pe autobuz. Și mi-am găsit medic și în București, 
la Balș, și mi-a schimbat schema de tratament după ce l-am rugat și i-am explicat.” (B, 21 ani, BSB) 

”După ce am înnebunit, am paralizat. Incontinența...incontinența a venit înainte de paralizie, a încetat 
sfincterul, mușchii de aici și după aceea am și paralizat. [...] Și știu că am postat imediat pe Facebook, are cineva 
un scaun cu rotile să-mi împrumute? Și a venit imediat un băiat care lucra la un ONG pentru persoane cu 
handicap și mi-a adus în câteva ore...și mama când a văzut căruțul a zis că a, tu nu ai nevoie de el...și zic, ba da 
mama, nu mai pot să merg, vreau să ies afară, scoate-mă afară.” (F, 31 ani, HS) 

”Sincer, da, mai apelez la ARAS, la Sens Pozitiv și pe informații, chiar și când au lipsit pastile de la spital ea 
(persoană de la un ONG) m-a ajutat cu pastiluţe și așa mai departe.” (B, 32 ani, HS) 

 

1.2.2. Efectele secundare 

Dintre cei 19 participanți la studiu infectați cu HIV/SIDA, doar 5 persoane menționează efecte adverse 
legate de schema curentă de tratament. Efectele adverse menționate sunt asociate cu scheme de 
tratament ”vechi” (de peste 10 ani), pe care intervievații le iau de mult timp, pe de o parte, și cu 
întreruperea tratamentului pentru o perioadă mai lungă, pe de altă parte. Aceste efecte adverse se referă 
cel mai frecvent la creșterea în greutate și oboseală, în 4 cazuri. Doar după întreruperea tratamentului pe 
o perioadă de mai multe luni sunt raportate efecte mai multe și mai neplăcute.  

”Nu am nici un fel de problemă fizică. Adică pot să fiu la fel de energică ca orice om care e energic de felul lui. 
Uneori pot să fiu obosită, că am astfel de zile. Însă, am tot felul de acumulări de grăsime. Asta este o chestie 
care nu-mi place. [...] Într-adevăr nu mai suport medicamentele, ce e drept. Și poate ar fi chestia asta de a 
rămâne însărcinată. Lucru pe care nu...nu sunt pregătită și nu știu dacă o să fiu vreodată pregătită.” (F, 30 ani, 
HS) 

”- Reacții adverse la tratament, au existat? - Au existat. Și există. Una dintre ele este îngrășarea, nu ai ce să-i 
faci. A doua este osteoporoza...mi-a zis doctorul...tocmai de aceea m-a băgat din când în când la câte un studiu 
din ăsta care se mai efectua la Balș [...] Al treilea efect și care a fost puțin mai neplăcut e un fel de tumoră a 
pielii care tot în același tratament, se vindecă. Cu greu, apar repede, dar se vindecă destul de greu. O piele 
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maronie în anumite zone...nu e contagios, nu e nimic. Doar că apare. Dispare luându-ți medicamentele tale de 
HIV. [...] E urât... familia nu știe.” (B, 44 ani, HS) 

”Eu am făcut 17 de ani de dans și eram fibră. De la tratament am ajuns în 4 ani de zile la 85 de kg. Menționez 
că am o înălțime de 1,65. Tot se depune, aveam impresia că și dacă respir mă îngraș.” (B, 27 ani, BSB) 

Totuși, ceilalți intervievați au ținut să reamintească că de-a lungul timpului au trecut prin perioade în care 
efectele adverse au fost traumatice. Aceste persoane au făcut referire fie la experiențele de la începutul 
tratamentului, fie la cele legate de un anume medicament (cei mai mulți au precizat Stocrin). 

”Nu, nu, acum nu mai am (efecte adverse). Dar la început am avut probleme foarte mari cu tratamentul. Luam 
patru pastile de două ori pe zi. Patru dimineața, patru seara. Mă simțeam foarte rău de la el. Din ce în ce mai 
rău de fiecare dată când le luam. Stări de greață, amețeli, dureri de cap, vomă, o stare psihică nasoală, 
demoralizat...din toate punctele de vedere mă afecta, și ieșeam la cabinet să spun și mi se spunea 
insistă...doamnă mă simt rău, nu mai pot, vomit în continuu...e de la tratament, nu am ce să-ți fac, trebuie să-l 
iei.” (B, 34 ani, HS, CDI) 

”Am început cu Kivexa și Stocrin care au avut rezultate rapide împotriva virusului, dar Stocrin-ul ăla a avut niște 
efecte adverse din cauza cărora practic am fost nevoit să-mi dau demisia, nu mai rezistam. Depresie, iritabilitate 
însă cel mai grav, insomnie și coșmaruri. Din momentul în care am început să iau schema de tratament, am 
avut amețeli foarte puternice, la modul că nu știu...cred că m-am îmbătat de două ori în viața asta, dar nu am 
avut niciodată amețelile alea adică să cad. Efectiv să cad din picioare, ca și când aș fi pierdut noțiunea spațiu-
timp. Nu știam unde mă aflu. Așa a început...am crezut că în timp o să se diminueze, dar nu s-au diminuat, 
efectiv când luam pastilele, trebuia să fiu în pat.” (B, 37 ani, BSB) 

Cele mai traumatizante experiențe au fost raportate de persoanele pentru care începerea tratamentului 
a fost suprapusă cu alte evenimente nefericite de viață, combinație care a dus la depresie, ceea ce a 
agravat și mai mult trauma. 

”Când am început eu tratamentul, pe 6 martie 2017, s-a nimerit să fie momentul când fix în ziua în care a plecat 
și XXX (partenerul) din casa mea, rămăsesem și fără job și cu datorii, câinelui meu a luat din aia de la căpușe, 
parvoviroză și etc. așa că următoarele trei luni în care eu ar fi trebuie să am efecte secundare, nu știu dacă am 
avut. Am avut stări de rău...am fost îngropat în alcool, nu am ieșit nicăieri, izolat în casă...eu oricum am tendințe 
depresive...așa că nu știu dacă am avut sau nu reacții adverse. Efectele secundare care puteau să apară erau 
stricat la stomac ceea ce se întâmplă din cauza alcoolului...îngrășatul excesiv, dar eu pentru că trei luni nu am 
mâncat mai nimic, eu slăbisem...ceafa dublă pe care am simțit-o, dar nu știu dacă a fost din cauza tratamentul 
sau din cauza faptului că după ce m-am angajat, am început să revin la viață, am început să mănânc și corpul 
meu a depozitat straturi de grăsime.” (B, 34 ani, BSB) 

”Măi nu știu ce să zic, dar în principiu nu cred, adică tot ce am avut eu a fost pe fond psihic, dar nu s-a simțit 
fizic ca să zic așa. Eu în general am o structură mai sănătoasă, probabil că de asta m-a și ținut atât de mult 
imunitatea ridicată. Deci nu, la nivel fizic, nu, dar într-adevăr psihic am suferit și depresii...mă rog...am trecut 
prin mai multe. Adică depresie. Dar s-au întâmplat...până la urmă, de fostul soț am divorțat...au fost mai multe 
evenimente ...” (F, 36 ani, HS) 
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1.3 Monitorizarea viremiei 
 

1. 
Nivel individual 

 RELAȚIA CU BOALA 
Monitorizarea viremiei 
Monitorizați viremia? La cât timp? La ultimele monitorizări a fost detectabilă? 

 

În conformitate cu Planul Național Strategic HIV/SIDA 2019-2021,22 100% din persoanele care trăiesc cu 
HIV/SIDA în evidență activă ar trebui să aibă acces la monitorizare biologică (viremie, CD4), inclusiv cele 
aparținând grupurilor prioritare. Dintre persoanele care trăiesc cu HIV intervievate, o singură persoană nu 
a confirmat accesul la analizele de monitorizare. Este vorba despre o persoană consumatoare de droguri 
injectabile (deci dintr-un grup prioritar) care la momentul studiului începuse tratamentul de peste 6 luni 
și încă nu reușise să beneficieze de testarea periodică, pentru că ”spitalul nu a vrut să-mi facă, ... că nu are 
laboratorul nu știu ce”. 

”Da, ultima viremie pe care mi-o amintesc  este tot de la închisoare de prin 2017 parcă, și aveam 50.000 de 
copii de viruși. [...] Da, se face gratuit...normal spitalul trebuie să o facă gratuit. Dar spitalul la care sunt eu, 
Victor Babeș, mie nu a vrut să-mi facă. Nu știu care e treaba, la alte persoane a făcut, dar doctora mi-a spus că 
nu se poate, că nu se lucrează, că nu are laboratorul nu știu ce... Tot am insistat să aflu și eu viremia și acum iar 
mi s-a spus că nu se poate face viremie, că nu se lucrează, că nu are laboratorul... Am început tratamentul așa 
și (CD4) imunitatea mea a crescut. Până la urmă am mers la o clinică privată și mi-am făcut singur când am 
văzut că nu se poate, eram curios pentru mine. În noiembrie (2019) mi-am făcut-o și am aflat că sunt 
nedetectabil.” (B, 34 ani, HS, CDI) 

Celelalte 3 persoane care începuseră tratamentul cu mai puțin de 6 luni la momentul studiului au 
beneficiat de analize la 3-4 luni, nu se așteptau să apară probleme în viitor cu privire la monitorizarea 
viremiei și au declarat că înregistraseră rezultate pozitive.  

”La început viremia a fost de 62.500, după patru luni a ajuns la 550, CD4 de 37 a săltat la 192. Și asta (doctorul) 
s-a speriat, ce bine mergi, ce ca lumea...da, am schimbat și alimentație, nu mai mănânc prăjit...deși eu pot să 
mănânc orice la tratamentul HIV, nu ai nici o restricție...mai puțin anumite condimente, dar în rest pot să 
mănânc orice. Mi-a făcut și la hepatită, nu am avut nici o hepatită, nu am avut nici EpsteinBarr, nici toate 
infecțiile astea asociate HIV, nu am avut. Exceptând sifilisul care este vindecabil.” (B, 42 ani, HS) 

Dintre cele 15 persoane care la momentul studiului începuseră tratamentul cu mai mult de 6 luni în urmă, 
12 își monitorizează la timp viremia, unii (2) chiar și suplimentar (la 2-3 luni) plătesc analize la clinici 
private. Cu o singură excepție, toate aceste persoane din eșantion declară că au obținut un nivel 
nedetectabil al viremiei, deși în unele cazuri CD4 (imunitatea) este încă la un nivel relativ scăzut sau crește 
foarte lent. Cazul excepție se referă la o persoană care la ultima monitorizare a înregistrat un nivel relativ 
scăzut al viremiei (dar detectabil), pentru că ”am mai sărit câte o doză. Am tot avut infecții urinare și am 
avut febră 40 și nu puteam să înghit nimic și luam deja pastile de febră, așa că nu am respectat tratamentul 
cum trebuie” (F, 32 ani, HS) 

 
22 Ministerul Sănătății (2018) http://www.ms.ro/wp-content/uploads/2018/11/Anexa-la-HG-Plan-National-HIV-2019-2021.pdf 
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”Păi la șase luni mi-am făcut-o până acuma, doar că toamna trecută mi-am făcut-o eu suplimentar la o clinică 
privată. Voiam să știu dacă ajung la nedetectabil... Medicii urmăresc mai degrabă nivelul de CD4, decât de 
viremie. Spre exemplu, mie îmi creștea CD4 în mod constant, dar eu nu ajungeam la nedetectabil. Și doctorița 
mea era super fericită că mie îmi crește CD4 și eu eram foarte trist că nu ajungeam la nedetectabil. Că mă 
simțeam mai în siguranță pentru ceilalți. Pentru mine a fost foarte important să ajung la nedetectabil că parcă 
mă simțeam mai puțin periculos. Și la ultimele monitorizări a fost nedetectabil.” (B, 42 ani, BSB) 

”Aș monitoriza-o (viremia) din 3 în 3 luni, așa cum era, dar o fac din 6 în 6 luni pentru că astea sunt fondurile 
(decontate de CAS). Având în vedere, și aici doctorii au dreptate, o viremie infectabilă nedetectabilă nu se 
schimbă de la o lună la alta. Am fost în iulie, acum sunt programat în martie, pentru că au venit niște fonduri și 
mi-au zis că nu mi-au făcut de mult și m-au chemat să mai vedem.” (B, 27 ani, BSB) 

În schimb, 3 persoane (din cele 15), deși au acces, susțin că nu își monitorizează viremia la timp, pentru că 
fie ”nu am făcut asta niciodată” (și nu își cunoaște viremia), fie ”sunt prea sătulă de reacții și de modul în 
care funcționează lucrurile la secția de adulți”, cu atât mai mult cu cât sunt ”nedetectabil deja de ani de 
zile”.  

”Din cauza job-ului, locului de muncă...nu mai ajungeam o dată la 6 sau la 3 luni, ajungeam o dată pe an. Acum 
din păcate cred că a trecut un an, un an și ceva de când nu mi-am mai făcut analize de viremie. Și asta este 
strict din perspectiva medicilor, pentru că recunosc [...] că nu îmi doresc, nu am chef să merg la doctor din 
cauză că sunt prea sătulă de reacții și de modul în care funcționează lucrurile la secția de adulți. Dar trebuie să 
o fac.” (F, 30 ani, HS)  

 

1.4 Impactul perceput al bolii 
 

1. 
Nivel individual 

 RELAȚIA CU BOALA 
Impactul perceput al bolii 
Vă simțiți afectat(ă) de diagnostic? Care sunt contextele în care vă resimțiți 
cel mai mult? 

 

Puține dintre persoanele intervievate care trăiesc cu HIV/SIDA au explicat cum au fost afectate de 
diagnostic și în ce contexte se resimt cel mai mult. Oricum, dintre acestea, majoritatea sunt persoane fără 
o relație stabilă (spre deosebire de cei care se află într-un cuplu, indiferent dacă este unul HIV sau sero-
discordant). Cel mai frecvent este menționată singurătatea și o ”temere interioară” că ar putea infecta 
alte persoane. Dificil și, îndelungat în mai multe cazuri, este descris că a fost procesul de informa familia 
(părinții). Dificil este perceput a fi și procesul de a construi o relație stabilă de cuplu. 

”La început a fost greu, câțiva ani de zile...a durat ceva. Mai ales că nu poți să spui celor apropiați, nu am avut 
curaj la momentul respectiv să spun. A existat chestia asta...pentru că știam că îi va afecta sau...nu de 
judecat...nu, nu sub forma asta...dar după aceea m-am obișnuit și a fost ok. [...] Când am aflat diagnosticul eram 
pe punctul să mă căsătoresc. Într-adevăr încă mai există temerea asta...există o temere interioară. Stai puțin 
că nu trece este acolo...chiar dacă nu se vede...este acolo. Pot să nenorocesc o viață...după gândul meu. Tocmai 
de aceea există doar relații pur trupești să zic așa.” (B, 44 ani, HS) 
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”Devine o obișnuință cu timpul, dar uneori te simți legat și...ca în cătușe. Și normal că te simți cumva că nu mai 
ești la fel ca înainte și nu mai ai libertatea și posibilitatea de a-ți crea o relație fără probleme. Pentru că într-
adevăr multe persoane se feresc de persoanele seropozitive. În rest, eu personal sunt foarte ok, am momente 
când sunt mâhnit și trist că mi s-a întâmplat, dar prefer să nu mă gândesc și să merg mai departe știind exact 
ce am de făcut și respectând indicațiile.” (B, 42 ani, BSB) 

”Resimt cel mai mult seara când trebuie să iau pastilele pentru că știu că va trebui să le iau tot restul vieții. Și 
în trecut (înainte de a fi în cuplu), resimțeam singurătatea...când vorbeam cu fete și ajungeam într-un punct în 
care puteam să mergem mai departe și îmi dădeam seama...stai că ai HIV...trebuia să mă opresc...din punctul 
ăsta de vedere, al relațiilor.” (B, 34 ani, HS) 

”Sincer să fiu, da, mă simt afectat de acest diagnostic. În momentul în care cunosc persoane noi, online mă 
refer sau chiar și ‚face to face’, la bar sau în club, care sunt interesate să ne cunoaștem mai bine...de la un 
simplu sex date până la ceva serios...și trebuie să spui chestia asta. Este cel mai sau unul dintre cele mai urâte, 
groaznice chiar momente pe care le poți avea purtând diagnosticul ăsta. Este efectiv terifiant. Terifiant. [...] 
Deci atunci când trebuie să spui unei persoane cu care posibil să ai o legătură intimă este îngrozitor. Este 
îngrozitor pentru că de cele mai multe ori reacția este negativă, se lasă cu ‚block’ pe toate căile, se lasă cu bârfe, 
cu discuții, iar te află alții și alții și alții, iar ești arătat cu degetul, iar ești discriminat.” (B, 37 ani, BSB) 

Alți intervievații vorbesc despre co-infecții, pentru care este greu de găsit medicație care să nu 
interacționeze cu tratamentul ARV, sau despre complicații legate de asigurarea tratamentului în contextul 
unor activități precum călătoriile pe perioade mai îndelungate. 

Pe partea pozitivă, există și o persoană intervievată care declară că se simte ”privilegiată” pentru că 
diagnosticul îi oferă accesul la un venit minim regulat, pe care înainte de diagnostic nu îi putea obține.  

”Mă simt privilegiată pentru că eu duceam grija asta a job-ului. Trebuia să am un job și găseam numai job-uri 
prost plătite la un moment dat și mă enervam...zic, ia uite, eu pot să fac o grămadă de chestii și uite ce salarii 
proaste sunt în România. Deci faptul că am un minim venit... Și acum vreau să obțin drept de muncă, să pot să 
muncesc. Vreau foarte mult să muncesc. Sunt super activă...făcând sport întotdeauna am făcut multe. Da, și 
nu mă simt neapărat afectată pentru că acum oamenii știu că sunt un om de calitate și ei vor să lucreze cu mine, 
nu mă discriminează. Nu sunt inaptă.” (F, 31 ani, HS) 

 

1.5 Percepția HIV înainte și după diagnostic 
 

1. 
Nivel individual 

 CUM SE TRĂIEȘTE CU HIV ÎN ROMÂNIA 
Percepția HIV înainte și după diagnostic 
Spune-mi percepția ta față de HIV s-a schimbat în vreun fel? Înainte de 
diagnostic și după? Cum? 

 

Întrebările privind felul în care s-au schimbat percepțiile despre HIV înainte și după diagnostic nu se aplică 
persoanelor (4) care au fost infectate și au aflat acest fapt în copilărie. Acestea au trăit cu HIV toată viața 
lor de adult. Așadar, din total eșantion au răspuns la întrebările din această secțiune un număr de 15 
persoane care au fost infectate în copilărie sau în timpul vieții de adult, dar au aflat diagnosticul adult 
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fiind.23 Analiza arată că percepțiile privind HIV se modifică în timp sub influența a doi factori principali: (i) 
modul de infectare - ca urmare a unui comportament de risc asumat versus a comportamentelor 
nepotrivite ale altor persoane (inclusiv în copilărie) și (ii) perioada scursă de la aflarea diagnosticului. 
Modul în care se modifică percepțiile după aflarea diagnosticului în funcție de acești doi factori este 
prezentat în figurile de mai jos.  

GRUPUL 1: Diagnostic aflat ca adult, risc neasumat (stomatolog, spital, abuz) 

(5 persoane din eșantion) 

ÎNAINTE DIAGNOSTIC DUPĂ 

 Etape ordonate în funcție de lungimea perioadei de când a fost 
început tratamentul (de la sub 12 luni la 20 ani)  

Nu aveau informații despre HIV 

Nu se gândiseră vreodată că ar 
putea contacta infecția 

Stereotipuri negative 

”Aoleu, când auzeam HIV era ceva 
horror...era un zvon că se injectează 
HIV în banane, în alimente. Aoleu, zic, 
până aici s-a ajuns...și că se injectează 
HIV mai ales în vaccinuri la școli. [...] 
Mamă și eu când am auzit, ce horror, 
ce societate, ce lume ... distrug 
oamenii cu HIV-ul” (F, 31 ani, HS) 

Șocul inițial 

”Și când auzeam HIV/SIDA, moarte. [...] De asta am bufnit în plâns, zic 
mamă viața mea s-a terminat, sunt atât de tânără și nu am apucat să 
fac câte îmi doresc să fac.” (F, 31 ani, HS) 

”De ce eu?”, furie 

”Nu pot să zic că m-am împăcat cu diagnosticul meu. Adică eu sunt 
sinceră, încă mai am momente când sunt furioasă pe acest lucru, 
recunosc.” (F, 36 ani, HS) 

Învață despre HIV și află că există tratament 

”Dar pe urmă când am văzut că este tratament și că trăiești bine mersi 
doar să îți iei tratamentul, să ai un stil de viață cât se poate de 
sănătos...deci sunt super optimistă.” (F, 31 ani, HS) 

Împăcare, resemnare 
”Sunt super recunoscătoare că în sfârșit îmi dau voie să-mi ascult 
numai sufletul meu.” (F, 31 ani, HS) 

”Trebuie să trăiesc. M-am gândit că trebuie să trăiesc și pentru copil, 
vreau să o văd la casa ei.” (B, 32 ani, HS) 

 
  

 
23 Au răspuns și 2 persoane infectate în copilărie dar care au aflat că trăiesc cu HIV doar la 23, respectiv 28 de ani. 
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GRUPUL 2: Risc asumat (contact sexual neprotejat, consum de droguri injectabile) 

(10 persoane din eșantion) 

ÎNAINTE DIAGNOSTIC DUPĂ 

 Etape ordonate în funcție de lungimea perioadei de când a fost 
început tratamentul (de la sub 12 luni la 20 ani)  

Aveau informații despre HIV și 
erau conștienți de riscul de 
infectare 

Unii aveau prieteni care trăiau cu 
HIV 

Dar, erau indiferenți față de HIV, 
”nu mă interesa” 

”Pentru că și înainte știam exact ce 
înseamnă HIV și nu aveam nici un fel 
de reacție negativă față de persoanele 
seropozitive. Am avut prieteni 
seropozitivi mulți ani înainte de a mă 
infecta eu, și i-am tratat ca și când nu 
ar fi existat acel HIV practic, nu mă 
interesa.” (B, 42 ani, BSB) 

Ajustare (începe viața cu HIV) 
”Asta e, dacă sunt pozitiv...nu e sfârșitul lumii.” (B, 34 ani, BSB) 

”De ce eu?”, furie 
”Cred că întrebarea cea mai dificilă este ”de ce eu”. Și cred că asta și-a 
pus-o fiecare om în parte. Doar am scăpat fără prezervativ într-o 
relație.” (B, 34 ani, BSB) 

”... oricum te gândești și atunci îți vine să te dai cu capul de pereți. Mă 
irită și când sunt singur și când am o discuție în genul Colentina...da, 
normal, atunci răbufnesc. Și îmi vărs nervii, trântesc, bufnesc...și am 
doi căței care săracii sunt singurii care mă calmează.” (B, 56 ani, BSB) 

Proces de învățare despre noile tratamente și programul 
național 
”Acum știu despre ce este vorba. Știu ce face (HIV), cum acționează, 
dar mie nu mi se pare un lucru chiar așa greu pentru că am prins 
vremurile astea mai bune, cu mai puține pastile. Sunt băieți de la grup 
care luau câte 16 pastile pe zi și tot felul de injecții.” (B, 34 ani, HS, 
CDI) 

”Instituțiile statului au început să se implice mai mult în direcția asta 
abia de zece ani...înainte era Dumnezeu cu mila.” (B, 34 ani, BSB) 

Resemnare 

”Și tipul ăla m-a întrebat dacă tu crezi că HIV nu se vede și este totuși 
în regulă și poți să faci sex fără, dacă tu ai HIV ce o să faci? Și repet, nu-
mi place să mint așa că am fost foarte direct și i-am spus că o să caut 
blocul cel mai înalt și o să învăț să zbor. Și uite-mă pe mine opt ani mai 
târziu că nu m-am urcat pe blocul cel mai înalt. Ok, am fost în prăpastia 
cea mai adâncă, clar. Aproape trei ani, dar găsesc o cale să o scot cumva 
la capăt. Percepția mea este... nu știu... pot trăi sănătos până la 80 de 
ani, dacă respect niște condiții basic. Oricine poate să trăiască, dacă nu 
îi cade o cărămidă în cap.” (B, 34 ani, BSB) 
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1.6 Surse de informare privind boala 
 

1. 
Nivel individual 

 RELAȚIA CU BOALA 
Surse de informare 
Care sunt principalele dvs. surse de informare despre boală și tratament? 

 

Din totalul eșantionului de (19) persoane care trăiesc cu HIV, doar 2 intervievați au declarat că ”nu stau 
să caut informații, dacă apare ceva se află” sau ”îmi spune medicul”.24 Celelalte (17) persoane au declarat 
că se informează în mod activ și cu regularitate pentru a afla noutățile relevante mai ales cu privire la 
tratament. Important de menționat, sursele de informare nu se diferențiază în funcție de sex, nivelul de 
educație, traiul în cuplu (versus fără relație stabilă), orientarea sexuală (HS versus BSB), modalitatea de 
infectare și nici durata de când a început tratamentul (de la câteva luni la 20 ani). 

Figură 3. Principalele surse de informare despre HIV și tratamentul HIV/SIDA 

Principala sursă de informare pentru cei mai mulți intervievați (13) este Internetul. O parte dintre aceștia 
(4) precizează că nu consultă pagini la întâmplare, ci urmăresc o serie de site-uri de specialitate în limba 
engleză, care oferă informații ”solide și actualizate”.  

”La vreo două luni după ce am avut și discuția cu doctorița mea minunată, am intrat pe Internet și Internetul... 
Și când mergi la Babeș sunt tot felul de afișe care îți spun site-uri...trebuie să faci o poză, să reții sau intri pe 
moment. Cred însă că 90% dintre site-urile bune erau în engleză. Și erau atât de mulți termeni că la unul dintre 
site-uri a trebuit să le fac eu traducerea...să mă duc în altă parte, să aflu...și chestia aia ‚undetectable’, ‚equal’, 
‚untransmisible’. Pentru mine e ok, înțeleg, mă descurc. Dar nu sunt pentru toată lumea. Greu de citit, de 
selectat, de înțeles.” (B, 34 ani, BSB) 

A doua sursă de informare ca popularitate se referă la serviciile și activitățile desfășurate de ONG-uri, 
precum UNOPA,25 ARAS sau Sens Pozitiv.26 Nouă persoane HIV+ participante la studiu au menționat: (i) 
reprezentanți ai unor ONG-uri care le oferă informații, alături de consiliere sau sprijin în diferite situații; 

 
24 (F, 32 ani, HS) și (B, 27 ani, BSB). 
25 Uniunea Naţională a Organizaţiilor Persoanelor Afectate de HIV/SIDA; https://unopa.ro/ 
26 Faptul că au fost menționate aceste ONG-uri este un efect de eșantionare. 
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(ii) broșuri și alte materiale informative, inclusiv trimise prin email; (iii) activități de training sau grupuri de 
suport. În cadrul acestor activități, intervievații nu doar că au aflat informații utile, ci au și primit un sfat 
sau sprijin în diferite situații și, mai ales, ”mi-am făcut și noi prieteni”.  

”Acum merg la un grup de suport, așa am aflat și de voi, la UNOPA. Acolo am aflat o grămadă de lucruri și aflu 
în continuare. Chiar mâine este o întâlnire de grup...deci și de la ei...chiar am aflat lucruri pe care nu le găsești 
pe Internet: situații de viață de care s-au lovit, de exemplu, discriminarea la stomatologie...care este 
incorectă...pentru că poți să ai HIV și să nu știi, este obligat să sterilizeze oricum.” (F, 31 ani, HS) 

”Cea mai importantă sursă de informație a mea o reprezintă ONG-urile care se ocupă de acest lucru...pentru 
că aceste ONG-uri își actualizează să spunem aproape în fiecare zi această bază de date, plus că mi-am creat și 
noi prieteni.” (B, 34 ani, BSB) 

”Înainte nu mă informam de nicăieri. Pentru că nu mă interesa. Până când doi prieteni au zis hai la grup, se 
vorbește despre situația asta, despre anumite chestii...o să afli chestii noi și o să-ți placă. Acum am intrat în 
grupul ăsta, la UNOPA, în fiecare vineri ne strângem și vorbim despre situația asta. Și aflu lucruri noi pe care eu 
chiar nu le știam, deși ele sunt vechi și de demult. Și nu le știam deloc. Și merg de vreo două luni și chiar îmi 
place.” (B, 32 ani, HS) 

A treia sursă de informare, menționată însă de doar 6 dintre cei 19 participanți HIV+, se referă la 
medici/spital. Mențiunile sunt de două tipuri opuse. Pe de o parte, sunt persoane care nu au o relație 
bună cu un medic (fie acesta medicul curant, de familie sau de alt tip) și care subliniază că apelează la 
Internet și ONG-uri tocmai pentru că nu primesc informații și consiliere de la medic/spital. ”Cu medicii 
noștri e foarte greu să ai o discuție cu multe întrebări” spune (B, 34 ani, HS, CDI). Sau, ”apelez la ONG-uri 
ori de pe net, că acum sunt mult mai informată, pentru că la spital nu, nu ai nici o consiliere, nici o șansă” 
explică (F, 36 ani, HS).  

”Când vă spuneam că s-a îmbolnăvit el (partenerul) și am întrebat-o pe doctoriță. Și mi-a ridicat din umeri: 
faceți cum credeți...doamnă ăsta nu e răspuns de medic...păi ce să mă bag eu în gospodăria dumneavoastră?! 
Doamnă eu nu vă spun să vă băgați în gospodăria mea, ci pur și simplu să-mi spuneți ce pot să fac. Și nu mi-a 
spus. Și atunci m-am apucat singur, nu am făcut altceva decât am răsfoit să spunem pe românește, paginile pe 
Internet, și m-am uitat să văd ce trebuie să fac și cum să fac.” (B, 56 ani, BSB) 

Pe de altă parte, în opoziție, sunt persoanele care au găsit doctori ”minunați”, ”extraordinari” (fie medicul 
curant, fie de familie, fie diverși medici de alte specialități) pe care îi consideră cheie pentru starea lor de 
bine, nu doar pentru că prescriu un tratament eficace, ci și pentru că le explică, îi informează și îi consiliază. 

”Medicul meu din Ploiești, medicul curant este o femeie excepțională, am toată încrederea în dânsa și dacă mă 
doare măseaua tot la dânsa mă duc. Când mama a fost bolnavă, a avut pneumonie, în dânsa avem cea mai 
mare încredere.” (F, 31 ani, HS) 

”Și într-adevăr ce curiozitate am avut și ce întrebări am avut de pus am vorbit cu doctorița și mi le-a 
explicat...chiar foarte ok. Adică în limita timpului pe care l-a avut, mi-a explicat. Nu m-a expediat, nu m-a 
repezit, a fost ok. Nu mai sunt la acea doctoriță acum pentru că ei s-au mutat cu secția de infecțioase în cadrul 
spitalului Militar Central și acum sunt la un alt medic cu care nu am avut așa foarte multă interacțiune. Trebuie 
să-i înțelegem și pe ei că sunt puțini și pacienți mulți și cu un om ca mine care sunt un om informat și cu pregătire 
medicală este foarte ușor să vorbească și probabil se așteaptă să pun niște întrebări pertinente la care se 
răspundă, nu se apucă să-mi explice cu punct și cu virgulă, că știe că deja știu.” (B, 37 ani, BSB) 

”M-au trimis cei de la Ploiești, de la spitalul de boli infecțioase din Ploiești, m-au trimis la București, mi-au dat 
scrisoare de trimitere către Matei Balș, am avut noroc, Slavă Domnului, am dat de o doctoriță foarte bună, 
foarte tânără, respectuoasă, deci tot ce îți poți dori de la un doctor practic. Și mi-a zis nu mai te duce și fă la 
Synevo CD4, când ai chef sună-mă și îți dau trimitere și faci gratis aici la noi că e mai scump...e vreo 300 și ceva 
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de lei. [...] Mamă zic ce om extraordinar, Dumnezeule. Și autodidact și tot ce îți poți dori de la un profesor și zic 
de la dumneavoastră am învățat despre infecția asta HIV că mai am un pic și ajung virusolog...ce e un virus, ce 
e o bacterie.” (B, 42 ani, HS) 

O mică parte dintre intervievați (4) au spus că se informează de la prieteni/amici/alte persoane 
seropozitive care au fost infectate cu mai mulți ani în urmă și știu mai multe lucruri. Acest tip de 
comportament, cel puțin în acest eșantion, pare specific pentru persoanele BSB. 

”Și atunci mi-am făcut un profil fals pe una dintre aplicațiile gay, unde am scris că am HIV și am cerut informații. 
Mi-au scris surprinzător de mulți. Undeva la vreo 20-30 de persoane, care timp de trei, patru, cinci luni, am 
conversat cât de activ am putut eu, ori de câte ori am putut, să aflu diferite variante, diferite chestii. Mie mi-a 
plăcut mereu să fac ‚research’. Deci cumva am adunat toată informația împreună...am auzit cazuri foarte triste. 
Cu câteva persoane am păstrat legătura și am descoperit că ne știam. Și există un respect în continuare cu 
oamenii respectivi, vorbim, râdem...” (B, 34 ani, BSB) 

În fine, la nivelul eșantionului, persoanele se distribuie în trei grupuri aproximativ egale cu privire la 
numărul de surse principale pe care le folosesc pentru informare: 5 persoane - 1 sursă; 6 persoane - 2 
surse; 6 persoane - 3 surse sau mai multe. Cele mai multe dintre persoanele care utilizează o singură sursă 
de informare sunt beneficiari ai serviciilor oferite de ONG-uri, fapt ce indică că ONG-urile reușesc să atragă 
tocmai din bazinul de persoane care trăiesc cu HIV care altfel nu ar fi informate. 

”Pentru informare, nu, nu am fost la fundație (UNOPA). M-am informat să zicem online tot de la fundație sau 
mai exact de la aceste societăți, că sunt câteva care se ocupă de chestia asta. Și m-am mai uitat pe studiile 
internaționale tot online, deci din zona medicală, studiile oficiale, OMS (n.c. Organizația Mondială a Sănătății) 
care lucrează pe domeniu ăsta, nu altele. Și medicul curant mi-a zis că s-ar putea să existe ceva, adică țin 
legătura cu el și este ok din punctul ăsta de vedere. Și medicul de familie, se interesează și medicul meu 
dermatolog...doamna doctor care ea se interesează și vine cu răspunsuri concrete și corecte.” (B, 44 ani, HS) 

 

 

 



 36 

2. Familia și relațiile personale 

2.1 Dezvăluirea şi ascunderea diagnosticului 

2. 
Nivel inter-personal  

 CUM SE TRĂIEȘTE CU HIV ÎN ROMÂNIA 
Dezvăluirea/ascunderea diagnosticului 
Dezvăluirea diagnosticului - În afară de dvs. mai cunoaște cineva 
diagnosticul dvs. (parteneri actuali sau din trecut, membrii familiei, 
rude, prieteni, colegi, medicul de familie, medicul stomatolog etc.)? 

Ascunderea diagnosticului - Au fost situații în care a trebuit să vă 
ascundeți diagnosticul. De ce?  

Dezvăluire diagnostic 

Eșantionul cuprinde 19 persoane infectate cu HIV care aleg dezvăluirea diagnosticului. Totuşi, distribuţia 
comportamentului de confesare a diagnosticului face distincţii în termeni de manieră, destinatari şi 
raţionalizarea dezvăluirii.  

În primul rând, se distinge între maniera selectivă şi cea deschisă de a dezvălui diagnosticul. Maniera 
selectivă (10 persoane) presupune alegerea destinatarului pe baza unui grad ridicat de intimitate, 
excluzând dezvăluirea faţă de cunoştinţe şi străini. Comparativ, maniera deschisă (9 persoane) presupune 
dezvăluirea diagnosticului atât destinatarilor din cercul intim, cât şi cunoştinţelor/ colegilor de la muncă – 
inclusiv declararea diagnosticului în spaţii publice/ online precum Facebook, forumuri, în cadrul unor 
campanii sociale sau pe pagini/ aplicații de matrimoniale.   

În cea ce priveşte destinatarii, se identifică patru tipuri – prieteni, familie (care include parteneri, părinţi, 
fraţi/ surori), manageri/ şefi/ colegi de la locul de muncă27 şi grupuri de suport28. Predominant, după 
aflarea diagnosticului, persoanele cu HIV/SIDA se confesează iniţial prietenilor. Apoi, continuă să dezvăluie 
diagnosticul membrilor de familie, colegilor şi aşa mai departe. Excepţie sunt persoanele infectate în 
copilărie şi persoanele, care la momentul diagnosticării, trăiau în cuplu care iniţial optează (sau sunt 
obligaţi) a se confesa familiei/ partenerilor. Cu toate acestea, pentru majoritatea, destinatarii sunt 
enumeraţi cu uşurinţă, de cele mai multe ori fiind vorba de mai puţin de 5 destinatari per persoană 
infectată cu HIV.  

Se observă trei categorii de raţionalizare a dezvăluirii diagnosticului. Majoritatea (10 persoane) confesează 
diagnosticul prietenilor şi familiei. Această categorie prezintă o predispoziţie pentru maniera deschisă, 
indicând o oarecare lipsă de reticenţă în declararea diagnosticului HIV/SIDA. Doar 3 persoane29 păstrează 
diagnosticul în familie, un fapt ce pare caracteristic celor infectaţi în copilărie. Această categorie prezintă 
o predispoziţie pentru maniera selectivă şi tinde să fie cea mai afectată de către diagnostic, exprimând nu 
doar reticenţă, ci şi dorinţa de a evita confesarea diagnosticul ”aducător de stigmă”.  

 
27 Această categorie de destinatari este discutată în secţiunea 2.4 Discriminare şi Stigmă.  
28 Un singur caz în eşantion (B, 34 ani, BSB). 
29 (F, 31, HS), (B, 34, HS, CDI) şi (F, 36, HS). 
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 ”- Când ai fost diagnosticată prima oară, cu cine ai vorbit? Era soțul care...că și el a aflat tot atunci... - Dar cu 
cine ai mai vorbit? Nu, deci nu am vorbit cu nimeni...asta a fost o problemă atunci că nu am cerut un ajutor 
specializat nimănui și asta a fost. Nici nu m-am informat pe net...adică atunci trăiam într-o indiferență totală. 
Deci nu am vorbit cu nimeni de specialitate. - Dar familia? Colegi la muncă, la școală..? Am avut toate 
prejudecățile. Nu am acceptat, nu am putut să...pur și simplu am refuzat total...am dat într-un colț al minții și 
aia a fost. Și familia...chiar susţinătoare și așa, dar nici ei nu au reacționat prea bine, le-a luat și lor o perioadă 
până să se acomodeze. Mă rog...locuim împreună și când au aflat, și-au făcut analizele toți, am nu am...nu știu 
ce...mă rog între timp s-au mai reglat și ei...și da, a fost o problemă asta cu stigma că nu puteam să zic la nimeni 
din afara familiei. Și problema asta o am și acum...cu locul de muncă...dar o să povestesc când ajungem. Deci 
eu după ce am divorțat de el...deci noi am aflat în 2012, mai târziu prin 2014 parcă am divorțat, undeva prin 
2015 am ajuns la consiliere, la psiholog din cu totul și cu totul alte e întâmplări, dar bine că am ajuns. Atunci 
am început eu să văd viața altfel.” (F, 36, HS) 

Restul de (6) persoane infectate cu HIV s-au confesat doar prietenilor. Această categorie prezintă o 
predispoziţie pentru maniera selectivă, tinde să fie specifică bărbaţilor, exprimând reticențe pentru a evita 
situaţii dificile cu încărcătură mare emoţională atât pentru ei însuşi, cât şi pentru părinţii lor. 

” - Legat de dezvăluirea diagnosticului, în afară de tine mai cunoaște cineva diagnosticul? Știu câțiva prieteni și 
știe șeful meu. - Membri ai familiei nu? Nu. - De ce nu ai avut deschiderea de le împărtăși diagnosticul tău 
membrilor familiei? Păi aș putea doar să spun mamei, dar ar complica lucrurile și ar crea foarte multe probleme. 
Mama mea fiind o femeie mai în vârstă, și-ar pune poalele în cap, cum s-ar zice. Nu ar înțelege, s-ar criza, s-ar 
panica. Nu am nevoie de așa ceva. Am nevoie de liniște. Pe de altă parte aș suferi în plus și nu e cazul.” (B, 42, 
BSB) 

”Manageriez situația...Nu pot să-i zic lui mama că se sperie, mi-e frică cu ea. Nici soră-mii nu i-am zis, nu am zis 
decât unui prieten. Dar i-am zis vezi că dacă spui cuiva, jar mănânci. Pentru că eu ți-am zis privat și ți-am spus, 
nu spune nimănui, ce vorbim între noi așa rămâne. - Dar familiei nu ai spus de teama presiunii pe care o pui pe 
ei? Da, îmi era teamă. Ei nu trăiesc în România. Aici e problema. Mi-au luat o casă, am casa mea. Ei nu trăiesc 
în România. Și ar fi fost un șoc prea mare și deocamdată dacă o duc bine cu tratamentul, și un tratament ușor 
dar care mai dă ceva de furcă. În fine...” (B, 42, HS) 

La nivel de eşantion, par să existe diferenţe privind dezvăluirea diagnosticului între persoanele infectate 
cu HIV care trăiesc singure şi cele care trăiesc în cuplu. Mai precis, grupul persoanelor singure tinde să 
concentreze indivizi care preferă maniera selectivă şi care aleg prietenii ca destinatari unici.  

Persoanele infectate cu HIV din copilărie au trăit cu diagnosticul foarte mult timp. Astfel, aceştia tind să 
fie pragmatici atunci când vine vorba de dezvăluirea diagnosticului, preferând maniera deschisă – doar o 
persoană din 6 exprimă reticenţă în acest sens.  

”- În afară de tine mai cunoaște cineva diagnosticul tău? Știu nașii, da, nu mă feresc. Nu mai am nici o treabă 
că se află...atât am grijă să nu afle persoanele care ar putea să afecteze copiii la școală, la grădiniță. Atât. În rest 
chiar nu mă interesează. Pot să afle. Dacă vor să vorbească cu mine bine, dacă nu… nu mă mai afectează. Înainte 
mă afecta foarte tare. Acum nu mai am nici un stres în privința asta.” (F, 32, HS) 

Comparativ cu bărbaţii, femeile infectate cu HIV preferă maniera privată şi aleg – în special – familia ca 
destinatari ai dezvăluirii diagnosticului. În fine, nu se observă diferenţe privind dezvăluirea diagnosticului 
între persoanele heterosexuale şi cele BSB. 
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Ascundere diagnostic 

Majoritatea respondenților (16 persoane) aleg comportamentul de ascundere a diagnosticului. Pentru 
persoanele infectate cu HIV/SIDA atât diagnosticul în sine, cât şi comunicarea acestuia reprezintă un 
proces dificil şi îndelungat. Mai mult, dezvăluirea poate genera evenimente negative în viețile acestora şi 
ale familiilor lor. Astfel, nu există narativ care să nu menţioneze măcar una din următoarele consecinţe 
negative în asociere cu diagnosticul HIV: discriminare, frică, ruşine, izolare sau depresie. 

Aşadar, această secţiune se focusează pe comportamentul de folosire al diagnosticul ca relaţie dintre 
dezvăluirea şi ascunderea, din care reiese următoarea tipologie comportamentală: 

• Comportament STRATEGIC – ”Da, eu am dezvăluit şi da, am ascuns diagnosticul”. Categoria 
include 8 persoane din eşantion.  

Aceste persoane tind să aleagă între a dezvălui şi a ascunde în funcţie de scopul interacţiunii. Aceştia îşi 
urmăresc nu doar interesul, cât şi dreptul la viaţă privată (inclusiv confidenţialitatea diagnosticului). 
Majoritatea (5 persoane) nu se feresc când vine vorba de confesarea diagnosticul, indicând un grad ridicat 
de acceptare al diagnosticului.  

”- A fost vreodată cazul să ascunzi diagnosticul? Da, la început. Când nu spuneam nimănui… Și acum am fost 
într-o tabără și nu am spus colegilor că nu era cazul să le spun...oricum m-ar fi discriminat. - Te-ai temut de 
treaba asta? Da. cel puțin unul, doi, m-ar fi discriminat.” (F, 31, HS care trăieşte cu HIV de 4 ani) 

Comportamentul strategic se bazează pe decizii tip cost/ beneficiu. Mai precis, pare să fie caracteristic 
femeilor care trăiesc in cuplu, bărbaţilor BSB care trăiesc singuri şi persoanelor infectate cu HIV în 
copilărie, indiferent dacă au aflat ulterior diagnosticul.  

• Comportament PRECAUT – ”Eu nu am dezvăluit şi da, am ascuns diagnosticul”. Categoria include 
8 persoane din eşantion.  

În această categorie predomină bărbaţii care trăiesc singuri, heterosexuali, infectaţi cu HIV când erau 
adulţi şi cu risc asumat. Datele sugerează că acest comportament ar fi caracteristic persoanelor care se 
află încă în primii ani după diagnosticarea cu HIV. Cu toate acestea, în această categorie se pot încadra 
inclusiv persoane care trăiesc de mult timp cu diagnosticul. 

”A fost vreo situație în care ai fost nevoit să ascunzi diagnosticul? De exemplu acasă, la țară, am fost la un 
moment dat foarte răcit și m-a prins când eram la țară, răceala. Şi mi-a fost foarte, foarte, foarte rău. Acuma, 
na, mama cunoscându-mă că doar ea m-a făcut, și-a dat seama că e ceva în neregulă, m-a văzut la un moment 
dat că iau niște pastile. Ce pastile sunt alea maică? Niște vitamine...dar ce vitamine să-i dăm și lui taică-tu că 
poate or fi bune. Ah, nu mamă, că nu sunt pentru tata că știi că e cu tensiunea, nu sunt nici pentru matale stai 
liniștită. Dar ia să le văd și eu. Lasă că ți le arăt eu... Chestii de genul ăsta, știi? După care a trebuit să fiu și mai 
atent și dacă mama a observat, ar fi crunt să observe sora mea. Cam asta a fost. Mai sunt alte situații, că na, 
fiecare avem în jurul nostru fel și fel de persoane și mai sunt unii guralivi pe care nu-i poți expulza din viața ta 
așa oricum pentru că urmează represaliile. Atunci ești nevoit să taci și să înghiți în anumite situații când vine 
discuția. Când vine vorba despre chestia asta ești nevoit să taci și să înghiți sau să... dacă ești suficient de 
pregătit pe moment, să-ți asumi și să vorbești deschis, să iei taurul de coarne și așa mai departe. Am făcut și 
chestia. - Și? Ai avut vreun rezultat? Nu e nici una dintre ele o soluție. Nici să taci nu e o soluție nici să...depinde 
de om iar anumitor persoane efectiv nu ai ce să le faci. Nu se poate. Nici cu binele nici cu răul.” (B, 37, BSB care 
trăieşte cu HIV de 3 ani) 
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”- De atitudini de discriminare te-ai lovit vreodată? Eu personal, nu. Dar tocmai din cauza aceasta nici anturajul, 
prietenii, amicii, cunoștințele nu știu despre problema asta pentru că îmi e teamă de discriminare...știe doar 
familia, atât.” (F, 31, HS care trăieşte cu HIV de 11 ani).   

Narativele persoanelor din această categorie pot fi interpretate ca oglindiri ale unui exterior necruţător, 
unde ‚ceilalţi’ nu îi vor înţelege, nu îi vor accepta şi nu îi vor tolera. Comportamentele acestora par să 
implice izolare socială, neîncredere în sine şi să fie dictate de frică/ruşine.  

• Comportament CATEGORIC – ”Da, eu am dezvăluit şi nu am ascuns diagnosticul”. Categoria 
include 3 persoane din eşantion.  

Cu excepţia prevalenţei bărbaţilor, datorită numărului redus nu se pot extrapola alte caracteristici socio-
demografice. Însă aceste persoane par să aleagă între a dezvălui şi a ascunde în baza unui sistem personal 
de valori – comportamentul acestora fiind mai degrabă rezultatul unor procese decizionale interiore, 
decât oglindiri ale exteriorului.  

”- Au fost situații în care a trebuit să vă ascundeți diagnosticul? Chiar nu-mi aduc aminte. Bine și dacă mă duc 
la un loc de muncă nu prea zic așa știi...eu am HIV, hai mă angajezi? Adică nu dezvălui așa, trebuie să ne 
apropiem, să avem o relație de prietenie. Cine știe doar dacă e contextul de așa natură, că așa nu mă apuc eu. 
Adică nu am nici o problemă dacă știe cineva despre mine sau nu. Nu mă simt mai jos sau nu știu cum că eu am 
și ăla nu are. Adică să-mi pun limite sau bariere, știți eu am HIV, nu pot să fac ce face X-ulescu. Și asta se 
datorează tot faptului că într-adevăr m-am informat destul de mult. Mi-a plăcut întotdeauna să înfrunt așa 
obstacole și cu fiecare obstacol doborât, am căpătat și mai multă încredere în mine.” (B, 32, HS care trăieşte cu 
HIV de 30 ani) 

În ansamblu, majoritatea persoanelor infectate cu HIV utilizează activ (în prezent, în mod continuu) unul 
din cele trei comportamente dezvăluire/ ascundere. Totuşi, 3 persoane din eşantion povestesc despre 
ascunderea diagnosticului ca un fapt al trecutului, indicând o oarecare detaşare faţă de reacţiile sau 
consecinţele dezvăluirii diagnosticului.  

”Lucram acum mulți ani, lucram la un centru educațional, lucram cu copiii. De când mă știu fac formare. Cu 
copiii, cu tineri...ăla a fost singurul loc de muncă cărora nu le-am spus despre mine, nu știu de ce. Ăla a fost 
singurul loc.” (F, 30, HS) 

De asemenea, comportamentul de dezvăluire/ ascundere pare să fie predominant utilizat în următoarele 
situaţii sociale: prieteni (în special, faţă de cei care sunt sau ar putea fi avea relaţie sexuală), locul de 
muncă şi sistem medical. Experienţele persoanelor cu infectate cu HIV în sistemul medical din Romania 
sunt discutate în detaliu în secţiunea 4.2.  
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2.2 Relația de cuplu / experiențe cuplu sero-discordant 

2. 
Nivel inter-personal  

 DIAGNOSTICUL HIV/SIDA ȘI RELAȚIA DE CUPLU 
Relația de cuplu și experiențe de cuplu sero-
discordant 
Măsura în care diagnosticul de HIV a afectat relația de cuplu. 
Diagnosticul HIV pozitiv precede relația pe care o aveți în prezent? Dacă 
da, cum ați ajuns să discutați acest aspect cu partenerul de cuplu? 
Cuplurile serodiscordante şi opinia partenerilor HIV-  

Dorinţa de avea o familie (copii) 

 

Indiferent de momentul la care au fost infectați, chiar dacă temporar, diagnosticul HIV+ a afectat negativ 
persoana din perspectiva relațiilor de iubire. Pentru cei care au fost infectaţi în copilărie, acest lucru a 
însemnat experienţe multiple de respingere. Pentru cei care trăiau în cuplu la momentul diagnosticul, 
consecința principală a fost terminare relaţiei. Persoanele infectate cu HIV tind să vorbească despre 
relaţiile anteriore de dragoste ca evenimente traumatice, situaţii în care au fost umiliţi şi neînțeleși. În 
urma acestora, persoanele HIV+ tind să îşi readapteze comportamentul de a dezvălui/ascunde 
diagnosticul.  

”Știi care este cea mai mare dilemă a mea? Eu sunt singur de trei ani de zile de când m-a părăsit ***. Cea mai 
mare dilemă a mea este: care este momentul oportun să-i spun unui tip acest lucru. Nu, nu există momentul 
oportun... - Nu există? Am încercat cu un tip să mă văd multă vreme să mă cunoască ce sunt eu ca om fără să 
facem ceva sexual, nici măcar ținut de mână și când am simțit momentul să-i spun. Primul lucru a fost, a, 
Doamne te-am ținut de mână. Tip care este ditamai brand managerul la o companie foarte mare din România. 
Care clar este educat dar... Am încercat să spun și din prima. - Și? Nu, nu merge. Vezi unde e ușa? Nu, nu merge. 
Am avut două încercări de relație cu doi tipi cărora le-am spus de la început, dar cumva au simțit. S-au 
comportat ca și cum, faptul că au rămas, reprezintă cel mai important lucru din viață și m-au călcat pe cap. 
Adică au simțit nevoia să... Iar eu vreau pe cineva echilibrat care să înțeleagă contextul. Că dacă ar fi să fim sută 
la sută sinceri, este mult mai safe și este recunoscut de un milion de studii [...] este mai safe să ți-o tragi cu 
cineva sau să fii cu cineva care este nedetectabil și care este pe tratament. Deci care își cunoaște clar statutul 
sexual și de sănătate decât cu oricare altcineva.” (B, 34, BSB) 

În plus, există instanţe în care persoana cu HIV+ se pot autosabota şi autoexclude de la viaţa de iubire.   

”- Cum a fost în relație cu partenerii tăi de a lungul vieții? Păi, poate că am fost norocoasă sau poate nu știu ce 
să zic. Mi-am început viața sexuală destul de târziu, la 20 de ani. Deci nu am avut problema asta de la 11 ani 
până la 20 să zici că ok, acuma ce fac, cum îi spun sau mai știu eu ce. În schimb, în mintea mea, psihologic, eram 
cumva... de ce aș avea o relație, nu o să mă accepte nimeni să fie într-o relație cu mine. Am avut o relație, 
aveam 15 ani cred, prima relație, dar a durat o lună și nu s-a întâmplat nimic și cam atât. Și restul ce au fost, nu 
au fost relații presupuse pentru că nu... Dar în mintea mea asta a fost, și cumva barierele pe care eu le puneam 
erau fix din perspectiva asta că nu m-ar accepta nimeni cu HIV.” (F, 30, HS) 

Persoanele care trăiesc cu HIV şi care nu sunt într-o relaţie stabilă, sunt fie în căutare, fie focusate pe alte 
dimensiuni de viaţă (de exemplu, carieră) sau au încă dificultăţi cu ”normalizarea” condiţiei medicale în 
viaţa de zi cu zi. Mai mult, aceste persoane tind să fie încă în primii 5 ani de la diagnosticare, să fie bărbaţi 
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şi să prefere comportamentul precaut de dezvăluire/ ascundere a diagnosticului. Cu toate acestea, 
majoritatea celor care nu trăiesc în cuplu, aleg conştient acest stil de viaţă.  

”- Ai zis că nu ești într-o relație de cuplu momentan. Îți este dificil, te afectează în găsirea unui partener sau în 
menținerea unei relații? Nu m-a afectat niciodată în găsirea unui partener. Toți partenerii pe care i-am avut eu 
după aflarea diagnosticului au fost toți negativi. Toți au știut despre mine, au înțeles despre ce este vorba. Cu 
unele persoane a fost puțin mai greu să înțeleagă dinamica, dar ușor, ușor au înțeles. Și devin conștienți că tu 
nu vrei să le faci rău. Prind încredere, pentru că atunci când ai curajul să spui lucrurile astea din start, devii 
persoană foarte integră. Nu m-a împiedicat să-mi continui relațiile, faptul că ne-am separat a fost din alte 
motive. Au fost persoane care deși sunt ipohondre, nu pot depăși mental acest lucru, preferă să nu știe decât 
să știe.” (B, 27, BSB) 

”Mi-aș dori o parteneră care să înțeleagă în primul rând că trăiește sau nu trăiește cu HIV, nu contează. 
Contează doar să înțeleagă, să nu privească după aceea asta… dar nu am mai avut timp în perioada asta să fac 
un parteneriat în care să stau. Nu am mai avut timp efectiv, încerc să trec cu viață mai departe.” (B, 44, HS) 

Viaţa în cuplu HIV +/+ 

Din cele 19 persoane diagnosticate cu HIV, 8 trăiesc în cuplu. Viața în cuplu pare sa fie caracteristică 
femeilor şi bărbaților BSB, predominant infectați în copilărie; care nu se diferențiază prin maniera de 
dezvăluire, pentru care familia este principalul destinatar şi care preferă comportamentul strategic de a 
dezvălui/ ascunde diagnosticul.  

Pentru cuplurile seropozitive, fie acestea heterosexuale sau BSB, alegerea partenerului pare să fie 
condiţionată de diagnosticul cu HIV. În alte cuvinte, majoritatea preferă să îşi aleagă parteneri care au la 
rândul lor virusul, atât pentru a evita situaţii dificile de respingere/ inhibiţii/ temeri, cât şi pentru a evita 
vina sau responsabilitatea potenţialei infectări a partenerului (care nu e bolnav).  

”- Dar v-ați cunoscut într-un context legat de boală? A contat, adică a fost jumate-jumate că eu fiind bolnavă 
nu aș fi fost dispusă să mă bag într-o relație cu un bărbat care nu e bolnav. Deci asta a fost așa un criteriu, dar 
nu primul. […]Din punctul meu de vedere e mai simplu. Dar nu neapărat ca relație de sexualitate, dar ca 
mentalități. Nu știu, noi nu avem probleme cu chestia asta. Principala noastră grijă în legătură cu boala este ne 
luăm medicamentele. Eu sunt așa, sunt atentă să-și ia medicamentele, sunt atentă să mi le iau și eu, și cam asta 
e singura grijă.” (F, 36, HS) 

”În 2016 când mi-au venit rezultatele, ne-am dus la medicul meu de familie la care este și el arondat, și i-am zis 
uite cum stă treaba: de astăzi punem punct relației. Direct i-am zis. Ceva nu îi miroase în regulă. Tu ești 
seronegativ, îți faci și tu testul, dacă este seronegativ punem punct. Eu nu vreau să ai probleme din cauza mea. 
Vai. Eu cum sunt rac tranșant, el nu a vrut să audă. ‚Poftim?! Să dau la o parte 2012, 2013, 2014, 2015, să mori 
tu!’ mi-a zis. ‚Arată-mi alea’. I le-am arătat, a văzut că e așa. Și mi-a zis: ‚Nici o problemă, fac și eu testul, dacă 
suntem amândoi seropozitivi cum ești tu, nici o problemă. Știm de unde s-a întâmplat, știm că s-a spart chestia 
aia atunci. Și e bine că tu mi-ai zis în 2011 când ți-a zis al tău, mă așteptam, nu înțeleg de ce vrei tu să rupi 
relația’. Și Doamne ferește, vreau să fac neprotejat pentru că eu am alergie la latex, mă irit total. Dacă vreau să 
o fac neprotejat, ce facem în cazul ăsta, i-am spus. Mai ales că încă sunt detectabil. Abia când sunt nedetectabil, 
și tu și eu, nu vor mai exista riscuri. Ne-am dus la un bar ne-am făcut criță în ciuda bolii. Ne-am îmbătat mangă, 
de nu mai stăteam în picioare. Ne-am dus acasă, ne-am revenit a doua zi, cu murături, cu acrituri, cu tot felul 
de nebunii... zice‚ unde sunt rezultatele, hai să facem niște copii la imprimantă’, originalele le-am păstrat, le-
am băgat la dosar și el a luat copiile, le-a rupt și a zis‚ nu s-a întâmplat nimic’. Ce fain a fost momentul ăla. 
Pentru mine a fost un moment de aur. Și de atunci noi am rămas împreună. El are CD4 1300 și ceva și eu am 
625. Mai mare un pic ca mine pentru că nu știu cum reușește, cred că mănâncă din astea multe de la țară. Mă 
rog, el știe.” (B, 34, BSB)  

Atunci când vine vorba de găsirea partenerului, persoanele HIV+ heterosexuale tind să opteze pentru 
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siturile matrimoniale online care se adresează doar persoanelor seropozitive – care oferă un spaţiu lipsit 
de prejudecăţi, unde pot să îşi găsească parteneri care îi înţeleg şi cu care pot fi confortabili.   

Viaţa în cuplu HIV +/- 

În cupluri sero-discordante (3 cazuri în eşantion), dinamica dintre partener pozitiv şi partener negativ se 
focalizează predominant pe măsurile de protecţie şi asumarea riscului. Partenerii (2 persoane în eşantion) 
care nu au boala tind să fie informaţi despre condiţia HIV/SIDA şi să fie conştienţi de riscurile implicite ale 
întreţinerii relaţiei de dragoste cu o persoană HIV+.     

”După care am aflat despre niște controverse care nu m-au convins și eram oarecum în dubii. Eram în dubii și 
cu privire la faptul dacă ea a avut cumva o eroare de diagnostic. Pentru că analizele au fost într-o perioadă 
pozitive după care negative, foarte suspicios din perspectiva mea. Eu ajungând să o cunosc mai îndeaproape, 
mi-am dat seama că e o fire mai sensibilă care poate să fi avut niște diagnostice și niște tulburări pe cauze 
somatice și m-am gândit că asta ar fi cel mai. Mă gândeam că să fie cel puțin probabil lucrul ăsta și poate să fie 
ceva greșit și sunt căi misterioase în care lucrează sistemul imunitar, corpul și nu a avut un diagnostic consistent. 
Deși simptome au fost multiple. Sunt multe probleme la mijloc în realitate legate de chestia asta, de HIV. M-
am documentat și eu parțial, nu sunt un doctor, dar m-am documentat în urma faptului că mă asociez cu cineva 
de genul ăsta. M-am documentat asupra controverselor, problemelor, inclusiv doctorii din diverse tabere și nu 
am nici o idee care este adevărul. Dar adevărul este undeva la mijloc. Și mai ales în cazul de față. E ciudat, dar 
lucrurile merg înspre bine și chestia asta m-a convins într-un final.” (B, 32, HS, partener HIV- în cuplu 
serodiscordant) 

De altfel, partenerii serodiscordanţi tind să exprime nevoie de a accepta şi a susţine partenerul HIV+, 
considerând a nu fi nici o diferenţă în termeni de cerinţe ale relaţiei de dragoste.   

”- Ce înseamnă să fii un partener întru-un cuplu serodiscordant? Deci asta înseamnă să fii tu atent cu tine și cu 
partenerul, pentru sănătatea ta eventual. Doi la mână, să fii atent să încerci să îl ajuți pe partenerul tău să își 
depășească problema în modurile pe care tu le înțelegi, pentru că nu poți să faci mai mult decât înțelegi să faci. 
Decât dacă e un fericit accident, deci trebuie în același timp să fii înțelegător, să susții moral persoana 
respectivă, în mod concret prin exerciții fizice, prin a încerca să descoperi poate metode noi de a te informa în 
sensul ăsta de terapie adjuvantă în cazurile astea.” (B, 30, HS, partener HIV- în cuplu serodiscordant) 

Cu toate acestea, există instanţe în care ezitarea, frica şi imaturitatea partenerului discordant, poate 
afecta bunăstarea emoţională, planurile de viaţă şi valoare de sine a persoanei infectate cu HIV. 

”- Ți se pare că statusul HIV afectează în vreun fel relația ta de cuplu? Da, el [partenerul este serodiscordant] 
este foarte paranoic. I-am spus că sunt nedetectabilă și că vreau să-și facă și el testul HIV. I-am spus că eu îmi 
doresc o familie, îmi doresc copii. Este important pentru mine să-și facă toate analizele, nu numai testul HIV. El 
spune că vrea să mai umble și cu altele în timp ce este cu mine, că el nu a experimentat suficient sex și i-am zis 
că poate să experimenteze cu mine. Măcar să mă mulțumești pe mine. Și e foarte dezechilibrat. Mă gândesc 
dacă să continui relația cu el sau nu pentru că nu prea îmi convine această instabilitate a lui. Azi mă iubește, 
mâine vorbește cu altele. Analizele nu vrea să le facă, job nu vrea să-și găsească.” (F, 31, HS) 

Dorinţa de a avea o familie (copii) 

Majoritatea persoanelor seropozitive care trăiesc în cuplu au copii sau consideră posibilitatea de avea 
copii. Indiferent dacă au sau nu o relaţie serioasă, toate femeile au tratat alegerea de avea copii luând în 
considerare vârsta actuală, impactul diagnosticului HIV (efectele medicaţiei, condiţia fizică deficitară – 
lipsă de energie) şi potenţiala infectare a copilului. 
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”Adică pot să fiu la fel de energică ca orice om care e energic de felul lui sau poate să fiu obosită, că am zile. În 
schimb, poate ar fi chestia asta de a rămâne însărcinată. Lucru pe care nu sunt pregătită și nu știu dacă o să fiu 
vreodată pregătită să fac chestia asta. […] trăiești de atâția ani cu o boală, și nu doar că trăiești, iei niște 
tratament. Tratament care are niște chestii chimicale care intră în organismul tău și toate substanțele 
respective sunt în organismul tău. În momentul în care tu decizi să ai un copil s-ar putea să se răsfrângă efectul 
medicamentelor asupra copilului. Din perspectiva asta o gândesc.” (F, 30, HS, cuplu serodiscordant) 

”Băieții sunt sănătoși. Toți trei. - Aţi născut prin cezariană? Da. I-am născut prin cezariană, nu am alăptat, au 
fost sarcini programate ca să zic așa. Am fost atentă să fie viremia nedetectabilă, să am CD4 bun, să fie toate în 
regulă. Am schimbat tratamentul în funcție de ce merge pe sarcină, am fost atentă la toate lucrurile astea.” (F, 
32, HS, cuplu serodiscordant)  

Comparativ, bărbaţii care trăiesc cu HIV par să aibă dificultăţi cu obţinerea custodiei copiilor, care ţin mai 
degrabă de sex şi de sistemul juridic / cultural românesc, decât de diagnostic HIV per se.  

”- Ai o fetiță? Da, are 8 ani. - Stă cu tine? Și fetița e bine? E foarte bine, e sănătoasă. Nu are nimic, nimic. Nu 
mai stă nici la maică-sa că am fost până în tribunal. Am decăzut-o din drepturi. Și atunci tribunalul a zis că nu 
poate să stea nici cu tine și cu fratele tău, pentru că sunteți doi bărbați și se consideră că‚ Doamne ferește, 
poate abuzați’. Şi am zis domne, la cămin nu o dau, o dau la femeia care m-a crescut, uite dumneaei. Și o las la 
ea de tot. Plasament definitiv [la un ONG catolic].” (B, 32, HS, fără relaţie serioasă)  

În fine, cuplurile serodiscordante par să aibă aceleaşi dificultăţi de planificare familială ca restul cuplurilor, 
unde decizia de avea copii se bazează atât pe diagnosticul HIV al unuia dintre parteneri, cât şi pe măsura 
în care amândoi sunt pregătiţi pentru această schimbare majoră de viaţă.   

 „- Tu ai fi pregătit să-ți asumi vreun risc? Da, dacă cădem de acord să avem un copil, da. Până la urmă știu că 
există. Da, îți asumi un risc. Sunt niște șanse minime, nu sunt atât de mari. Adică știu că nu sunt șanse mari și 
dacă se întâmplă, putea să mi se întâmple foarte bine și mie, sau putea să se întâmple și altcuiva. Măcar e o 
alegere conștientă. Așa aș vrea să cred, conștientă. Și e alegerea mea, până la urmă merg pe ea. […] Teoretic 
ne dorim copii. Dar, am discutat mult și în glumă și un pic mai în serios înspre subiectul ăsta dar momentan nu 
pot să zic că trebuie să lăsăm lucrurile să mai evolueze un pic înainte de o chestiune ca asta pentru că e o 
responsabilitate destul de mare. E mare responsabilitatea pentru pasul acesta. E mare responsabilitatea și fără 
să ne gândim la lucrul ăsta, dar e de două ori mai are și trebuie să lăsăm lucrurile să evolueze un pic. Nu putem 
să facem o decizie ca asta, cel puțin eu. Decât accidentul, care nu e o decizie. Nu aș face așa ceva cu ușurință. 
Nu ne grăbim nicăieri. În principiu, eu cred că pentru a da o nouă viață, sănătatea trebuie să fie la maxim. Ai o 
responsabilitate în sensul ăsta. Dacă sănătatea ta nu este la maxim, nu este justificat să faci ceva în exterior 
care te-ar pune la un stres fizic și de toate felurile mai mare. E ca și când eu nu sunt cât pot eu să fiu de bun pe 
un job și îmi angajez în plus alți acoliți, alți învățăcei. Nu pot. Trebuie să fiu la stadiul ăla de profesor.” (B, 30, 
HS, partener HIV- în cuplu serodiscordant, împreună de 9 luni) 
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2.3 Relații sexuale și practici protective 

2. 
Nivel inter-personal  

 DIAGNOSTICUL HIV ȘI RELAȚIILE SEXUALE 
Relațiile sexuale și practicile protective 
Aș vrea să discutăm acum despre partenerii/ partenerele dvs. și despre 
metodele de prevenție pe care le utilizați… Partenerul dvs. sexual: tipul 
relației – stabilă/ ocazională. Metode de prevenire a transmiterii HIV –  
preferinţă şi utilizare. Ultimele contacte sexuale şi metoda de prevenire 
folosită. Familiaritate cu practici protective: Profilaxia post-expunere;  
tratament antiviral (AVR) ca metodă de prevenție (viremie 
nedetectabilă); Profilaxia pre-expunere (PrEP)?  

Din eşantion, 11 persoane infectate cu HIV nu aveau, la timpul cercetării, viaţă de cuplu sau o relaţie 
stabilă. Aceste persoane sunt bărbaţi, fie heterosexuali sau BSB, care utilizează oricare din cele trei 
comportamente de dezvăluire/ ascundere a diagnosticului HIV (precaut, categoric, strategic).  

În cea ce priveşte relaţiile ocazionale, 7 din 11 bărbaţi HIV+ au întreținut astfel de contacte sexuale în 
ultimul an – dintre care 2 din 4 din grupul de bărbaţi heterosexuali, 5 din 7 din grupul de bărbaţii BSB. 
Datorită structurii eşantionului nu se pot face alte inferenţe socio-demografice sau comparaţii privind 
predispoziţiile pentru contacte sexuale ocazionale. Însă, în funcţie de sexul şi orientarea sexuală a 
persoanei infectate cu HIV, se pot observa diferenţe de atitudine: 

Femeile infectate cu HIV preferă relaţii sexuale cu parteneri stabili. De altfel, când vorbesc de relaţiile 
trecute, predominant este vorba de un partener de cuplu stabil sau abstinenţă. Femeile infectate cu HIV 
par să fie responsabile, conştiente de riscurile implicate în relaţiile sexuale, precaute şi predominant, 
lipsite de interes când vine vorba de relaţii ocazionale.  

Bărbaţii BSB infectaţi cu HIV preferă relaţiile sexuale cu parteneri stabili, dar menționează contextul 
societăţii româneşti şi acceptă limitările relaţiei tip BSB. În alte cuvinte, aceştia tind să fie deschişi relaţiilor 
ocazionale, dar predominant speră la găsirea unui partener stabil. Mai mult, bărbaţii BSB infectaţi cu HIV 
par să fie responsabili, conştienţi de riscurile implicate în relaţiile sexuale şi foarte precauţi în selectarea 
partenerilor (indiferent dacă aceştia sunt ocazionali sau stabili).   

”A fost numai sexul oral implicat. Eu de când m-am despărțit de *** nu am mai făcut absolut deloc sex anal, 
nici ca activ, nici ca pasiv. Pentru că eu, pe lângă faptul că eu am nevoie de o chimie ca să fac sex complet, nu 
doar dezbracă-te și îmbracă-te și du-te. Îmi este foarte, foarte teamă de a nu contracta și altceva. Prezervativul 
se poate rupe, no ofense, dar se poate rupe. Există acele micro fricțiuni care dacă nu s-a lubrifiat îndeajuns, se 
poate micro fisura și eu să primesc ceva. Și nu am curaj. Am zis că până nu o să ajung într-o relație în care să... 
Idealul meu de relație ar fi să fie tot cineva în problemă cu mine, pentru că atunci aș putea să-i controlez 
tratamentul și să-l văd când ia, să fiu eu sută la sută sigur. Aș putea să fiu și cu cineva care ia PreP. Pentru că 
știu că nu mi-ar da nimic.” (B, 34, BSB) 

Bărbaţii heterosexuali infectaţi cu HIV preferă atât relaţiile sexuale stabile, cât şi ocazionale. Cei care 
sunt deja în cuplu sau sunt partenerii HIV- în un cuplu serodiscordant tind să fie responsabili, conştienţi 
de riscurile implicate în relaţiile sexuale şi specifici în selectarea partenerelor. În schimb, bărbaţii 
heterosexuali infectaţi cu HIV care nu sunt într-o relaţie stabilă par să prezinte un comportament cu risc 
ridicat, implicând potenţiala contaminare a partenerelor sexuale faţă de care aceştia nu simt nici un fel de 
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obligaţie sau responsabilitate. Justificarea ascunderii diagnosticul implică o atitudine neonestă în scopul 
obţinerii unei relaţii sexuale ocazionale. 

”- Ați avut vreo discuție înainte de a începe partea sexuală a relației? A fost dificil pentru a începe o relație 
sexuală că era o parte de afecțiune, dar în același timp era o parte de reticență. Poate fi foarte dificil să iei o 
decizie în sensul ăsta. Dar până la urmă am cântărit bine situația, am trecut peste. - Ea este acum detectabilă 
sau nedetectabilă? E nedetectabilă.” (B, 30, HS, HIV- în cuplu serodiscordant) 

 ”- În prezent nu ai nici o iubită? Cauți? Nu. Mai zbor așa din floare în floare, dar bine, protejat. Nici cu fata să 
zicem. Dacă nu mă cunosc cu ea în seara aia și nu știu ce, că la noi acolo în clubul ăla se mai întâmplă și, dar nu-
i zic. Îi zic că mai bine ne protejăm, că nu știu ce ai tu, nu știi ce am eu punct. Dacă vrei așa bine, dacă nu, la 
revedere. - Dar dacă ar fi un tip de relație serioasă? Da, da, da. I-aș spune.” (B, 32, HS) 

 ” Aș prefera să o fac doar protejat și bine protejat, să iau prezervativ de înaltă calitate fără să-i spun că am HIV, 
pentru că nu va mai face sex dacă...mai ales aici...aici chiar e sensibilă chestia.” (B, 42, HS) 

Toate persoanele (21) intervievate în acest studiu menţionează prezervativul ca metoda cea mai frecvent 
utilizată, cea mai preferată şi cea mai eficientă de prevenire a transmiterii HIV.  

 „Oricum noi ne-am protejat întotdeauna. El m-a iubit atât de mult încât deși nu știa dacă sunt nedetectabilă 
sau nu, am folosit prezervativul. Deci, și cu prezervativul nu se ia nici un virus de genul acesta.” (F, 31, HS în 
cuplu serodiscordant) 

Instanţele sexuale în care persoanele infectate cu HIV nu au folosit mijloace de prevenire sunt specifice 
cuplurilor cu diagnostice similare (pe tratament sau nedetectabil) şi situațiilor neplanificate. 

 ”- Cum e cu sexul, protejat/neprotejat, cum abordați sau ați discutat despre asta vreodată? Da, la început ne 
protejam după aia nu ne-am mai protejat. Asta e.” (F, 36, HS în cuplu seropozitiv) 

 ”Și înainte a fost aceeași metodă. Adică nu mă deranjează prezervativul și nu m-a deranjat niciodată. Doar că 
din cauza beției atunci… a fost suficient și s-a întâmplat. – Știți de ideea de nedetectabil egal netransmisibil? 
Da, exact. Așa au aflat și cele două partenere, cele care știu. Le-am spus, uite așa - așa, dar nu e nici o problemă 
dacă ești nedetectabil. Erau și ele informate pe chestia asta, fetele erau ok pe când cealaltă... Hai să zicem, doar 
așa ca obiect. Nu a fost comunicare. Am nevoie, bine. Are nevoie, bine. Ceva de genul acesta, cam așa se 
realizează.” (B, 44, HS) 

Majoritatea sunt familiari cu tratamentul AVR şi viremia scăzută ca nedetectabil/ netransmisibil. De 
asemenea, sunt familiari Profilaxia Post-expunere sau cunosc persoane care au folosit această metodă, 
însă nici o persoană din eşantion nu au avut experienţe directe unde partenerii să o fi utilizat. În ceea ce 
priveşte familiaritatea cu practica protectivă Profilaxia Pre-expunere (PrEP), 6 din 21 de persoane nu au 
ştiu despre ce este vorba. Doar (F, 32, HS) a folosit PrEP, ca parte din tratamentul de stat oferit pentru 
mame seropozitive şi pentru protecţia copilului imediat după naştere. Percepţiile celor care sunt familiari 
cu PrEP se focusează pe costurile lunare foarte ridicate ale produselor (de la 1000 de Euro în sus) şi 
accesului dificil la produsele de calitate (predominant, cumpărarea alternativelor generice online în baza 
preţului accesibil).   
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2.4 Discriminare şi stigmatizare 

2. 
Nivel inter-personal  

 CUM SE TRĂIEȘTE CU HIV ÎN ROMÂNIA 
Comportamentele celor din jur 
Persoanele din jurul Dvs. și-au modificat comportamentul când au aflat 
diagnosticul dvs.?Discriminare – prieteni înseamnă comunitate. 
Stigmatizare – izolare socială şi (ne)realizare profesională  

 

Această secţiune conclude efectele diagnosticului la nivel inter-personal prin a discuta procesele de 
discriminare şi stigmatizare caracteristice persoanelor HIV+ din România. Precum am prezentat anterior, 
eșantionul cuprinde 19 persoane infectate cu HIV care aleg dezvăluirea diagnosticului, dintre care 16 
persoane folosesc alternativ şi comportamentul de ascundere. Secţiunea 2.1 discută în detaliu metodele 
de raţionalizare a comportamentului de dezvăluire, cât şi motivaţiile ascunderii diagnosticului.  

Cu excepţia persoanelor diagnosticate cu HIV în copilărie, după aflarea diagnosticului, majoritatea se 
confesează iniţial prietenilor, apoi familiei, colegilor şi aşa mai departe. În cea ce priveşte destinatarii, din 
cele patru tipuri identificate30 doar prietenii (ca reprezentanţi ai comunităţilor de referinţă) şi managerii/ 
colegii de la locul de muncă sunt discutaţi în legătură cu procesele de discriminare sau stigmatizare. Pentru 
acest studiu, au fost folosite următoare definiţii: 

• Discriminare înseamnă experienţa directă a persoanei HIV+ în care aceasta este trată defavorabil 
de către altă(e) persoană(e).  

• Stigmatizare înseamnă experienţă directă a persoanei HIV+ în care aceasta este fie percepută 
defavorabil de către altă(e) persoană(e) – stigmatizare socială pe baza diagnosticului tip certificat 
de handicap – şi/sau se percep singur(ă) defavorabil – auto-stigmatizare.   

Luând în calcul situaţiile în care persoanele HIV+ au ales să ascundă diagnosticul, există trei contexte 
principale în care s-au măsurat experienţele tip discriminare/ stigmă, şi anume – sistem medical din 
România, viaţă socială (9 din 19 persoane discută despre experienţe defavorabile în legătură prieteni, grup 
de prieteni sau comunitate BSB) şi loc de muncă (8 din 19 persoane discută despre experienţe defavorabile 
în legătură cu menţinerea locului de muncă, integrare şi acceptare în colectivul de la muncă). Experienţele 
defavorabile în sistemul medical ale persoanelor cu infectate cu HIV sunt discutate în detaliu secţiunea 
4.2. 

“Prietenii, știu. Unii dintre ei, familie nu pentru că sunt destul de în vârstă părinții. Sora mea nu am contact așa 
des cu ea și nu are rost. Dar e ok. Adică nu, mi-am schimbat puțin modul de viață. Adică nu mai port pantaloni 
scurți până nu dispare chestia aia. La serviciu nu am spus pentru că există... până să lucrez în sistemul de stat, 
a existat așa o reacție destul de adversă. Acum s-au schimbat, acel certificat de handicap pe care îl depui pentru 

 
30 Cele patru tipuri de destinatari identificate în acest studiu sunt: prieteni, familie (inclusiv partenerii de cuplu), manageri/ şefi / 
colegi de la locul de muncă şi grupuri de suport. 
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impozit. Dar nu am mai avut curajul să-l mai pun la serviciul de la stat pentru că toată lumea te privește exact... 
Nu știu, ciudat așa... adică vezi reacții ciudate.” (B, 44, HS) 

Aşa cum se poate observa mai jos, majoritatea persoanelor HIV+ consideră că sunt discriminate.  

Tabel 3. Discriminare şi stigmă pentru persoanele diagnosticate HIV+ 

Nr. Participant 
Tipologie Comportament  
Dezvăluire/ Ascundere Discriminare STIGMĂ 

1 (F, 30, HS, cuplu HIV+/-) Strategic DA NU 
2 (B, 32, HS) Categoric DA NU 
3 (B, 44, HS) Precaut DA DA - handicap 
4 (F, 32, HS, cuplu HIV+/-) Strategic NU NU 
5 (F, 31, HS, cuplu HIV+) Precaut DA DA - handicap 
6 (B, 28, BSB) Precaut DA DA - handicap 
7 (B, 42, BSB) Strategic NU NU 
8 (F, 31, HS, cuplu HIV+/-) Strategic DA NU 
9 (B, 34, BSB, cuplu HIV+) Precaut DA DA - handicap 
10 (B, 34, HS, cuplu HIV+) Precaut NU DA - handicap 
11 (B, 37, BSB) Precaut DA DA - auto 
12 (B, 34, BSB) Strategic DA DA - auto 
13 (B, 21, BSB) Categoric DA NU 
14 (B, 32, HS) Strategic NU DA - auto 
15 (B, 56, BSB, cuplu HIV+) Categoric NU NU 
16 (B, 23, BSB) Precaut DA DA - auto 
17 (B, 27, BSB) Strategic NU NU 
18 (F, 36, HS, cuplu HIV+) Strategic DA DA - handicap 
19 (B, 42, HS) Precaut DA DA - handicap 

NOTĂ: * tipologia dezvăluire/ ascundere identifică trei tipuri de comportament – (i) strategic (‚Da, eu am dezvăluit şi da, am ascuns 
diagnosticul’); (ii) precaut (‚Eu nu am dezvăluit şi da, am ascuns diagnosticul’); şi (iii) categoric (‚Da, eu am dezvăluit şi nu am ascuns 
diagnosticul’). 

 

În termeni de context, 8 din 13 menţionează situaţii defavorabile la locul de muncă. Aproape toate 
persoanele care aleg să ascundă diagnosticul la locul de muncă consideră că sunt discriminaţi.  

”După cum vezi, am tatuaje și mi-am făcut un tatuaj aici pe spate, aici pe gât am steagul Rainbow pus într-un 
triunghi. Pentru că este situat într-o zonă greu accesibilă mie, trebuia să mi-l curăț cumva... și eram la serviciu, 
și am rugat-o pe o colegă care știa de mine, cu mânuși, să mă curețe. Și a zis că ea nu face asta. Că nu are nici 
o problemă cu mine, dar ea nu vrea să facă lucrul ăsta. Deci mânuși, pe o vată care conține soluție-gen spirt, 
nu a vrut. Și știi ce? Virusul nu rezistă nici o milisecundă virusul în aer. Moare instant. Deci...” (B, 34, BSB) 

Comparativ, aproximativ jumătate din persoanele care aleg să ascundă diagnosticul în viaţa socială (faţă 
de prieteni sau cunoştinţe) consideră că sunt discriminaţi.  

”În situații în care mergeam cu alți prieteni care nu știau de mine. Da, îl ascundeam. Nu-mi luam pastilele. Nu 
le luam de acasă deloc. Chit că stăteam o săptămână sau două, nu le luam. - Dar de ce? Pentru că nu voiam să 
afle. - Te-ai fi simțit...? Pentru că sunt unii care iau pur și simplu cutia, intră pe net, văd și își dau seama. Și atunci 
nu le luam deloc. - De ce, adică înțeleg că celorlalți prieteni le-ai spus., nu ai avut nici o problemă? Celor 
apropiați. Nu sunt mulți. - Și dacă ar fi să cunoști pe cineva, să faci cunoștință cu cineva? Nu le-aș spune, nu.” 
(B, 32, HS) 
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Aşadar locul de muncă este atât instanţa unde majoritatea persoanelor HIV+ se lovesc de situaţii 
nefavorabile  din cauza diagnosticului, dar şi locul unde aceştia ar putea să îşi dezvolte încrederea de sine.  

”- Vreau să-mi povestești despre dezvăluirea diagnosticului. Cine știe de diagnosticul tău? Părinții, familia, toate 
organizațiile unde am lucrat, prietenii, toată comunitatea care îmi vede profilul pe site-uri și pe aplicații de 
matrimoniale. - Deci ești foarte deschis în ceea ce privește diagnosticul tău? Da, din primul moment în care am 
fost diagnosticat și am văzut că am devenit nedetectabil, mi-am pus acest status, m-am dus la grupuri, am 
recunoscut. Acum când toată lumea are acces la informații este mai ușor.” (B, 27, BSB) 

Majoritatea femeilor (3 din 5), bărbaţilor (9 din 14) şi a persoanelor care trăiesc în cuplu (5 din 8)  consideră 
a fi discriminate predominant la locul de muncă.  

”Cred că o singură colegă, dar nu sunt sigură... E doar o impresie de-a mea. Deși nu am mai vorbit de ani de zile 
cu ea s-ar putea ca o colegă de la prima facultate să fi simțit o mică distanțare, dar repet poate e doar o impresie 
de-a mea mai ales că nu mai vorbim de mulți ani. Iar la muncă am avut un incident. Dar, deși am o colegă care... 
deși ea a spus că e ok cu chestia asta, sunt niște aspecte care mă determină să cred că nu. Dar în rest, nu. 
Majoritatea oamenilor cărora le-am spus, și recunosc că nu prea mă mai interesează. Nu prea mai îmi pasă.” 
(F, 30, HS) 

Pentru bărbaţi par să existe diferenţieri în funcţie de orientare sexuală – unde faţă de bărbaţii 
heterosexuali (4) care se consideră discriminaţi în mod egal la locul de muncă şi viaţă socială, bărbaţii BSB 
menţionează îndeosebi discriminarea în viaţă socială. Mai precis, este vorba de discriminarea şi 
ascunderea diagnosticului HIV+ în contextul comunităţii BSB româneşti.  

”Am avut și așa ziși prieteni care nu știu practic... Inițial, am fost dezamăgit, dar ulterior am văzut-o ca pe o 
metodă de selecție. Cum se cerne grâul de neghină, da? Auzind chestia asta sau văzându-mă pe holurile de la 
Balș, bineînțeles că au avut grijă să dea sfoară în comunitate. Și în privința unor persoane mi-a fost lesne să... - 
Te-a afectat într-un fel faptul că ei au dat sfoară? Da, te afectează pe termen lung ca să zic așa pentru că deși 
lumea hetero... Pentru că nu e comunitate, e lume... practic se dezvoltă și se schimbă și sunt mult mai toleranți, 
mult mai ok, mult mai înțelegători sau măcar sunt deschiși să te asculte, să se informeze în momentul în care 
aud chestia asta. Ai noștri, nu. Discriminarea în interiorul comunității gay este o discriminare internalizată, 
foarte, foarte pregnantă. Adică se simte pe toate planurile și noi cei pozitivi suntem paria ca să zic așa. Paria 
comunității.” (B, 37, BSB) 

”În afara României, comunitatea gay nu este mai frumoasă, mai înflorată, este la fel, cu uscături ca și la noi. Dar 
este mai educată. În România, comunitatea gay nu este educată. Noi în prezent avem trei tipologii de gay: tipii 
care sunt ori în ‚coming out’, ori își cunosc ei sexualitatea și nu trebuie neapărat să o recunoască celorlalți și 
care sunt educați în context, folosesc aplicații, au fost și afară etc.; sunt gay care și-au recunoscut sexualitate, 
nu neapărat față de toți, dar nu sunt educați și sunt genul de oameni care fac rău celor din jur și sunt acei gay 
care nu-și recunosc sexualitatea, sunt de obicei căsătoriți, cuplați sau sunt singuri de când muma și pământul 
și care se întâlnesc în locuri extrem de proaste pentru a face, a întreține relații sexuale. Problema mea este că 
prima categorie este extrem de predominantă în afară. A doua categorie se află și în afara cum se află la noi a 
treia categorie. A treia categorie eu nu am văzut-o în afară. Pentru că acolo toată lumea intră pe internet și 
este informată. La noi nu există. Îmi scria un tip la vreo 40 și ceva de ani pe una dintre aplicații și spunea că 
dacă vrei vorbim pe ‚mess’, zic yahoo messenger, da...bă, nu te supăra pe mine, dar eu nu am mai folosit de 
zece ani nici nu știam că mai există. Cum că am o grămadă în listă. E ‚super wrong at so many levels’, înțelegi 
ce spun? Și eu am 34 de ani, el are 40 și un pic...adică nu e o discrepanță prea mare de vârstă ca să zici că bă 
suntem din lumi diferite.” (B, 34, BSB) 
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În termeni de tipologie comportamentală dezvăluire/ ascundere a diagnosticului şi discriminare: 

¨ Persoanele CATEGORIC, deşi au trăit episoade de discriminare de-a lungul vieţii, preferă să le 
considere evenimente trecătoare cu impact redus asupra vieţii lor. Aceştia par să nu aibă prea 
multe ezitări când vine vorba de soluţionarea incidentelor de discriminare.  

¨ Persoanele STRATEGIC (8) consideră în mod egal a fi şi a nu fi discriminate. Dintre cele care 
consideră a fi discriminate, la rândul lor, se împart egal între viaţa socială şi la loc de muncă. 

¨ Persoanele PRECAUT consideră că sunt discriminate (7 din 8), cu precădere în situațiile care se 
referă la viaţa socială. 

În privinţa stigmatizării, 11 din 19 persoane HIV+ au trăit experiențe în care au fost percepuţi  defavorabil, 
predominant în baza caracterului legal de handicap al diagnosticului HIV/SIDA.  

”- Te simți afectată de diagnostic? Acum, nu. Înainte da, eram. Inclusiv la muncă că am lucrat în domeniu 
alimentar. - Și acolo trebuia să duceți analize? Nu, am lucrat ceva timp. Am făcut un curs de bucătar, am făcut 
practică la ***și unde lucram, făceam sandvișuri, făceam salate. - Și a trebuie să spui, se făceau analize sau ce? 
Nu am zis. În schimb, s-a aflat într-un final pentru că am ajutat o fată seropozitivă să se angajeze, am vrut să o 
ajut, și și-a dat drumul la gură și a zis. Și m-au dat afară. Nu pe motivul ăsta, au căutat alte motive pentru că nu 
aveau dreptul să mă dea pe motivul ăsta afară, dar au făcut în așa fel încât să mă dea afară.” (F, 32, HS) 

Așa cum se observă în Tabel 3, cele 8 persoane HIV+ care nu discută despre stigmatizare sunt predominant 
femei şi bărbaţi BSB, în special femei infectate cu HIV în copilărie. În eşantion, 3 din 5 femei nu consideră 
a fi stigmatizate din cauza diagnosticului/ bolii.  

Jumătate din persoanele HIV+ care trăiesc în cuplu consideră a fi stigmatizate din cauza diagnosticului tip 
handicap. Bărbaţii HIV+ (9 din 14 persoane) menționează experiențe de stigmatizare, majoritar în baza 
diagnosticului tip handicap (5 cazuri). Mai precis, aproape toţi bărbaţii heterosexuali specifică acest motiv, 
în timp ce bărbaţii BSB consideră predominant auto-stigmatizarea (3 din 5 persoane).  

”- De ce să ascunzi acest diagnostic? Care ar fi argumentul principal pentru care l-ai ascunde? Da, nu că ar fi 
discriminare, dar ești privit altfel. Nu mai ești de-al lor, ești deja infectat și lumea vorbește. Adică preferi mai 
degrabă să ai demență, să ai leucemie și totul să fie ok, dar să nu zici că ai SIDA pentru că în *** se fac foarte 
multe discriminări.” (B, 42, HS) 

În termeni de tipologie comportamentală dezvăluire / ascundere a diagnosticului şi stigmatizare: 

¨ Persoanele CATEGORIC nu consideră a fi stigmatizate, indiferent de momentul diagnosticării. Cu 
alte cuvinte, aceștia sunt cei mai rezilienţi în faţa situațiilor în care sunt percepuţi nefavorabil.   

¨ Persoanele STRATEGIC preponderent nu consideră a fi stigmatizate. Cele 3 din 8 persoane care 
consideră contrar, resimt predominant auto-stigmatizare. 

¨ Persoanele PRECAUT integral consideră a fi stigmatizate, cu precădere stigmatizare tip handicap 
(5 din 8 cazuri). 

Per total, 9 din 19 persoane HIV+ percep a fi discriminate si stigmatizate, în special bărbaţii BSB, în special 
utilizatori ai comportamentului de dezvăluire/ ascundere precaut şi care consideră cu precădere că 
acestea se întâmpla în contextul locului de muncă. Mai mult, 4 din 19 persoane HIV+ nu percep a fi 
discriminate şi stigmatizate, aceştia fiind predominant bărbaţii BSB, în special utilizatori ai 
comportamentului de dezvăluire/ ascundere strategic, şi cu vârste peste 32 ani. 
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3. Comunitatea 

3.1 Percepția bolii la nivelul comunității 

3. 
Nivel comunitar  

 CUM SE TRĂIEȘTE CU HIV ÎN ROMÂNIA 
Percepția bolii la nivelul comunității 
Care este percepția comunității în care trăiți față de HIV? S-a modificat 
această percepție? Dacă da, cum? 

 

Percepția comunității față de HIV diferă în funcție de tipul de comunitate la care s-au raportat intervievații. 
Astfel, o parte dintre persoanele intervievate s-au referit la comunitățile rurale unde au crescut, câțiva s-
au raportat la comunitatea BSB, iar majoritatea au avut în vedere contextul mai general al capitalei 
București. Cu privire la comunitățile rurale au vorbit persoane infectate în copilărie care au scos în 
evidență eforturile pe care le-au făcut de-a lungul timpului de a nu se afla adevărul, pentru că dezvăluirea 
ar fi afectat părinții și întreaga familie. Deși a trecut mult timp de când au plecat de acasă (către București), 
comunitățile rurale par să fi rămas la fel de puțin informate și discriminatorii față de persoanele care 
trăiesc cu HIV, iar părinții lor continuă să fie grijulii să nu se afle adevărul. 

”E mai mult emoțional din cauza părinților mei. Eu nu mai sunt afectată din perspectiva asta sub nici o formă și 
îi văd pe ei că deși după atâta timp sunt afectați. Ok. Revenind la ce m-ai întrebat...dacă m-aș duce acum în 
comunitatea de unde vin eu, eu vin dintr-un sat și ar afla...ți-am zis și mai devreme nu-mi mai pasă [...] În schimb 
totul s-ar revărsa asupra părinților mei și ei ar fi cei care  ar putea să aibă de suferit.” (F, 30 ani, HS) 

”Uite din cauza diagnosticului, a trebuit să-mi mut domiciliul pentru că eu nu stau chiar în Ploiești, stau undeva 
în jurul Ploieștiului, la sat, la țară...și dat fiind că viața la țară toată lumea se știe cu toată lumea, a trebuit să-mi 
mut domiciliu pentru a putea să-mi iau toate cele...indemnizații...și am domiciliu la mama naibii, la altcineva 
tocmai din cauza discriminării... Mai ales că aveam și rude care lucrează la primărie unde trebuia să merg eu cu 
actele și cu toate cele... După aia, mi-ar fi fost frică dacă ar fi aflat... am avut contact cu copiii lor...să le creez și 
lor o panică...pentru că sunt convinsă că și ei sunt la fel de neinformați cum eram eu înainte. Cum paza bună 
trece primejdia rea, am preferat să nu alarmez oamenii degeaba și plus teama de a fi arătat cu degetul și de 
gura satului.” (F, 31 ani, HS) 

Cu privire la comunitatea BSB, puținele păreri exprimate aparțin unor persoane BSB HIV+ și scot în 
evidență existența unor atitudini de respingere față de persoanele care trăiesc cu HIV. 

”Cei din jur au o reacție foarte, foarte anapoda...alambicate. Am avut norocul că prietenii pe care i-am avut 
dinainte de (HIV) plus, au rămas și după plus. Nu simt că prietenia cu ei s-a făcut și mai mișto sau mai nașpa, 
dar au rămas acolo. Și că mă bucur că unii au ales să plece pentru că cumva s-a cernut sita și nu m-a impactat 
atât de tare. Dar trebuie să admit că în România ca să poți să supraviețuiești într-o comunitate gay este să nu 
știe nimeni absolut nimic. Iar comunitatea gay cu plus este și mai a naibii.” (B, 34 ani, BSB)  

Referitor la percepțiile față de HIV la nivelul populației generale din București, există un consens că deși 
încă se manifestă unele atitudini discriminatorii, populația este mai bine informată decât la începutul 
anilor 2000, iar nivelul de toleranța și acceptare este într-un proces continuu de îmbunătățire. 

”Dacă ar fi să discutăm la nivel mai mare, în București de exemplu, am spune că în București lucrurile sunt mai 
bine. Hai să zicem că sunt mai bine dacă e să facem o comparație de acum 10 ani, acum sunt mai bine. Dar în 
continuare, crede-mă, suntem un popor de oameni care punem etichete. Și cărora nu ne pasă dacă celălalt e 
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bine sau nu e bine. Dacă omului respectiv i-am încălcat un drept sau nu. Și niciodată nu mă gândesc dacă aș fi 
în locul lui... Din păcate ăsta e modul în care văd eu România.” (F, 30 ani, HS) 

”Cumva da, s-a schimbat percepția oamenilor. Adică sunt mult mai deschiși la ceea ce înseamnă HIV...sunt mult 
mai informați...numai că într-adevăr nu e chiar cum ar trebui. Dar față de anii 2000 e o îmbunătățire mult, mult, 
mult, față de ce era acum 20 de ani. Da, s-a mai schimbat.” (B, 32 ani, HS) 

”Da, s-a modificat destul de mult pentru că și generațiile se schimbă și eu zic că tineretul începe să fie cât mai 
informat cu privire la treburile astea.” (B, 44 ani, HS) 

”Măi nu cred că ar fi la fel. Pentru că acum majoritatea știu că HIV nu e decât o boală cronică și poți să trăiești 
toată viața atâta timp cât îți iei medicamentele...nu mai e aceeași mentalitate ca atunci (în 2012 când a aflat 
diagnosticul).” (F, 36 ani, HS) 

 

3.2 Accesul la grupuri de suport 

3. 
Nivel comunitar  

 CUM SE TRĂIEȘTE CU HIV ÎN ROMÂNIA  
Accesul la grupuri de suport 
Aveți o persoană sau un grup de suport la care să puteți apela? 

 

La momentul cercetării, 5 persoane din eșantion participau la un grup de suport organizat de un ONG și 
erau foarte mulțumiți de informarea și sprijinul pe care îl primeau în aceste grupuri: ”Da și suntem și pe 
whatsapp, ne scriem zilnic. E super tare.” (F, 31 ani, HS). Există însă și persoane care trăiesc cu HIV (2 în 
eșantion) care au încercat să participe în grupuri de suport, dar nu s-au integrat din diferite motive, așa 
cum arată citatele de mai jos. 

”Am participat dar nu știu, nu prea m-am integrat, să vă spun de ce...și grupurile astea de suport trebuie făcute 
cu o anumită categorie de oameni, eu așa o văd. Ok, nu am nimic cu cei care nu au nici o clasă sau care se 
droghează sau practică sexul comercial și așa mai departe. Dar nu poți să pui un om normal care are o 
familie...bine eu nu am copii...dau exemplu...care are o familie acasă, are un job stabil, are o responsabilitate, 
conștientizează, cu unul care se gândește numai la droguri și a ajuns și el acolo doar că i se dă un voucher. Nu 
ai cum să faci un grup de suport de genul ăsta. Zic eu...și atunci apar bariere. Nu m-am integrat.” (B, 32 ani, HS) 

”Ca grup de suport ce m-a interesat a fost că aparținătorii nu erau luați în seamă. Și am ajuns acolo exact prin 
această doctoriță faimoasă care din câte am înțeles, a și recunoscut, dar nu față de mine, că nu îi plac sidoșii 
gay...dacă era lângă mine...poate mă scăpam cu ceva urât...nu ai niciun drept să spui așa ceva. Și atunci am 
vorbit cu XXX care a înțeles ce vreau și m-a invitat să particip la un grup. Și am fost, mi-a plăcut, într-adevăr a 
fost ok, până la jocurile de tarot... Înțeleg, cum să spun, că te mai scapi, mai folosești o expresie trivială urâtă, 
până la urmă sunt bărbați și n-ai ce să le faci. Nu m-am putut obișnui cu comportamentul lor, nu știu, poate că 
m-am născut în altă perioadă, în altă epocă...” (B, 56 ani, BSB) 

Însă toate persoanele intervievate au declarat că au persoane pe care se pot baza zi și noapte, și anume 
partenerul/partenera, prieteni apropiați, psihoterapeut sau consilier. 
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4. Sistemul medical 

4.1 Interacțiunea cu sistemul medical din România 

4. 
Nivel instituțional 

 SISTEMUL DE SĂNĂTATE & RĂSPUNSUL LA 
SITUAȚIA DE BOALĂ 
Interacțiunea cu sistemul medical din 
România 
Cum ați descrie interacțiunea cu sistemul medical românesc, din 
perspectiva bolii (analize, tratamente, vizite la spital, etc)? 

 

Cu privire la interacțiunea cu sistemul medical, persoanele HIV+ participante la studiu au răspuns prin 
raportare (în mod spontan) la trei mari teme. Prima temă, cea mai frecvent menționată, a avut în vedere 
interacțiunile cu medicii de toate specializările și cu spitalul (în general). A doua temă se referă la 
interacțiunile cu personalul medical din secțiile unde pacienții ridică medicamentele. În fine, cea de-a treia 
temă a relatat experiențe de discriminare în interacțiunile cu sistemul medical, de care se ocupă secțiunea 
4.2 care urmează. 

(1) Interacțiunile cu medicii și spitalul 

Toate cele 19 persoane HIV+ din eșantion aduc în discuție interacțiunile cu medicii. Așa cum am arătat 
deja în secțiunile anterioare, o relație bună (de încredere), mai ales cu medicul curant, influențează pozitiv 
aderența la tratament. În această privință, eșantionul se împarte în două grupuri aproximativ egale. Primul 
grup este foarte critic și se concentrează pe experiențe negative. Al doilea grup este mai degrabă 
înțelegător și alege să vorbească despre experiențe pozitive cu medici ”minunați” sau ”extraordinari”. 
Doar un număr mic de intervievați (4) încearcă să fie echilibrați și relatează atât experiențe negative, cât 
și pozitive, dar totuși se plasează explicit în primul sau al doilea grup. 

 

Experiențe pozitive în interacțiunile cu medicii Experiențe negative în interacțiunile cu medicii 

”Măi eu am avut experiențe bune cu sistemul 
medical românesc. Știu oameni care nu au experiențe 
foarte bune. Doctorița mea este destul de ok, cu toate 
că mi-a greșit schema, este un om înțelegător cu care 
pot vorbi. Marea problemă este că medicii sunt pe 
fugă și nu îți acordă suficient timp și suficientă atenție. 
Dar nu prea e vina lor. Totuși, în principal, medicii sunt 
cam expeditivi.. Repet: sunt foarte mulți medici care 
expediază și nu-i interesează, nici nu răspund la 
telefon sau la SMS-uri sau nici nu-l bagă în seamă pe 
pacient. Dar  din experiența mea, nu am prea multe de 
reproșat.” (B, 42 ani, BSB) 

”La 4 ani m-a depistat. În Colentina, nu era Matei 
Balș, era Colentina, ... și când m-a depistat...acuma nu-
i port pică, dar doamna doctor XXX, a intrat în salon și 
a zis, de față cu mine, are SIDA și o să moară. Eu cât de 
mică eram, eu perfect îmi aduc momentul ăla aminte 
că a fost un șoc. Și în momentul ăla am luat-o pe 
mama de picioare, și i-am zis că eu nu vreau să mor.” 
(F, 32 ani, HS) 

”La mine medicul curant din județ este cel din 
Prahova. Cu care nu prea am o relație. Eu locuind aici 
nu prea am o relație directă cu ea, ci mai degrabă 
mama care se duce să-mi ia tratamentul de acolo. [...] 
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Experiențe pozitive în interacțiunile cu medicii Experiențe negative în interacțiunile cu medicii 
”Să fiu semidirect. Medicii nu au timp pentru că 

numărul de pacienți este prea mare și eu îi înțeleg.” (B, 
34 ani, BSB) 

”La vremea când am fost descoperit, aveam 
medicul de familie undeva la țară, în județul 
Teleorman pentru că eu de acolo sunt și i-am spus 
doctoriței [...] Deși este o femeie în vârstă, dar este 
foarte prietenoasă. Acuma cunoscându-mă și de copil 
și fiind și cu pregătire medicală...și i-am spus. A zis că e 
ok, a făcut oarecum mișto de mine, mi-a dat și niște 
prognosticuri așa mai ciudate...mai în glumă, mai în 
serios mi-a spus și de probleme, complicații așa pe 
care le-aș putea întâlni. Dumneaei mi-a sugerat să 
încerc și ceva naturist ca adjuvant și a fost foarte ok. 
Îmi făceam anumite probleme că na, știi cum e, la țară, 
e la țară și mă gândeam doamna doctor să vedeți, să 
nu ziceți, să nu vă scăpați....Iulia adică 
asistenta...Doamne zice, dacă e vorba să se audă ceva, 
o dau afară instantaneu. Adică chestia asta...nu-mi risc 
liberatatea pentru un rahat de bârfă de genul ăsta și 
cred că nici ea nu este atât de proastă. Da, deci a fost 
foarte ok. În București când m-am mutat aici la un 
medic de familie de recomandat de un prieten, a fost 
chiar ok, nu am avut probleme.” (B, 37 ani, BSB) 

”Medicul de familie, i-am spus de la început. Este 
medicul meu de când eram mic. Este un tip foarte în 
vârstă, foarte ciudățel, dar a avut o reacție 
surprinzător de plăcută, surprinzător de ok. A fost 
medic în continuare, ca și când i-aș fi spus orice alt 
diagnostic și atât.” (B, 34 ani, BSB) 

Și niciodată nu a adus în discuție...hai să facem niște 
analize în care să vadă dacă am dezvoltat vreo 
rezistență...ok, funcționează că analizele arată, dar 
sunt niște consecințe, niște efecte.” (F, 30 ani, HS) 

”Ca și comunicare pe o scală de la 1 la 10, aș 
pune -5. Per total cred că un 3, 4. Asta scade foarte 
mult. Pentru că eu niciodată nu reușesc să intru la 
doamna doctor să vorbesc cu dânsa pentru că e mereu 
ocupată. Deja dacă adresez a doua întrebare, mă simt 
ca și cum o supăr sau ceva de genul ăsta...și trebuie să 
plec. Îmi e rușine să mai adresez a treia întrebare. 
Adică e un subiect despre care nu poți să vorbești așa 
în 30 de secunde, dar nu ai timp.” (B, 34 ani, HS, CDI) 

”Medicii nu-și prea dau silința să îți spună despre 
boală sau să te informeze, să stea de vorbă cu tine, să-
ți spună ce tratament ai putea să iei adjuvant...pastile 
care să te ajute, să-ți ridice imunitatea sau ceva. 
Trebuie să te informezi printre prieteni sau printre 
cunoștințe sau pe Internet eventual.” (B, 23 ani, BSB) 

 

Cele mai multe experiențe negative sunt 
raportate de persoanele care trăiesc cu HIV în 
interacțiunile cu medicii stomatologi (7 
persoane). Cele mai multe dintre aceste 
experiențe ating problema stigmei și discriminării 
și sunt prezentate în secțiunea următoare (4.2).  

 

Și cu privire la interacțiunile cu spitalul, evaluările variază de la un intervievat la altul și de la un spital la 
altul. Referitor la același spital, două persoane HIV+ pot oferi evaluări opuse. Oricum, și cu privire la 
interacțiunea cu spitalul eșantionul se împarte în două grupuri aproximativ egale, dar cu opinii dominante 
opuse.  

Opinii pozitive în interacțiunile cu spitalul Opinii negative în interacțiunile cu spitalul 

”- Spune-mi cum ai descrie tu interacțiunea cu 
mediul medical de la noi? Cum a fost experiența relativ 
recentă cu internarea în spital? - Eu sunt la Balș, la 
copii. Acolo mă internez. Am încredere în ei. Foarte 
bine. Sincer să fiu îmi place. Când mă internez după o 
săptămână ies ca în țiplă...ca să zic așa. Sincer. Chestia 
asta...au nota 10 de la mine.” (B, 32 ani, HS) 

”Că pentru mine...ce se întâmplă la adulți și 
sistemul care e gândit la Balș, e de căcat. Ți-o spun așa 
foarte direct. [...] Am schimbat cred că este al treilea 
medic pe care îl schimb. Primul a fost cel care era pe 
secția de copii, pentru că toți cei din generația mea, 
din 1989, cumva au fost împărțiți la secția de copii și 
au fost lăsați acolo pentru că am fost crescuți ca să 
spun așa...de cei de acolo. Și există medici care ne 
cunosc de când eram copii. Doar că medicul pe care eu 
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Opinii pozitive în interacțiunile cu spitalul Opinii negative în interacțiunile cu spitalul 
”La Matei Balș nota o mie. În rest, jale”. (F, 32 

ani, HS) 

”- Vizitele la spital nu sunt o problemă, nici la 
Ploiești și nici la Balș. Doar cu tratamentul au fost ceva 
probleme.” (F, 31 ani, HS) 

”Vizitele la spital nu sunt o problemă. Sunt 
perioade în care sunt cozi, dar eu discut deja cu 
medicul curant via SMS ca să nu deranjez...când, ziua 
și ora respectivă și atunci există un fel de echilibru de 
ambele părți. Singura perioadă în care se aglomerează 
foarte tare la eliberarea medicației apare la început an 
și spre sfârșit de an...în septembrie. Eu nu mă duc în 
perioada asta.” (B, 34 ani, BSB) 

”În ceea ce privește personalul, mers să-mi iau 
tratamentele (la București, Balș), cu mine au fost 
drăguți. Bine, și eu le zâmbesc și le mulțumesc și zic 
bună ziua. Și e o chestie reciprocă. Așa cum te 
comporți, așa se comportă și ei cu tine. Eu nu am avut 
probleme, din fericire, să nu-mi găsesc medicamentele 
și să fie nevoie să-mi schimbe schema, mai ales în 
perioadele acelea de criză. Din experiența mea, nu am 
foarte multe lucruri de reproșat.” (B, 42 ani, BSB) 

”În schimb am fost internată la neurologie în mai, 
anul trecut, mi-a făcut puncție lombară să vadă cu 
pareza care e faza, RMN-uri la cap, la toată coloana și 
nu am avut nimic. S-au purtat super frumos. Toată 
lumea, da.” (F, 31 ani, HS) 

”Babeș este un spital aglomerat. Secția este una 
supraaglomerată. Oamenii de acolo sunt cât se poate 
de românește posibil să fie drăguți. Înțeleg lucrul ăsta 
și nu mă deranjează. Adică sunt mai drăguți decât 
mulți alții.” (B, 34 ani, BSB) 

”Nu consider că am avut vreun fel de problemă. 
Din contră, câteodată, am fost privilegiat.” (B, 21 ani, 
BSB) 

”Pe de altă parte, am intrat în comă alcoolică 
acum un an și jumătate și am ajuns la Floreasca. 
Aveam la piept pastilele, [...] și m-au întrebat ce pastile 
sunt. Le-am spus că sunt seropozitiv pe tratament și s-
au comportat cu mine ca și cum aș fi oricare alt 
pacient. Deci există și un revers al medaliei care este 
frumos, dar este atât de rar.” (B, 34 ani, BSB) 

îl aveam pe vremea aceea, a decis ca eu să nu mai fiu 
la secția de copii și m-a transferat la adulți. Atunci 
totul s-a schimbat pentru mine. Nu am avut 
experiențe pozitive pentru că nimeni nu și-a dat 
interesul să înțeleagă...hai să vedem cum ești, ești bine 
nu ești bine hai să facem, mai ales în momentul în care 
ești transferat de la o secție. Și ai nevoie să o iei de la 
zero. Dacă spuneam lucruri...de exemplu...nu știu...am 
dureri de articulații sau am acumulări de grăsime, de 
cele mai multe ori, medicii consideră că lucrurile astea 
pe care le spunem...este că tot timpul căutăm motive 
de a nu fi bine. Și au fost în repetate rânduri cerințe 
din partea mea...aș avea nevoie să văd ce se întâmplă 
și au fost ignorate.” (F, 30 ani, HS) 

”Da, sunt nemulțumit de secția din Arad care 
distribuie medicamentele. E horror. Și ne certăm 
foarte mult. Nu le convine că eu vreau să vin la 
București să fac analizele dacă aici m-au depistat. Zice 
că ești obligat să mergi în Timișoara, că acolo ar fi ceva 
centru regional care face CD4 și viremia. Dar acolo e o 
doctoriță foarte nesuferită. Te jignește, te scoate 
afară...chiar o fată a fost, ne-am nimerit împreună la 
rând, și doctorița a zis: să te duci afară, că la mine nu 
vii așa parfumată...și chiar avea un miros de parfum 
frumos.” (B, 28 ani, BSB) 

”Și simt de parcă asistentele de acolo îmi fac un 
favor că îmi dau pastilele sau astea. Și cu analizele, cu 
viremia, faptul că nu am știut și era normal să știu ce 
viremie am, să vedem dacă tratamentul merge, că 
putea să nu meargă și să aflu abia după 4 luni că nu 
funcționează...” (B, 34 ani, HS, CDI) 

”Iar cei mai aroganți medici pe care am putut să-i 
văd vreodată în viața mea, sunt cei de la Colentina. 
Mai ales cei de la chirurgie. Foarte aroganți și 
superiori. Vorbesc în superflu când se uită la tine, ca și 
când ai fi un outcast din cauza bolii, mai ales când spui 
că vii din Matei Balș. Eu m-am dus pentru că am un 
chist [...] Și când am spus de ceea ce sufăr, bineînțeles 
că au dat din colț în colț. Nu, că hai să mai facem mai 
bine o ecografie ... practic, un refuz jignitor. Domnule, 
atunci refaceți spitalul Matei Balș ca să aveți și secție 
de chirurgie, secție de psihologie și dermatologie și tot 
ce trebuie. Să nu vă mai rugați în stânga și în dreapta... 
Cu accidentul cerebral tot la ei am fost internat, la 
Matei Balș și m-a dus pentru neurologie. Ei s-au 
comportat foarte frumos, dar metoda lor de lucru...au 
fost empirici. M-am simțit ca în evul mediu.” (B, 56 ani, 
BSB) 
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(2) Interacțiunile cu secțiile de unde se ridică medicamentele și problema confidențialității 
diagnosticului 

Această temă este de regulă pusă în legătură cu tema dificultăților de acces la medicamente, care este 
deja analizată pe larg în secțiunea 1.2.1 tema (7). Mai precis, modul de compartimentare și organizare a 
secțiilor de unde se ridică medicamentele pentru HIV/SIDA este cel mai adesea descris ca afectând sever 
confidențialitatea diagnosticului. Contra-măsura de protecție cea mai frecvent menționată de intervievați, 
mai ales din categoria BSB, este să meargă la spital ”cu fular și căciulă, ca să nu mă cunoască lumea” (B, 
34 ani, BSB). Doar una dintre persoanele intervievate menționează că a făcut o sesizare oficială în acest 
sens la directorul spitalului și la Ministerului Sănătății.  

”Lunar, te prezinți la pavilionul 2 din cadrul institutului Matei Balș. Te prezinți la cabinetul eliberări dosare, 
acolo spui numele medicului tău curant. Și medicul care se ocupă de eliberarea condicii. Imediat lângă este 
cabinetul de eliberare medicație. Problema este următoarea: că pe același hol unde suntem noi, pacienții 
seropozitivi, sunt și pacienți care își fac alte analize. Iar aici deja nivelul confidențialității scade la zero. Fapt pe 
care l-am adus în atenția Domnului Cercel... am lăsat sesizare și la Ministerul Sănătății. Credeți-mă. Internetul 
este vast, facebook-ul este vast. Lumea știe deja ce sunt alea două cabinete. Am adus în atenția Domnului 
profesor să se compartimenteze cele două cabinete sau să se  compartimenteze secretariatul față de cele două 
cabinete unde așteptăm noi pacienții. Pentru că deja nivelul de securitate al confidențialității a dispărut la zero. 
[...] Plus că se întâmplă chestia asta de peste 15 ani de zile, pe bune?! Tu nu ești în stare ca Minister să 
compartimentezi sectorul ăla care e sector ce poată să țină de...inclusiv de psihicul unui pacient. Pentru că dacă 
acel pacient este recunoscut acela poate să cadă într-un colaps psihic și să-și pună capăt zilelor, despre ce 
vorbim?” (B, 34 ani, BSB) 

”Dar ce este deranjant la Babeș... norocul meu este... că tu mă știi Sebastian...dar numele meu nu este 
Sebastian. Și asta este o chestie de 15 ani deci nu e o chestie recentă. O să-mi adaug acum numele în buletin 
dar ce este deranjant la Babeș, și m-a deranjat asta din prima clipă...cumva eu sunt acoperit, dar mă gândesc 
ceilalți... ajungi acolo și completezi o suită de formulare. De fiecare dată când mergi acolo trebuie să dai un 
acord că ai venit pentru analize, că locuiești acolo. Un teanc de vreo 5-6 documente. Cu acele documente, cu 
buletinul și cu cardul, trebuie să fii băgat în sistem [...] problema e că în momentul în care finalizează de introdus 
informațiile în sistem, te strigă. Cu numele tău. Not fucking ok. Scuză-mi limbajul. Pentru că mergi acolo des, 
asistentele te cunosc și îți știu numele. Aia e scăparea... Problema este că sunt persoane ca și mine care vor să 
aibă low profile și atunci își trimit mama, sora, fratele, prietenul, iubita.” (B, 34 ani, BSB) 

”- Anul trecut a fost o perioadă de aproximativ 3 luni când nu mergeau cardurile de sănătate și trebuia să te 
internezi în spital pentru analize și se făcuse o coadă. Erau oameni care erau programați de 5 luni, veneau și nu 
puteau să-și facă analizele și de aici nervi, oamenii își luau liber de la muncă, tot felul de frustrări. Un alt aspect: 
în momentul în care te strigă, te strigă pe tot numele. Înțelegem că toți care suntem acolo suntem pentru asta, 
dar pot fi acolo persoane car doar vin și iau medicamentele, veri sau alte persoane, etc. - Nu este în spital o 
zonă specială? - Toate sunt acolo. Există dispensarul la demisol, triajul cu ghișeul lângă, biroul doctorului cu 
ușă, care asigură o confidențialiatate, mai e un paravan cu două scaune de recoltare și aia e tot. Toată lumea 
știe cum te cheamă, de ce ai venit... ca să nu mai zic că și personalul vorbește în gura mare: auzi, dar lui X i-ai 
făcut HIV-ul și hepatitele? Ar trebui să respecte niște coduri. Îmi doresc ca atunci când mă duc la medic să știe 
de la început că sunt persoană cu risc și să-mi facă toate analizele, nu să aștepte să-i zic eu. Persoanele care nu 
știu să zică, ce fac?” (B, 27 ani, BSB) 

Și pentru că atitudinile discriminatorii sunt răspândite în România (vezi și secțiunile 2.4 și 4.2), mai multe 
persoane intervievate consideră extrem de important ca sistemul medical să respecte cu strictețe regulile 
de confidențialitate, care le asigură lor libertatea de a alege cui și în ce contexte să dezvăluie sau nu 
informațiile privind boala. Astfel, aceste persoane se simt expuse și deprivate de gradele lor de libertate. 
Dincolo de riscul de discriminare rezultat prin modul în care sunt compartimentate secțiile, unii 



 56 

intervievați au atras atenția și asupra modului în care sunt amplasate și semnalizate secțiile pentru 
HIV/SIDA. 

”Mi-a recomandat să merg la Balș la un domn doctor pe care îl cunoștea dânsa. Mi-a luat vreo trei zile să prind 
curaj să merg și recunosc, m-a oripilat tot drumul ăla de la spital, de la șosea până când ajungi în zona...și mi s-
a părut că suntem în Evul Mediu când am văzut intrarea aceea atât de sinistră...care mai și scria sus și mare ce 
se afla acolo...e ca și cum erai...deci intrarea respectivă este ca nuca în perete. Trebuie să știe lumea că tu ai 
ceva. [...] Deci poarta aia este...oameni care au curaj să treacă pe acolo și sunt la Matei Balș, îi felicit pentru că 
eu nu aș putea. Mai ales pentru comunitatea gay în România este...mi pare că... Așa că am preferat să mă duc 
la Victor Babeș. Pentru că intrarea este mai ascunsă...intrarea este la demisol...este cumva mai ascuns. 
Dezavantajul la Babeș este că oferă tratament pentru orice tip de om indiferent de statutul social și din păcate 
sunt foarte mult axați pe oamenii străzii și etc... și atunci de fiecare dată sunt niște mirosuri sunt niște lucruri.” 
(B, 34 ani, BSB) 

 

4.2 Discriminare în sistemul medical 

4. 
Nivel instituțional 

 SISTEMUL DE SĂNĂTATE & RĂSPUNSUL LA 
SITUAȚIA DE BOALĂ 
Discriminare în sistemul medical 

 

Doar câteva persoane participante la studiu au afirmat fără echivoc: ”Nu, nu m-am simțit absolut deloc 
discriminat (în interacțiunile cu sistemul medical). Singurele persoane care știu (că are HIV+) sunt medicul 
meu de diabet, medicul meu internist, de familie și pot să spun că nu am absolut nici un fel de problemă 
cu ei. Vorbesc normal, totul e normal.” (B, 56 ani, BSB) 

În schimb, mai mult de jumătate (13) dintre persoanele HIV+ intervievate au istorisit multiple experiențe 
de discriminare în sistemul medical. Aceste persoane sunt femei și bărbați, de toate vârstele, cu toate 
nivelurile de educație, din București sau din afara acestuia și indiferent de orientarea lor sexuală, 
momentul și modalitatea în care au fost infectate sau durata perioadei de când sunt pe tratament.  

Majoritatea situațiilor de discriminare raportate de persoanele care trăiesc cu HIV se referă la 
interacțiunile cu cabinetele stomatologice (9 persoane). Tocmai din acest motiv, explică aceste persoane, 
amână tratamentele dentare, deși au probleme în această privință sau chiar ”au dantura praf”. Doar cu 
privire la Facultatea de Stomatologie și la cabinetul gestionat de ARAS există un consens că furnizează 
servicii de calitate și lipsite de discriminare.  

”La stomatologie am avut de mers. Am fost odată în Alexandria și am spus medicului de acolo (că este HIV+). 
Reacția a fost negativă și pe moment m-am necăjit și am vrut să-i fac o reclamație ceva, dar fiind acolo, pe local, 
mi-a fost teamă. Sunt destul de cunoscut acolo și mi-era teamă să mă duc să fac o reclamație. În schimb am 
fost la un alt medic căruia i-am spus și și-a cerut scuze în numele colegului și m-a primit fără nicio problemă și 
a fost totul ok. În București de cele mai multe ori când am avut probleme, am fost la Facultatea de Stomatologie 
unde s-au purtat impecabil.” (B, 37 ani, BSB) 

”O singură dată am pățit-o la stomatolog când am fost. Și mi-a zis că nu mă primește din cauza diagnosticului... 
Și după aia m-a sunat să mă duc la un alt cabinet și mi-a făcut acolo. El nu a avut nimic împotrivă cu chestia 
asta, doar superiorii pe care îi avea au zis că nici vorbă.” (B, 28 ani, BSB) 
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”Da, am avut o singură dată o problemă, am fost să scot o măsea. Normal, ARAS-ul are un cabinet pentru asta, 
acolo mergeam de obicei. Dar atunci am mers la un cabinet mai apropiat de mine și când i-am spus că am HIV, 
m-au trimis la Facultatea de Stomatologie. Dar în rest nu.” (B, 34 ani, HS) 

”- Ai avut vreodată nevoie de medic stomatolog? - Da, și m-au refuzat mulți. Până la urmă mi-am găsit prin 
italianca care m-a crescut, m-a acceptat și oricând pot să mă duc acolo (în Italia).” (B, 32 ani, HS) 

”A fost o situație anul trecut când mi-am scos molarii de minte. Când am zis personalului că sunt HIV+ s-au 
blocat. I-am întrebat dacă nu știu ce înseamnă asta pentru că au făcut medicină. Le-am zis că sunt  
nedetectabil... Și data viitoare am fost nevoit să mint, oricum știu că nu se întâmplă nimic, nu-i supun la nici un 
risc pentru că eu nu am concentrație în plasmă, sunt nedetectabil.” (B, 27 ani, BSB) 

 

Persoanele infectate cu HIV au raportat situații de discriminare medicală și în relație cu: 

• serviciile de urgență 

”De exemplu înainte să dau naștere, am avut un accident de motocicletă. M-am dus la urgență...eu nu voiam 
să zic...cu cine eram îmi tot spunea să zic, să zic, să zic.... M-a pansat. Nu a zis că mă refuză, dar când i-am spus 
(că are HIV) nici măcar nu m-a curățat...aveam vopsea din aia de la portieră.” (F, 32 ani, HS) 

”Am luat taxiul și m-a dus taxiul, prietenul nu a știut să-i explice foarte bine unde să mă ducă, și m-a dus la 
urgență la Babeș, nu la secția mea. M-a refuzat secția de Babeș după ce eu eram mort în front. Am ajuns la 
Babeș și ce să vezi am prins schimbul de ture. Și nu m-a băgat nimeni în seamă. Și m-au ținut în sala de așteptare. 
La ora 9 m-au luat și mi-au spus nu mai avem pastile să-ți dăm, trebuie să te duci tu să cumperi și nu putem să 
te internăm că nu mai avem locuri. Și m-au trimis acasă. Și eram înainte de salariu, am făcut rost de bani, 
whatever, pe pastile am dat vreo 4 milioane. Și am stat acasă o săptămână. Nu a venit nici dracu’, bine, au venit 
prietenii dar...” (B, 34 ani, BSB) 

• serviciile de ambulanță 

”Îți pot da exemplul de anul trecut. Am luat gripă [...] și gripa a startat (n.c. a început) undeva duminică noapte 
rău de tot, undeva la 4 dimineața, am simțit că nu mai...că trebuie să mergem la spital că nu...îmi era 
extraordinar de rău. Am chemat salvarea, și pentru că este frumos să spui ce ai (HIV+), nu a vrut să mă ia. Deci 
salvarea în România, nu a vrut să mă ia, eu având gripă.” (B, 34 ani, BSB) 

”Lucram pe șoseaua Tunari, la Cucuieții din deal, în mijlocul pădurii. Mi s-a făcut rău la muncă și am chemat 
salvarea. A venit salvarea, și m-au întrebat dacă iau tratament. Le-am spus că sunt HIV pozitiv, nu sunt pe 
tratament și nu au vrut să-mi ofere nimic. Deci au deschis ușa, și eu stăteam în dreptul ușii și din salvare, 
asistenta comunica cu mine. Norocul meu a fost că a venit directoarea companiei, care știa situația mea, și a 
trebuit să o chem lângă mine să-i explic că oamenii ăștia nu vor să mă lase să intru în salvare. Așa că da, evit 
orice ține de spital.” (B, 34 ani, BSB, CDI) 

• secții de dermatologie 

”Da, m-am confruntat la dermatologie. Păi, m-am dus acolo și mi-a zis ”hai dezbracă-te și tu, ce ai mai venit și 
tu”...ceva la modul ăsta. Și a început să mă acuze că s-a ajuns la nivelul în care consumatorii de droguri se 
infectează voit doar pentru a lua pensii. Și culmea...în momentul în care sunt infectați sunt și direcționați la noi, 
adică la ei la dermatologie. Și se plângea că: nu facem altceva decât să încurajăm răspândirea acestei boli tocmai 
că se dau aceste beneficii. E absurd.” (B, 32 ani, HS) 

• secții de ginecologie 

”- Ai trecut prin trei nașteri,  povestește-mi puțin... - La Giulești jalnic! La domnul doctor XXX nu recomand la 
nimeni să meargă. Pe lângă faptul că nu vorbește cu tine, i-am dat și o căruță de bani...acolo asistentele, 
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infirmierele...cred că am dat mai mulți bani decât am dat la medic. [...] La cel de-al doilea băiat, la Cantacuzino, 
am dat peste o doctoriță conferențiar...m-a jignit, m-a făcut în ultimul hal...că ce îmi trebuie mie copii...mă 
obliga să semnez să-mi lege trompele că ce fac copii...de ce fac copii...mă jignea...nu pot să mai zic. [...] În 
schimb, la al treilea băiat nu s-a pus problema. M-a operat domnul doctor YYY, e de milioane. Adică îl sunam la 
11 noaptea dacă aveam nevoie de ceva. Îl sunam în weekend, mă chema la control, a făcut tot posibilul...toate 
ecografiile și tot...nu a vrut să mă trimită să le fac cu bani. Toate mi le-a făcut el acolo fără bani. Nu mi-a luat 
un leu. Am vrut să-i dau și nu vrea să ia nimic.” (F, 32 ani, HS) 

• alte secții din spitale 

”Am avut situații de discriminare multe. Îți dau două exemple. Cele mai simple. [...] Și la un moment dat la unul 
dintre controalele astea la inimă, am fost dusă cu ambulanța la un spital, cred că spitalul Județean din Ploiești... 
medicul când a văzut că sunt cu HIV, și-a pus mănuși. Era doar un EKG, să ne înțelegem...și-a pus mănuși și când 
îmi punea ventuzele îmi punea întrebări ironice de genul câți copii am, cumva faptul că sunt infectată se 
datorează activității mele sexuale și...lucruri de genul ăsta. Asta a fost unul, iar un altul care a fost mult mai 
dur..” (F, 30 ani, HS) 

”Și apoi în spital. Eram internat în altă parte, la Obregia mai exact, acum vreo 7-8 ani...și, mă rog, vă dați seama 
că între doctori se spune diagnosticul și chiar și la Obregia când m-au auzit că am HIV, mi-au dat farfurie diferită 
față de ceilalți...” (B, 32 ani, HS) 

• la nivelul global al sistemului public de sănătate 

”Se discriminează foarte mult categoriile sociale de unde provin bolnavii. Și asta este valabil pe orice alt front. 
Doctorii cei noi, din rezidențiat, sunt altfel educați și sunt mai ancorați în tot ce înseamnă social worlds. Dar cei 
care sunt mai vechi încă sunt nesimțiți. Dacă ești drogat și așa ai luat HIV și vii să-ți iei și metadona, se uită la 
tine ca la un gunoi în cele mai multe cazuri. Dacă ești îmbrăcat frumos, dacă vorbești frumos, nu se întâmplă 
asta, este adevarăt.” (B, 27 ani, BSB)  

”- Dar situații de discriminare au existat? - Probabil dacă aș vedea ceva gesturi care să-mi arate că aș fi 
homosexual, poate aș ridica o sprânceană, dar nu am văzut ceva să discrimineze pe față. Am văzut în schimb 
discriminare pe partea de romi, pe partea de persoane care se droghează...pe partea asta am văzut discriminări. 
Dar pe mine personal, nu m-a discriminat nimeni.” (B, 23 ani, BSB) 

O parte dintre intervievații fac diferența între experiențele din clinicile private și cele din spitalele de stat. 
Aceste persoane susțin că interacțiunile cu personalul și medicii din clinicile private sunt corecte și libere 
de discriminare. Nici un participant la studiu nu a raport vreo experiență de discriminare într-o clinică 
privată (în afara celor de stomatologie). 

”Discriminare, da, a existat în sistemul de stat. V-am spus experiența aia urâtă la spitalul Municipal, da. De 
atunci, în sistemul de stat nu mai spun nimic, la orice consult la stat, (HIV+) îl ascund. Bine, evident, nu la Balș 
unde nu e problemă. În (sistemul) particular chiar nu am întâlnit. De obicei mă duc la aceeași clinică XXX pentru 
că oamenii mă mai cunosc pe acolo ... La particular am anunțat de fiecare dată (că are HIV) și nu au fost 
probleme...inclusiv medicul meu dermatolog care știe și care a rămas medicul meu și care chiar nu este nici o 
problemă.” (B, 44 ani, HS) 

”Întotdeauna am declarat că am HIV medicului ca să putem să luăm un tratament corect...vorbesc de o clinică 
privată. Ei au fost foarte corecți și niciodată nu au menționat chestia asta în formulare sau în rapoarte, pentru 
că am cerut să nu fie menționat. La ultima interacțiune cu respectiva clinică privată, am declarat și nu am mai 
apucat să le spun că nu vreau să se menționeze asta...s-a întâmplat chiar luna aceasta...mi-a fost rău și am mers 
la respectiva clinică privată. Dar fiind isteria cu Corona virus...Ah, păi nu, că aveți Corona virus. Domne nu am...a 
fost o întreagă poveste. Eu încercam să le explic că nu am Corona și problemele mele sunt altele. Ei nu. M-au 
izolat, m-au trimis cu salvarea la Balș, cu raportul bineînțeles că acum la clinica privată, acum se vede faptul că 
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sunt seropozitiv. Nu am apucat să le spun că nu vreau să menționeze. Cred că nici nu m-ar fi ascultat.” (B, 42 
ani, BSB) 

”A fost rezultatul înmânat în privat și singura chestie care m-a deranjat la ei (Laboratorul XXX) este că mi-au 
anunțat medicul de familie. Și nu are voie. E vorba de viața privată. Articolul 7 din Constituție sau ce articol e 
ăla. Citesc foarte mult, să știți de acuma. Însă situația între mine și medicul de familie s-a calmat pentru că este 
un medic de familie care își păstrează foarte bine reputația...nu e genul de persoană care să dea cu papagalul.” 
(B, 34 ani, BSB) 

În ciuda tuturor acestor experiențe negative, reacțiile persoanelor HIV+ au fost limitate la ”i-am zis vreo 
două” sau schimbarea medicului. Doar două din cele 13 persoane din eșantion care au avut experiențe 
negative au reacționat prin sesizări oficiale sau plângeri la nivel de spital sau mai sus. Celelalte persoane 
explică faptul că ”nu sunt genul” sau ”este prea mare bătaie de cap” sau vorbesc despre teama de 
eventualele repercursiuni, mai ales că trebuie în continuare să urmeze fel de fel de tratamente. Teama 
este cu atât mai accentuată în cazul experiențelor negative care au loc în orașele mai mici sau în mediul 
rural, unde se adaugă un risc reputațional considerabil (bârfa, gura lumii).   

”Eram clasa a 9-a sau a 10-a, am avut un mic chist sub pleoapă, la ochi. Și am mers la medic în Ploiești și mi-a 
zis că e un mic chist din cauza prafului care s-a acumulat și am nevoie de o mică operație, foarte simplă. Când 
am fost acolo, medicul respectiv era doar de gardă, nu avea cum să mă opereze și mi-a zis să vin a doua zi ca 
doctorul să mă opereze, că nu este relevant că sunt infectată și că nu era ceva grav. Când ne-am dus a doua 
oară, mama i-a spus și medicului celuilalt că sunt infectată cu HIV și a refuzat să mă opereze. Și mama a fost și 
a făcut o plângere la Colegiul Medicilor, iar Colegiul Medicilor a obligat-o să facă operația. Ce a fost mai dur 
este faptul că m-am dus la operație și pe masa de operație, m-au legat de mâini și de picioare, nu mi-au făcut 
anestezie și doctorul în timp ce mă opera îmi zicea că asta e ca să îți înveți părinții să nu mai facă plângeri 
împotriva medicilor.” (F, 30 ani, HS) 

”Da, e toată lumea ok. Numai la stomatologie, am întâmpinat o doctoră care m-a respins nejustificat și cei de 
la grupul de suport au spus că pot să o reclam, că nu corect ceea ce se întâmplă. Nu mi-am bătut capul, că nu 
am avut starea necesară, nu sunt genul.” (F, 31 ani, HS) 
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4.3 Servicii de consiliere și de suport 

4. 
Nivel instituțional 

 SISTEMUL DE SĂNĂTATE & RĂSPUNSUL LA 
SITUAȚIA DE BOALĂ 
Servicii de consiliere și de suport 
Ați primit consiliere/ suport înainte/ după testare. Dacă da, de la 
cine? 

 

Nici diagnosticul și nici tratamentul nu sunt asociate cu nici un fel de consiliere sau terapie psihologică, 
deși aceasta ar fi atât de necesară măcar la începutul tratamentului și în perioadele de ”cădere psihică”. 

”- Când ai fost să faci testarea, ai primit vreun fel de consiliere înainte sau după testare? Nici nu au avut timp. 
Ca de obicei, sistemul medical românesc care e la pământ...medicii nu-și fac, indiferent la ce clinică te duci, nu-
și fac timp să facă o preconsiliere de care spuneați mai devreme. Iar asta deja dezavantajează mental viitorul 
sau ne-viitorul pacient.” (B, 34 ani, BSB) 

”Mă simțeam foarte rău de la tratament. [...] Adică, da, nu îți explică nimeni sau măcar nu își dădeau 
interesul...bine mă băiatule, stai să văd că nu știu nici eu...probabil nu era specialistă HIV, stai să sun, să 
văd...adică nici o chestie din asta.” (B, 34 ani, HS, CDI) 

Participanții la cercetare care au fost infectați în copilărie își aduc aminte că la momentul când au primit 
ei diagnosticul, servicii de consiliere nu erau disponibile, cunoașterea medicală nu era prea avansată, 
subiectul era tabu, iar medicii erau și ei tentați să asocieze HIV cu moartea prematură. Prin urmare, părinții 
nu înțelegeau nici ei ce este HIV ”și, pentru ei, fiecare an care trecea era o ușurare”, după ce inițial primeau 
un prognostic ”că dacă (copilul) apucă vârsta de 18 ani, e bine” (F, 30 ani, HS). 

Referitor la anii '90: 

”Nu se făcea consiliere în 1994 (când a primit diagnosticul).” (F, 32 ani, HS) 

”La ora aia (1999, când a primit diagnosticul) cred că nici medicii nu erau atât de bine informați și nu știau exact 
despre evoluția bolii și așa mai departe. Pentru că am auzit foarte multe povești că doctorul spunea părinților: 
”domne ce vă mai bateți capul cu școli și așa mai departe că oricum nu o să mai trăiască foarte mult”. (B, 32 
ani, HS) 

În timp, serviciile de consiliere și suport pentru persoanele care trăiesc cu HIV au intrat într-un proces de 
dezvoltare, însă foarte lent. Unul dintre participanți ilustrează cazurile cu o înțelegere limitată a aspectelor 
medicale și care, cel puțin teoretic, ar avea nevoie de consiliere și sprijin susținut pentru a asigura aderența 
la tratament. Această persoană a crescut într-un centru de plasament pentru copii, a fost infectată în 
copilărie, dar a aflat diagnosticul doar la 23 ani (deși lua medicamente, nu știa nici ce fel de medicamente 
lua și nici de ce le lua), iar apoi a avut perioade lungi de întrerupere a tratamentului care au dus la 
agravarea situației până a ajuns la spital cu o greutate de 35 de kg și o imunitate extrem de scăzută (CD4 
de 8). Doar după această situație de criză, s-a îngrijit să ia tratamentul corespunzător recomandărilor. 
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Referitor la 2011: 

”- Ai primit suport emoțional și consiliere, adică ți-au explicat toate detaliile? - Mi-au explicat...mi-au zis că nu 
trebuie să fie o tragedie, dacă așa a fost să fie...ok. - Ai înțeles ce ți-au spus acei oameni? - Da, am înțeles pentru 
că i-am rugat frumos să-mi vorbească mai analfabește, că nu înțelegeam termenii medicali.” (B, 32 ani, HS) 

Iată cum descrie un participant la studiu care face parte din grupurile prioritare vizate de Planul Național 
Strategic (este consumator de droguri injectabile și a făcut testarea inițială pe vremea când era deținut la 
Jilava, în 2017: ”A ieșit primul test cum se spune suspect, al doilea m-am dus la Matei Balș. Când mi-au 
venit analizele, a venit o doamnă asistentă la mine, mi-a spus: ai HIV, ia pastilele astea și a închis ușa.” (B, 
34 ani, HS, CDI). Sau descrierea consilierii primite la testările inițiale din 2017 care a fost furnizată de un 
student cu studii medicale, membru al comunității BSB: 

Referitor la 2017: 

”Mi-a fost trântită, chiar am avut o mică altercație cu doctorița respectivă. Mi-a făcut setul de analize uzuale 
care se fac în momentul în care un rezultat iese pozitiv. Și am văzut acolo CMV și eu știam că înseamnă 
citomegalovirus, dar nu știam să interpretez valoarea. Am întrebat-o pe doctoriță ce reprezintă valoarea aceea 
a CMV-ului. Și mi-a zis că dumneaei nu este enciclopedie și că pot consulta Google, că mă vede un băiat deschis 
și deștept și că am smartphone și am acces la informații și tehnologie și pot... ”you can google it”, ceva de genul 
ăsta. Pe o atitudine foarte arogantă și chiar am luat telefonul de față cu dumneaei, l-am scos, am scris 
citomegalovirus și i-am spus, uitați care sunt primele rezultate, dacă le citești pe toate ai impresia că mâine 
mori, vă întreb pe dumneavoastră pentru că sunteți cadru medical... Și, asta a fost consilierea.” (B, 37 ani, BSB) 

O indicație a faptului că serviciile de consiliere și suport s-au dezvoltat în ultimii ani este faptul că 3 din 6 
intervievați testați inițial în 2018-2019 declară că au beneficiat de consiliere și suport de care au fost 
mulțumiți. Consilierea a fost realizată de medicul curant sau de un psiholog de la spital. 

Referitor la 2018-2019: 

”Sunt printre norocoși pentru că doctorul meu curant își face timp. cel puțin o dată la două luni, la trei luni, tot 
discut cu el. Înainte ne întâlneam în fiecare lună. Este foarte comunicativ, foarte răbdător. Chiar dacă nu are 
timp, ți le spune și după aceea îți detaliază absolut orice a vrut să spună. La următoarea întâlnire, detaliază.” 
(B, 42 ani, HS) 

”Da, am primit consiliere. După prima confirmare și după a doua confirmare, medicul meu curant a discutat 
puțin cu mine, mi-a spus câteva lucruri, m-a încurajat cumva. Eu am avut câteva întrebări, le-am pus, mi-a 
răspuns. Dar nu am întrebat foarte mult pentru că eu știam oricum destul de multe despre HIV, de ani de 
zile...de foarte mulți ani cunoșteam ce înseamnă HIV și toată problematica și nu aveam prea multe de întrebat.” 
(B, 42 ani, BSB) 

Alții au avut experiențe pozitive legate de accesul la consiliere și sprijin în cadrul altor spitale sau secții. 
Cele mai multe (dar nu toate) dintre aceste cazuri se referă la clinici sau spitale private. 

Referitor la 2018-2019: 

”În primul rând la clinică am primit suport după testare. Am făcut testul la o clinică privată. Medicul m-a 
sunat...uitați ați făcut niște teste, o să vorbiți cu colega mea, dar vă rog să vă duceți acolo la laborator la Griviței 
să vorbiți cu...și acolo era un psiholog era șeful de laborator...uitați mai facem încă un test, nu e ceva 
sigur...există tratament...exact suportul psihologic care era de așteptat. După aceea mi-a făcut trimitere la 
Balș.” (B, 42 ani, HS) 

”În schimb am fost internată la neurologie în mai, anul trecut, [...]. S-au purtat super frumos. Toată lumea, da. 
Chiar mi-au și spus că pot beneficia de consiliere psihologică, că au un psiholog bun, dacă vreau, pot să merg.” 
(F, 31 ani, HS) 
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Totuși, serviciile de consiliere și suport psihosocial prevăzute în Planul Național Strategic HIV/SIDA 2019-
202131 nu sunt încă suficient dezvoltate. Prin urmare, fiecare persoană găsește propria ieșire din situația 
de criză, cu ajutorul prietenilor, a rețelelor sociale sau plătind serviciile necesare. 

”Ajunsesem la o saturație așa...nu-mi venea să mai iau pastilele...le uram cumva...după care am apelat și am 
descoperit terapia și am făcut mulți ani terapie psihologică. [...] Da, plătesc, dar m-a făcut să conștientizez mai 
bine lucrurile...nu știu...după aia am început să mă dezvolt, să îmi pună întrebări de genul: ce-i cu viața mea, ce 
pot face eu, la ce sunt eu bun pe lumea asta...și ușor-ușor când am început să conștientizez că am calități și că 
pot fi de folos cumva societății sau oamenilor apropiați, am început să am și mai multă grijă de mine.” (B, 32 
ani, HS) 

ONG-urile sunt cele menționate că ar fi oferit singurul sprijin constant pentru informare privind HIV și 
tratamentul HIV, acces la medicamente, echipamente, consiliere psihologică sau asistență juridică. Parțial 
acesta poate fi și un efect al modului de recrutare a participanților la studiu, prin colaborare cu ONG-uri. 

Referitor la 2013 și prezent: 

”Când am fost eu diagnosticat, în 2013, (servicii de consiliere și suport) nu existau. Am fost trimis la alt 
departament de infecțioase să vorbesc cu o doctoriță. Atunci nu prea am înțeles, mi se păreau multe cuvinte 
tehnice... În momentul de față, având în vedere că am lucrat și cu ARAS și cu CHECKPOINT-prima asociație din 
România pentru BSB, acum da există, cât de cât o consiliere, au evoluat lucrurile. La stat, încă îți dau niște 
informații generale, te îndrumă către infecționist, iar dacă doctorul specialist e unul care își face treaba va sta 
cu tine și o să vorbească, dacă nu ești doar unul din mulții pacienți pe care îi are și atât. Și o să te îndrume 
probabil câtre psihologul spitalului. Dar, în zona ONG-urilor serviciile de consiliere și suport emoțional s-au 
dezvoltat mult mai mult.” (B, 27 ani, BSB) 

”Și în februarie anul trecut, o amică de la ARAS, m-a ajutat să-mi găsesc un medic în București pentru că până 
atunci tatăl meu se ducea undeva și lua pastilele, mi le punea pe autobuz. Și mi-am găsit medic și în București, 
la Balș, și mi-a schimbat schema de tratament după ce l-am rugat și i-am explicat.” (B, 21 ani, BSB) 

”După ce am înnebunit, am paralizat. Incontinența...incontinența a venit înainte de paralizie, a încetat 
sfincterul, mușchii de aici și după aceea am și paralizat. [...] Și știu că am postat imediat pe facebook, are cineva 
un scaun cu rotile să-mi împrumute? Și a venit imediat un băiat care lucra la un ONG pentru persoane cu 
handicap și mi-a adus în câteva ore...și mama când a văzut căruțul a zis că a, tu nu ai nevoie de el...și zic, ba da 
mama, nu mai pot să merg, vreau să ies afară, scoate-mă afară.” (F, 31 ani, HS) 

”Sincer, da, mai apelez la ARAS, la Sens Pozitiv și pe informații, chiar și când au lipsit pastile de la spital ea 
(persoană de la un ONG) m-a ajutat cu pastiluțe și așa mai departe.” (B, 32 ani, HS) 

 

 
31 Ministerul Sănătății (2018) http://www.ms.ro/wp-content/uploads/2018/11/Anexa-la-HG-Plan-National-HIV-2019-2021.pdf 
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5. Beneficii sociale 

5. 
Nivel structural 

 POLITICI DE SPRIJIN 
Beneficii sociale 
Ce beneficii sociale primiți? Ați avut vreo problemă la întocmirea 
dosarelor sau în procesul de aplicare?  

 

Din totalul eșantionului de persoane care trăiesc cu HIV, aproape toți beneficiază de indemnizație lunară 
de hrană HIV/SIDA (în cuantum de 16 lei pe zi), circa jumătate (9 din 19) au certificat32 de încadrare în grad 
de handicap și 2 persoane au declarat că au și pensie pe caz de boală (un al treilea caz este în perioada de 
concediu de boală și pregătește dosarul de pensionare). În plus, persoanele care au certificat de handicap 
și domiciliu în București au solicitat și stimulentul pentru adulți cu handicap acordat de Primăria 
Municipiului București (în valoare de 500 de lei lunar). 

Prima problemă menționată în relație cu beneficiile sociale se referă la accesul la informații. Astfel, dintre 
toți participanții la studiu, doar cei diagnosticați în 2018-2019, care au beneficiat de consiliere în sistemul 
medical, au aflat despre beneficiile sociale încă de la începutul procesului. Persoanele diagnosticate în anii 
anteriori s-au informat sau au aflat despre existența acestor beneficii de la alte persoane infectate cu HIV 
sau prin ONG-uri. 

”Îmi amintesc că în 2014 am mers la cursuri la ARAS de comunicare și de informatică și atunci am intrat prima 
oară în contact cu persoane care erau bolnave de HIV și atunci...m-am angajat la o firmă de asta socială și mi-
au deschis ochii și m-am dus și mi-am făcut certificat din ăsta (de handicap).” (F, 36 ani, HS) 

”[În 2019] La Matei Balș, am fost...la o doamnă asistentă, nu mai știu cum îi zice, dar a fost o femeie 
extraordinară și a vorbit atât de frumos...încurajator. Ea mi-a dat și informațiile despre beneficii și gradul de 
handicap.” (B, 42 ani, HS) 

Întocmirea dosarului, depunerea dosarului la DGASPC, procesul de evaluare de către specialiștii DGASPC, 
interacțiunea cu Comisiile de evaluare a persoanelor adulte cu handicap nu au ridicat probleme deosebite. 
Unii participanți la studiu chiar subliniază că, prin comparație cu cadrele medicale, angajații DGASPC, chiar 
dacă pot fi blazați sau indiferenți, sunt ”mult mai puțin discriminatorii”. 

”- Ați avut vreo problemă la întocmirea dosarului pregătit de încadrare? - Nu, nu am avut nici un fel de 
problemă. Nici la prima depunere și nici la revizuiri. Nu au fost probleme cu actele pentru că știam exact ce 
acte trebuie să le duci. Ai exact punctual ce trebuie să faci, iar pe certificat scrie cu ce trebuie să vii la revizuire, 
deci nu sunt probleme aici.” (B, 44 ani, HS) 

” [La DGASPC] Sunt mult mai ok din punctul ăsta de vedere pe când medicii din policlinica respectivă sunt puțin 
mai ciudăței și cadrele medicale, pe când asistenții sociali știu, știu, sunt bine pregătiți. Știu cum să procedeze 

 
32 Persoanele încadrate cu grad de handicap au grade diverse de la ușor la grav, în funcție de valorile înregistrate pentru viremie 
și imunitate (CD4). Doar 2 persoane au primit certificat permanent, ceilalți fiind nevoiți să se prezinte la revizuire la un an sau doi 
ani. Corelat, aceste persoane primesc indemnizații de 375-500 lei/lună. Unul dintre intervievați (cu grad grav) primește și 1263 
lei/lună salariu pentru însoțitor. Drepturile asociate gradului de handicap includ gratuitate pe transport urban, 12 călătorii 
gratuite pe tren anual, scutire de la plata impozitul pe casă și teren, pe mașină, scutire pe veniturile din salarii etc. 
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cu fiecare caz și fără să intre în anumite discuții. De bârfe... după ce pleacă un pacient de la medic...medicul și 
asistentele bârfesc mai mult decât asistentul social care se retrage. Este vorba de atitudine aici.” (B, 44 ani, HS) 

”Nu a fost nimic greu, totul a fost ok. Și la comisie au fost foarte corecți și mi-au plăcut cum au pus și întrebările, 
nu te grăbeau să răspunzi, îți dădeau timp de așteptare chiar și funcționarele mici să spunem....nu îți puneau 
întrebări aiurea. Mai erau unele care erau puțin mai înțepate, tipicul funcționarului, dar singure își reveneau. 
Era de ajuns să te uiți așa puțintel mai nedumerit sau mai furios și atunci își reveneau imediat.” (B, 56 ani, BSB) 

Totuși, câțiva intervievați au atras atenția asupra faptului că DGASPC-urile (din București, dar și din județe) 
nu dispun de spații care să asigure confidențialitate în cadrul procesului de evaluare. 

”- Eu întreb doar dacă ai simțit vreodată situații de discriminare, de încălcare a confidențialității? - Da, 
bineînțeles. Chiar zilele trecute a avut loc un eveniment în care m-am enervat foarte rău. O să las o reclamație 
la Digi 24 și Realitate TV pentru că mi-a ieșit un inspector din ăla (de la DGASPC)...și am spus...dar nu aveți sală 
de conferință pentru discuții private? Pentru că e vorba de confidențialitatea mea. Cică, nu avem așa ceva. Păi, 
cum adică dumneavoastră nu aveți sală de așa ceva? Pe bune?! S-a uitat cu o față la mine și s-a înroșit. Pe mine 
nu mă interesează că v-ați înroșit, mie răspundeți-mi la întrebare.” (B, 34 ani, BSB) 

”Este ajutorul de hrană care în 2016 când am avut eu curaj să mă înscriu, era 13 lei pe zi, să mănânci. Acum 
este 16 lei. Dar ca să faci lucrul ăsta tu trebuie să te duci...pentru că nimeni nu știe unde trebuie să depui 
dosarul... și umbli pe la patru-cinci instituții, ca să găsești un ghișeu în podul unei case unde să depui acel dosar 
și până ajungi la ghișeul din podul casei treci prin niște situații atât de înjositoare și atât de inumane cum nu îți 
poți imagina, toată lumea la grămadă într-o sală mare... Deci nu sunt nici măcar transparente toate procedurile 
și... absolut nimic. Am trimis-o pe mama soacră a prietenului meu și au făcut femeia de 60 de ani să plângă.” 
(B, 34 ani, BSB) 

Plata beneficiilor nu a prezentat întârzieri sau disfuncționalități. Totuși, două aspecte problematice au fost 
aduse în discuție de persoanele din eșantion. Primul aspect a fost evidențiat de persoanele cu domiciliu 
declarat în alt județ. În cazul acestora, pentru că beneficiile nu se plătesc pe card, ei/ele au nevoie de 
ajutorul părinților pentru a ridica sumele aferente de la AJPIS-urile județene, ceea ce necesită cheltuieli și 
efort nu doar din partea lor, ci și a familiei. Al doilea aspect a făcut referire la îngrijorarea/ teama că, în 
contextul pandemiei provocate de COVID-19, nu vor primi sau vor primi în cuantum redus stimulentul 
acordat de Primăria Municipiului București (PMB). Deși s-a înregistrat o întârziere, ulterior studiului, PMB 
a anunțat efectuarea plății integrale a stimulentelor pentru persoanele adulte cu handicap.33  

”Cel puțin în momentul de față fiind fără job, depind financiar de tatăl meu care...din pricina faptului că banii 
pe care îi primesc de la stat prin prisma faptului că sunt HIV pozitiv, nu îi pot primi pe card, îi pot primi numai 
cash dacă sunt în orașul meu natal. Și cum nu sunt acolo, au fost niște discuții încât să-i poată lua tata și să îi 
trimită. Și nu am posibilitatea de a-mi schimba domiciliul în buletin ca să îi primesc aici.” (B, 21 ani, BSB) 

Un ultim aspect ce trebuie subliniat este faptul că există persoane care trăiesc cu HIV care renunță la unele 
drepturi bănești, de teama discriminării sau chiar la locul de muncă, din cauza discriminării. Astfel, 
conform reglementărilor actuale, pentru a beneficia de scutirea pe veniturile din salarii, persoanele 
infectate cu HIV trebuie să depună la angajator certificatul de handicap pe care apare codul bolii. Cum 
acest cod ”poate fi ușor găsit pe Internet”, a depune actele echivalează cu dezvăluirea publică a 
diagnosticului la locul de muncă, ceea ce reduce sensibil gradele de libertate ale acestor persoane de a 
decide când, cum și, mai ales, cui doresc să împărtășească informația. Tocmai din acest motiv, persoanele 

 
33 Anunț din 27 martie 2020: https://www.economica.net/primaria-municipiului-bucure-ti-revine-asupra-deciziei-de-a-
suspenda-pentru-o-luna-ajutorul-pentru-persoanele-cu-handicap_181891.html 
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care raportează discriminare la locul de muncă (și sunt mai multe) renunță la acest drept pentru a reduce 
riscul de expunere nedorită și pentru a-și păstra gradele de libertate. 

”- Ce încadrare pe gradul de handicap? - A, m-a băgat la grav, eu eram la moderat dar a zis doctorița mea... îți 
dau ceva grav aici deși...vezi că tu ești la 1 dar te-am săltat la 3 ca să mai iei și tu niște drepturi. - Păi și ce 
drepturi presupune? - Păi, ar fi o mie de lei bani pe card, gratuitate pe transportul în comun, 12 călătorii dus-
întors cu trenul, nu mai plătesc impozitul la casă și aș putea să iau și banii de la sănătate (scutire de impozit), 
dar mi-e cam frică să nu afle secretara de la școală dacă se uită la codul ăla...și să nu zică aoleu ăsta are SIDA 
și... Îți dă un cod acolo, nu scrie boala, dar îți dă un cod și ea dacă se uită pe net vede imediat ce cod e. - Și ți-e 
teamă să afle secretara? Da, se duce aoleu ăsta are aia...nici nu a mai avut așa ceva...adică...e șocul ăla...da, 
bine ar putea să fie niște discriminări, mă gândesc că mai bine previn. E discriminare în învățământ.” (B, 42 ani, 
HS) 

O altă strategie a persoanelor discriminate la locul de muncă este să intre în concediu medical pe perioadă 
îndelungată, pentru ca ulterior să își întocmească dosar de pensionare pe caz de boală. 

”De la locul de muncă, da, sunt discriminat în continuare și acum am decis să iau concediu medical pe care pot 
să-l iau și să-mi bag dosarul de pensionare... Să aștept să treacă un an și șase luni de medical și atunci au zis că 
se activează automat dosarul de pensionare.” (B, 28 ani, BSB) 

Chiar dacă beneficiile sociale pe care le primesc nu au un cuantum ridicat, pentru intervievați acestea 
reprezintă un ”buget util”, folosit în general pentru medicamentele atât de necesare pe lângă cele primite 
gratuit ca tratament. 
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Concluzii și recomandări 
”Viața cu HIV în special în România este o viață destul de... ca pe un câmp de bătălie. Este adevărat că este 

ușor mai bine decât în alte țări cum ar fi cele din Africa.” (B, 27 ani, BSB) 

 

Cercetarea de față prezintă experiențele individuale ale persoanelor care trăiesc cu HIV în România. 
Narativul vieții cu HIV pune în perspectivă aspectele individuale, inter-personale, instituționale sau 
structurale care definesc relația cu boala.  

Analiza a evidențiat că viața cu HIV se conturează diferit în funcție de câteva aspecte: vârsta la care 
persoana a fost diagnosticată (diagnostic primit în copilărie și diagnostic primit ca adult), măsura în care 
riscul de infectare a fost unul conștient asumat sau nu (persoane diagnosticate ca adult care și-au asumat 
riscul - contacte sexuale neprotejate, consum de droguri injectabile și persoane care nu și-au asumat riscul 
- infecții la stomatolog/ spital/ ca urmare a unui abuz), sexul, orientarea sexuală sau prezența sau absența 
unui partener stabil.  

Experiența individuală privind diagnosticarea și testarea este prezentată ca fiind, în general, una pozitivă, 
mai ales de către persoanele care locuiesc în București. Majoritatea intervievaților au făcut testele în 
vederea diagnosticării la Institutul Național de Boli Infecțioase Matei Balș din București. Ceilalți, din orașe 
mai mici sau rural, care copii fiind sau ca persoane adulte au trecut prin procesul inițial de testare undeva 
în afara Bucureștiului arată că testarea a fost un proces îndelungat care a presupus drumuri repetate spre 
orașe mai mari, multe spitale, mulți specialiști și ”plic”.  

Din perspectiva comportamentelor individuale, toți participanții la studiu au declarat că (la momentul 
interviului) urmau tratamentul ”cu sfințenie”, în cel mai rău caz cu mici scăpări. Aceștia au accentuat însă, 
o serie de aspecte problematice structurale cu care se confruntă. În primul rând, lipsa anumitor 
medicamente din schemele de tratament, fapt care conduce la întreruperi ale tratamentului, schimbarea 
sau ajustarea tratamentului, precum și la cazuri de apariție a rezistenței la tratament care reduce sensibil 
eficacitatea acestuia. Una din strategiile de răspuns la această problemă menționată de unii respondenți 
este întreruperea intenționată a tratamentului pentru realizarea unui stoc ”de zile negre”. O a doua 
problemă ține de modul în care se acordă tratamentul. Pe de o parte, respondenții se simt limitați că nu 
se oferă alternative de accesare a tratamentului (de exemplu prin poștă) și că medicamentele trebuie 
ridicate lunar personal și pe de altă parte, aproape toți menționează lipsa de organizare și de proceduri 
de la secția de unde își ridică medicamentele. 

Persoanele care trăiesc cu HIV cu care am discutat se informează în mod activ și cu regularitate pentru a 
afla noutățile relevante mai ales cu privire la tratament, în special de pe internet și de la ONG-urile cu care 
colaborează. Mai puține persoane, preponderent BSB, au spus că se informează de la prieteni/ amici/ alte 
persoane seropozitive care au fost infectate cu mai mulți ani în urmă și știu mai multe lucruri. Doar 2 
intervievați au declarat că ”nu stau să caut informații, dacă apare ceva se află” sau ”îmi spune medicul”. 
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În ceea ce privește comportamentele de dezvăluire a diagnosticului, respondenții se împart relativ egal 
între cei care decid să dezvăluie diagnosticul selectiv, persoanelor foarte apropiate și cei care abordează 
deschis dezvăluirea diagnosticului, atât către persoanele din cercul intim, cât şi către cunoştinţe/ colegi 
de la muncă sau în spaţii publice/ online precum Facebook, forumuri, în cadrul unor campanii sociale sau 
pe pagini/ aplicații de matrimoniale. Persoanele care au un partener stabil și cei care au fost diagnosticați 
în copilărie tind să prefere varianta deschisă.  

Cei mai mulți dintre respondenți declară că au avut comportamente de ascundere a diagnosticului. Nu 
există narativ care să nu menţioneze măcar una din următoarele consecinţe negative în asociere 
diagnosticul HIV: discriminare, frică, ruşine, izolare sau depresie. Comportamentul de dezvăluire/ 
ascundere este utilizat în următoarele situaţii sociale: prieteni (în special, faţă de cei care sunt sau ar putea 
fi avea relaţie sexuală), locul de muncă şi sistemul medical. 

Diagnosticul HIV+ a fost identificat de respondenți ca un factor care le-a afectat negativ relațiile de iubire. 
Pentru cei care au fost infectaţi în copilărie, acest lucru a însemnat experienţe multiple de respingere. 
Pentru cei care trăiau în cuplu la momentul diagnosticul, consecința principală a fost terminare relaţiei. 
Persoanele infectate cu HIV tind să vorbească despre relaţiile anteriore de dragoste ca evenimente 
traumatice, situaţii în care au fost umiliţi şi neînțeleși. În urma acestora, persoanele HIV+ tind să îşi 
readapteze comportamentul de a dezvălui/ ascunde diagnosticul.  

Pentru cuplurile seropozitive, fie acestea heterosexuale sau BSB, alegerea partenerului pare să fie 
condiţionată de diagnosticul cu HIV. În alte cuvinte, majoritatea preferă să îşi aleagă parteneri care au la 
rândul lor virusul, atât pentru a evita situaţii dificile de respingere/ inhibiţii/ temeri, cât şi pentru a evita 
vina sau responsabilitate potenţialei infectări a partenerului (care nu e bolnav).  

În cupluri sero-discordante (3 cazuri în eşantion), dinamica dintre partener pozitiv şi partener negativ se 
focalizează predominant pe măsurile de protecţie şi asumarea riscului. Partenerii (2 persoane în eşantion) 
care nu au boala tind să fie informaţi despre condiţia HIV/SIDA şi să fie conştienţi de riscurile implicite ale 
întreţinerii relaţiei de dragoste cu o persoană HIV+. Cuplurile serodiscordante par să se confrunte cu 
aceleaşi dificultăţi de planificare familială ca restul cuplurilor, unde decizia de avea copii ia în considerare 
dificutățile pe care le poate genera diagnosticul HIV al unuia dintre parteneri, dar şi pe măsura în care 
amândoi sunt pregătiţi pentru această schimbare majoră de viaţă.   

Informațiile oferite de respondenți tind să reflecte o preferință a femeilor infectate cu HIV pentru relaţii 
sexuale cu parteneri stabili. Bărbaţii BSB HIV+ tind să fie deschişi relaţiilor ocazionale, dar cei mai mulți 
speră la găsirea unui partener stabil. Mai mult, bărbaţii BSB infectaţi cu HIV cu care am discutat par să fie 
responsabili, conştienţi de riscurile implicate în relaţiile sexuale şi foarte precauţi în selectarea 
partenerilor. Bărbaţii heterosexuali HIV+ care sunt deja în cuplu sau sunt partenerii HIV- în cuplul 
serodiscordant tind să fie responsabili, conştienţi de riscurile implicate în relaţiile sexuale şi specifici în 
selectarea partenerelor. În schimb, bărbaţii heterosexuali infectaţi cu HIV care nu sunt într-o relaţie stabilă 
par să prezinte un comportament cu risc ridicat, implicând potenţiala contaminare a partenerelor sexuale 
faţă de care aceştia nu simt nici un fel de obligaţie sau responsabilitate. Justificarea ascunderii diagnosticul 
implică o atitudine neonestă în scopul obţinerii unei relaţii sexuale ocazionale. 
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Majoritatea respondenților sunt familiari cu tratamentul ARV şi viremia scăzută ca nedetectabil/ 
netransmisibil. De asemenea, sunt familiari Profilaxia Post-expunere sau cunosc persoane care au folosit 
această metodă, însă nici o persoană din eşantion nu au avut experienţe directe unde partenerii să o fi 
utilizat. În ceea ce priveşte familiaritatea cu practica protectivă Profilaxia Pre-expunere (PrEP), aproape o 
treime nu au ştiu despre ce este vorba. O singură persoană a folosit PrEP, ca parte din tratamentul de stat 
oferit pentru mame seropozitive şi pentru protecţia copilului imediat după naştere. Percepţia generală 
este că PrEP este scump și dificil de accesat la o calitate superioară.  

Percepția comunității față de HIV diferă în funcție de tipul de comunitate la care s-au raportat intervievații. 
Cu privire la comunitățile rurale au vorbit persoane infectate în copilărie care au scos în evidență eforturile 
pe care le-au făcut de-a lungul timpului de a nu se afla adevărul, pentru că dezvăluirea ar fi afectat părinții 
și întreaga familie. Deși a trecut mult timp de când au plecat de acasă (către București), comunitățile rurale 
par să fi rămas la fel de puțin informate și discriminatorii față de persoanele care trăiesc cu HIV, iar părinții 
lor continuă să fie grijulii să nu se afle adevărul. Cu privire la comunitatea BSB, puținele păreri exprimate 
aparțin unor persoane BSB HIV+ și scot în evidență existența unor atitudini de respingere față de 
persoanele care trăiesc cu HIV. Referitor la percepțiile față de HIV la nivelul populației generale din 
București, există un consens că deși încă se manifestă unele atitudini discriminatorii, populația este mai 
bine informată decât la începutul anilor 2000, iar nivelul de toleranța și acceptare este într-un proces 
continuu de îmbunătățire.  

Unul din principalele contexte în care participanții la studiu s-au simțit discriminați/ stigmatizați este în 
sistemul medical din România. Doar câteva persoane participante la studiu au afirmat fără echivoc: ”Nu, 
nu m-am simțit absolut deloc discriminat (în interacțiunile cu sistemul medical).” În schimb, mai mult de 
jumătate (13) dintre persoanele HIV+ intervievate au istorisit multiple experiențe de discriminare în 
sistemul medical, în special în sectorul public de sănătate. Aceste persoane sunt femei și bărbați, de toate 
vârstele, cu toate nivelurile de educație, din București sau din afara acestuia și indiferent de orientarea 
lor sexuală, momentul și modalitatea în care au fost infectate sau durata perioadei de când sunt pe 
tratament. Cele mai multe situații de discriminare au fost raportate în interacțiunile cu cabinetele 
stomatologice. Doar cu privire la Facultatea de Stomatologie și la cabinetul gestionat de ARAS există un 
consens că furnizează servicii de calitate și lipsite de discriminare.  

Un aspect asupra căruia există consens este faptul că nici diagnosticul și nici tratamentul nu sunt asociate 
cu nici un fel de consiliere sau terapie psihologică, deși aceasta ar fi atât de necesară măcar la începutul 
tratamentului și în perioadele de ”cădere psihică”. ONG-urile sunt cele menționate că ar fi oferit singurul 
sprijin constant pentru informare privind HIV și tratamentul HIV, acces la medicamente, echipamente, 
consiliere psihologică sau asistență juridică. 

Aproape toate persoanele HIV+ cu care am discutat beneficiază de indemnizație lunară de hrană HIV/SIDA 
(în cuantum de 16 lei pe zi), jumătate (9 din 19) au certificat de încadrare în grad de handicap și 2 persoane 
au declarat că au și pensie pe caz de boală (un al treilea caz este în perioada de concediu de boală și 
pregătește dosarul de pensionare). Deși nu au întâmpinat dificultăți în accesarea beneficiilor sociale, 
respondenții au atras atenția asupra faptului că ele nu se plătesc pe card. Acest fapt îi pune în dificultate 
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pe cei cu domiciliu declarat în alt județ care au nevoie de ajutor, cel mai adesea din partea părinților, 
pentru a ridica sumele aferente de la AJPIS-urile județene.  

De asemenea, date fiind reglementările curente, pentru a beneficia de scutirea pe veniturile din salarii, 
persoanele infectate cu HIV trebuie să depună la angajator certificatul de handicap pe care apare codul 
bolii. Cum acest cod ”poate fi ușor găsit pe Internet”, a depune actele echivalează cu dezvăluirea publică 
a diagnosticului la locul de muncă, ceea ce reduce sensibil gradele de libertate ale acestor persoane de a 
decide când, cum și, mai ales, cui doresc să împărtășească informația. Tocmai din acest motiv o parte 
renunță la acest drept pentru a reduce riscul de expunere nedorită și pentru a-și păstra gradele de 
libertate. 
 

Prezentăm în continuare principalele recomandări de intervenție din perspectiva persoanelor care trăiesc 
cu HIV ce au participat la studiu: 

1. Accesul la testări și tratament 

• Asigurarea unui acces corespunzător la testarea HIV/SIDA și tratament ARV pentru populația din 
mediul rural și din orașele mici, care implică atât cheltuieli, cât și riscuri de stigmatizare 
semnificative, pentru o populație în general cu venituri reduse.  

2. Schimbări în sistemul medical 

• Asigurarea disponibilității tuturor medicamentelor necesare tratamentelor fără sincope 
reprezintă prima prioritate din perspectiva  persoanelor care trăiesc cu HIV. 

• Schimbarea sistemului de distribuire a medicamentelor, fără prezentare lunară la spital, ci 
expedierea acestora prin poștă. 

• Analiza tuturor cazurilor cu scheme de tratament ”vechi” și reevaluarea situației în vederea 
păstrării sau actualizării acestora cu scheme de nouă generație. 

• Dezvoltarea unui sistem electronic consolidat la nivel național care să asigure monitorizarea 
cazurilor de întrerupere a tratamentului ARV34. 

• Consiliere și suport pentru cazurile care au întrerupt tratamentul, pentru a asigura reluarea 
tratamentului, cum explică un intervievat ”pe modelul din Europa de Vest, unde în momentul în 
care ești plus (HIV+), ești băgat automat pe tratament, fie că vrei, fie că nu vrei. E ca o obligație.” 
(B, 34 ani, BSB) 

 
34 Un sistem de semnalizare a unor astfel de cazuri este disponibil în prezent la UNOPA: https://unopa.ro/intrerupere-de-
tratament-arv-in-spitalul-in-care-te-tratezi-anunta-ne/ 
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• Dezvoltarea în unitățile spitalicești publice a serviciilor de consiliere și suport pentru persoanele 
care trăiesc cu HIV. 

• Analiza modului de compartimentare a secțiilor care distribuie medicamentele și modificarea 
acestora în vederea asigurării confidențialității. 

• Cursuri pentru cadrele medicale privind problematica și modalități de lucru cu persoanele 
infectate cu HIV și grupuri de suport pentru medicii care lucrează cu aceste persoane. 

”Ar trebui totuși mers inclusiv în UPU sau în ATI sau unde au ei o primă intervenție la pacient, să li se facă totuși 
aceste instructaje cu privire la persoanele infectate cu HIV. Nu, percepția lor este total diferită. Da, ok, în față 
îți spun..., dar după aceea se vede din cum se comportă...astăzi mai era puțin și mă dădea cu targa afară din 
triaj pentru că nu am spus chestia asta... Aici ar trebui un suport psihologic și pentru medici și cadrele medicale 
în general.” (B, 44 ani, HS) 

3. Schimbări ale politicilor de suport 

• Înscrierea automată a persoanelor diagnosticate în toate programele existente sau măcar pentru 
beneficiile categoriale (indemnizația lunară de hrană pentru persoanele infectate cu HIV sau 
bolnave de SIDA) 

”Ce se întâmplă: sistemul social din România este la pământ. Nu este ca cel german sau cel ca în SUA unde ai 
permisul și știi că acolo sunt puse toate, buletin, adresă, unde să-ți vină amenda, unde să-ți vină pastilele...ce 
salariu iei, beneficiile și alte cele. Și atunci până când legea asta va fi implementată definitiv, cu un alineat care 
să spună clar: pacienții seropozitivi să primească un certificat permanent...asta se va întâmpla cred că peste 
vreo 30 de ani, când nu o să mai existe HIV.” (B, 34 ani, BSB) 

• Să fie disponibilă acordarea tuturor beneficiilor sociale pe card în toate județele țării, în 
concordanță cu reglementările în vigoare. 

• Schimbarea reglementărilor actuale privind scutirea de impozit pe veniturile din salarii astfel încât 
să nu mai implice angajatorul. 

”La nivel de ANAF, să poți să faci tu totul online, să depui tu singur pentru a fi scutit de impozit de exemplu...fără 
să mai treci pe la angajator. Sistemul birocratic, aici trebuie lucrat. În rest cred că nu ar fi nici o problemă.” (B, 
44 ani, HS) 

• Asistență juridică acordată prin DGASPC (sau susținere pentru ONG-urile care oferă astfel de 
asistență) pentru cazurile de discriminare și încălcare a confidențialității în relația cu 
medicul/spitalul, inclusiv stomatologie, și cu angajatorul. 

• Dezvoltarea serviciilor de asistență și suport în obținerea și păstrarea unui loc de muncă pentru 
persoanele care trăiesc cu HIV, ca și pentru toate persoanele adulte cu handicap. 

• Asigurarea în sistemul de protecție specială a copilului, în special în serviciile rezidențiale, a unor 
activități de informare, educare cu privire la prevenirea, transmiterea și practicile protective 
HIV/SIDA.  
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4. Cunoașterea despre persoanele care trăiesc cu HIV/SIDA 

• Studiu aprofundat al comportamentelor și calității vieții persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA, pe 
grupuri prioritare, inclusiv cu privire la aderența la tratament, problemele în relația medic-
pacient, interacțiunile cu spitalul. 

5. Reducerea stigmei față de persoanele care trăiesc cu HIV/SIDA 

• Campanii de informare, educare, conștientizare privind HIV/SIDA la nivelul populației generale, 
pentru reducerea stigmei sociale, mai ales în mediul rural și orașele mici. 

Mai mulți intervievați subliniază evoluțiile din domeniul medical care au dus la creșterea spectaculoasă a 
ratei de supraviețuire a persoanelor infectate cu HIV sau bolnave cu SIDA. Însă, lecțiile învățate din 
experiența HIV/SIDA se pot dovedi foarte utile în condițiile apariției de noi și noi virusuri. Tocmai de aceea, 
aceste lecții trebuie identificate și învățate, astfel încât greșelile trecutului să nu se mai repete. 

”Simt așa, am o presimțire că e doar la un colț de cotitură până când se va vindeca această maladie... Vorba 
maestrului Cercel: nu se mai moare de SIDA, se moare de alte boli.” (B, 56 ani, BSB) 

”Și eu cred cu tărie că în 4-5 ani, HIV nu va mai exista, clar. E retro.... virus. Am vorbit cu domnul Cercel, mi-a 
zis că până în vară trecem pe vaccin deja. Care se face o dată la o lună, nu mai iei medicamente și apoi faci 
vaccin la 3 luni, la 6 luni și devii vindecat funcțional.” (B, 42 ani, HS) 
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Anexe 
 

Anexa 1. Statistici privind HIV în România  
Figură 4. Evoluția numărului de cazuri nou diagnosticate în perioada 2009-2019 

 

Sursa: Compartimentului pentru Monitorizarea și Evaluarea Infecției HIV/SIDA în România din cadrul 
Institutului Național de Boli Infecțioase Prof. Dr. Matei Balș, 31 decembrie 2019. 

 

Figură 5. Distribuția cazurilor noi de infecție depistate în 2019, pe grupe de vârstă și sex 

 

Sursa: Compartimentului pentru Monitorizarea și Evaluarea Infecției HIV/SIDA în România din cadrul 
Institutului Național de Boli Infecțioase Prof. Dr. Matei Balș, 31 decembrie 2019 
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Anexa 2. Consimţământ informat pentru participarea studiu 
Spre completare pentru respondenții participanți în cadrul cercetării calitative.  

 

Sunteţi rugat(ă) să citiţi acest formular cu multă atenţie şi să adresaţi orice întrebare referitoare la 
participarea dvs. la acest studiu, înainte de a vă da acordul în acest sens. 

Sunteţi invitat să participaţi la o cercetare privind experiența dumneavostră personală cu HIV/SIDA în 
România. Cercetarea este realizată de organizaţia neguvernamentală Romanian Angel Appeal (RAA) în 
perioada ianuarie – martie 2020.  Scopul acestei este de a înțelege mai bine provocările cu care se 
confruntă persoanele care trăiesc cu HIV/SIDA în România pentru a putea fundamenta discuții publice și 
politici care să răspundă adecvat acestor nevoi.  

Cercetarea include colectarea opiniilor persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA în România. Opiniile 
exprimate de dumneavoastră nu vor fi comunicate nimănui în această formă, ele vor fi utilizate doar în 
scopuri de cercetare. Întrebările vizează experiența dumneavoastră, nu există răspunsuri corecte sau 
greșite. Studiul constă în aplicarea de chestionare și realizarea de interviuri precum acesta la care vă 
invităm să participați. Pe lângă aceste interviuri, echipa de cercetare colectează și date cantitative, prin 
intermediul chestionarelor.  

Datele dvs. personale din acest consimţământ informat vor fi păstrate confidenţiale, la acestea având 
acces doar membrii echipei de proiect și finanțatorul. Prelucrarea datelor cu caracter personal se face în 
conformitate cu legislaţia europenă în domeniu (GDPR). Toate datele colectate vor fi utilizate DOAR în 
scopuri de cercetare statistică. În cazul publicării datelor, nicio informaţie individuală nu va fi divulgată.  

Participarea dvs. în acest studiu este voluntară și nu implică nici un fel de risc pentru sănătatea 
dumneavoastră. Dumneavoastră vă puteți retrage în orice moment din cadrul cercetării, fără a oferi niciun 
fel de explicație.  

Răspunsurile dumneavoastră vor fi analizate anonimizat în cadrul raportului de cercetare, planificat a fi 
finalizat la sfârșitul lunii martie 2020.  

Prin semnarea acestui formular confirm că: 
ü Am posibilitatea să adresez întrebări privind cercetarea 
ü Dacă au fost solicitate, am primit clarificările necesare 
ü Sunt de acord cu participarea la acest studiu  
ü Am citit și am înțeles acest formular de consimțământ 
ü Înțeleg că mă pot adresa oricând liber și gratuit autorității naționale de protecție a datelor - 

Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal – 
https://www.dataprotection.ro 

Numele și prenumele________________________________________________ 

Semnătura:____________________________ Data: ________________________  
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Anexa 3. Factori care influențează comportamentele de sănătate ale 
persoanelor care trăiesc cu HIV 

 

Sursa: Kaufman, Cornish, Zimmerman și Johnson (2014). 
 




