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SIDA – CE ªTIM 
ªI CE FACEM 
CU CEEA CE ªTIM





Aproape toatã lumea a auzit, în România, despre infecþia cu HIV, despre
SIDA. Ce facem însã cu ceea ce ºtim? 

Studiile1 aratã cã utilizarea prezervativului la primul contact sexual a
crescut cu aproximativ 20% în decurs de 6 ani de la precedentul studiu
de profil (1999) ºi nu depãºea, în 2004, 41-62% din procentul tinerilor
(15-24 de ani) – fete ºi bãieþi – intervievaþi în cadrul lui. 

Numeroase activitãþi din viaþa noastrã ne fac vulnerabili faþã de
infecþia cu HIV. Acestea se numesc comportamente ºi situaþii cu risc de
infectare cu HIV.

Specialiºtii evalueazã ca fiind cu risc mare de infectare:
§§ contactul sexual anal ºi vaginal fãrã utilizarea prezervativului;
§§ utilizarea în comun a:

– seringilor, pentru administrarea de droguri injectabile;
– forfecuþelor de unghii;
– periuþei de dinþi;

§§ practica frãþiei de cruce;
... ºi cu risc redus de infectare:
§§ contactul sexual oral fãrã prezervativ;
§§ contactul superficial al pielii lezate cu sângele unei alte

persoane.

Un studiu ARAS2, care a urmãrit obþinerea unei imagini generale
asupra discriminãrii percepute de persoanele infectate cu HIV, precum ºi
a situaþiilor în care persoanele afectate de HIV considerã cã au fost
discriminate, aratã cã 52% dintre persoanele infectate cu HIV
intervievate considerã cã au fost discriminate. Se remarcã însã faptul cã,
din enumerarea situaþiilor de discriminare, 72% dintre persoanele care
au participat la studiu noteazã cã s-au aflat în astfel de situaþii, ceea ce
poate indica faptul cã unii dintre repondenþi considerã cã este normal sã
fie trataþi diferit faþã de alte persoane care nu sunt infectate cu HIV.
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1 Institutul Naþional de Cercetare-Dezvoltare în Sãnãtate (INCDS) – Cunoºtinþele, atitudinile ºi
practicile tinerilor cu vârsta cuprinsã între 15 ºi 24 de ani, legate de transmiterea ITS/HIV/SIDA
ºi de consecinþele practicãrii sexului neprotejat, Bucureºti, 2004.

2 Studiul s-a desfãºurat în decembrie 2006 ºi a avut la bazã un interviu individual semistructurat,
aplicat în rândul a 115 persoane infectate cu HIV din Bucureºti, Constanþa ºi Piatra-Neamþ, cu
vârste cuprinse între 16 ºi 73 de ani care primesc servicii sociale de la ARAS. 



Deºi 61% dintre repondenþi declarã cã îºi cunosc drepturile, doar 46%
ºtiu unde se pot adresa pentru a sesiza o situaþie de discriminare ºi doar
5% au acþionat pentru sesizarea discriminãrii.

Persoanele infectate cu HIV considerã cã, pentru combaterea
discriminãrii, sunt necesare informarea ºi educarea populaþiei cu privire
la infecþia cu HIV (37%), înãsprirea pedepselor pentru discriminare
(14,7%) ºi implicarea persoanelor infectate cu HIV în activitãþile de
combatere a discriminãrii (8,7%).

În contextul în care discriminarea faþã de persoanele infectate cu HIV
existã atât în relaþiile cu instituþiile ºi cu profesioniºtii din domeniile
social ºi medical, cât ºi în relaþiile cu ceilalþi membri ai comunitãþii, este
imperios necesar un rãspuns rapid, care sã asigure intervenþii în toate
ariile în care se întâlneºte discriminarea ºi care sã se bazeze pe
implicarea în activitãþi a persoanelor infectate cu HIV.

Tu ce pãrere ai? HIV/SIDA este o problemã care îi priveºte numai pe alþii?

Aspecte psiho-sociale ale infecþiei cu HIV
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REDUCEREA RISCURILOR
DE INFECTARE CU HIV





Transmiterea HIV nu reprezintã exclusiv un proces biologic, ci este
determinatã de factori diverºi – biologici, sociologici, psihologici ºi
economici –, care influenþeazã vulnerabilitatea indivizilor sau a grupurilor
de indivizi faþã de infecþia cu HIV.

Au fost identificate trei cãi de transmitere a HIV:
– prin practici sexuale specifice – contact sexual cu penetrare, neprotejat;
– prin sânge – în cazul utilizãrii în comun a seringilor ºi a acelor, în situaþii

care presupun tãierea sau înþeparea pielii, în cazul primirii de sânge
infectat (transfuzii, transplant de organe);

– de la mamã la fãt – în timpul naºterii sau al alãptãrii fãtului, dacã mama
este infectatã.

În fiecare dintre situaþiile de mai sus, trebuie sã fie îndeplinite anumite
condiþii pentru ca infectarea cu HIV sã se producã. Acestea sunt:

Condiþiile în care se poate transmite HIV
– Sã existe o sursã de infecþie – aceastã condiþie este deseori interpretatã

ca reprezentând „o persoanã infectatã cu HIV”, ºi oamenii încearcã sã
„ghiceascã” cine este infectat sau nu, cu toate cã nu existã semne vizibile, iar
testele specifice nu pot identifica existenþa infecþiei în primele luni (perioada
de „fereastrã imunologicã”). O asemenea abordare poate antrena
discriminarea persoanelor care trãiesc cu HIV. În plus, pentru transmitere,
trebuie luate în considerare – ca sursã de infecþie – ºi fluidele corpului care
conþin virus (sânge, secreþii genitale, spermã, chiar lapte matern) sau
organele, în cazul unui transplant. 

– Sã existe o cale de transmitere – trebuie reþinut cã nu toate activitãþile
sexuale sau de injectare permit transmiterea HIV. Unele practici prezintã riscuri
foarte mari pentru infectarea cu HIV, altele nu implicã neapãrat infectarea, dar
au riscuri crescute pentru transmiterea altor infecþii cu transmitere sexualã.

– Sã existe o (nouã) gazdã pentru virus – întrucât virusul nu trãieºte decât
în celula vie, el nu este periculos în afara organismului uman (dacã nu
pãtrunde într-un organism sãnãtos).

– Sã existe o poartã de intrare în organismul sãnãtos – pentru a se produce
infectarea, virusul trebuie sã pãtrundã în organismul sãnãtos – ºi ºtim cã o
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poate face prin leziuni ale pielii (care, dacã este intactã, reprezintã o barierã în
calea infectãrii) sau prin mucoase (absorbþie sau leziuni ale mucoaselor).
Nivelul de absorbþie ºi riscul producerii unor leziuni diferã la nivel de mucoase
(vaginalã, analã, bucalã, nazalã, ocularã). 

– Sã existe o cantitate de virus suficient de mare pentru a se produce
infectarea – pentru producerea acesteia trebuie sã existe o concentraþie mare
de virus, motiv pentru care unele lichide ale corpului constituie vehicule
„eficiente” în transmiterea HIV, pe când altele nu o permit. Astfel, sângele,
sperma, secreþiile genitale (inclusiv cele care preced ejacularea) ºi laptele
matern se înscriu în prima categorie, deoarece pot conþine cantitãþi mari de
virus. ªi în aceastã situaþie, existã posibilitatea ca în organismul sãnãtos sã
pãtrundã o cantitate de virus prea micã pentru infectare, cu atât mai mult dacã
persoana de la care provine urmeazã tratament antiretroviral (eficient în
micºorarea cantitãþii de virus din sânge). 

Evaluarea riscurilor
Pentru a evalua riscul de transmitere HIV, trebuie luate în considerare

existenþa posibilitãþii de transmitere sau existenþa „probelor“ cã a avut loc
transmiterea în situaþia respectivã. În continuare, clasificãm riscurile în patru
categorii3, definite dupã cum urmeazã:

– comportamente/situaþii cu risc mare de infectare: cele în care existã
posibilitatea transmiterii ºi multe dovezi (cazuri în care s-a produs
infectarea);

– comportamente/situaþii cu risc mic: cele în care, de asemenea, existã
posibilitatea transmiterii, dar existã puþine dovezi (cazuri în care s-a
produs infectarea);

– comportamente/situaþii cu risc neglijabil: cele în care existã
posibilitatea transmiterii, dar nu s-au înregistrat dovezi (nu sunt cazuri în
care sã se fi produs infectarea); 

– comportamente/situaþii fãrã risc de infectare: cele în care nu existã nici
posibilitatea transmiterii, nici dovezi privind producerea infectãrii.

Aspecte psiho-sociale ale infecþiei cu HIV
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3 McClure, Craig; Grubb, Jan – HIV & HCV Transmission: Guidelines for Assessing Risk. A
Resource for educators, counsellors and healthcare professionals (3rd edition), Ottawa,
Canadian AIDS Society & Health Canada, 1999.



Ierarhizarea riscurilor 
Comportamente ºi situaþii cu risc mare de infectare cu HIV:
– utilizarea în comun a acelor ºi seringilor, pentru administrarea drogurilor

pe cale intravenoasã;
– contactul sexual anal neprotejat (adicã practicat fãrã prezervativ);
– transfuziile efectuate înainte de 1990;
– utilizarea în comun a jucãriilor sexuale (care sunt contondente);
– contactul sexual vaginal neprotejat;
– utilizarea în comun (imediat) a forfecuþelor de manichiurã, a aparatelor

de ras, a periuþelor de dinþi;
– ritualurile de înfrãþire;
– violul.

Comportamente/situaþii cu risc mic de infectare cu HIV:
– contactul sexual oral neprotejat pentru receptor;
– contactul sexual vaginal sau anal protejat cu prezervativ;
– utilizarea de seringi ºi ace care, în prealabil, au fost curãþate (cu clor/apã

–în cazul consumatorilor de droguri injectabile);
– sãrutul profund – cu posibile muºcãturi;
– accidentele ce presupun contactul sânge-piele.

Comportamente/situaþii cu risc neglijabil de infectare cu HIV:
– contactul sexual oral protejat;
– masturbarea reciprocã.

Comportamente/situaþii fãrã risc de infectare cu HIV:
– abstinenþa sexualã; 
– abstinenþa de la consumul de droguri;
– fidelitatea reciprocã, cu partener sãnãtos (testat HIV, þinând cont de

perioada de fereastrã imunologicã); 
– sãrutul social;
– îmbrãþiºarea;
– sexul on-line sau prin telefon;
– masturbarea.

Pentru a reduce riscul de transmitere HIV de la mamã la fãt, se pot lua unele
mãsuri: femeile infectate cu HIV pot opta pentru întreruperea sarcinii sau pentru
pãstrarea ei, în aceastã ultimã situaþie, pentru prevenirea HIV, fiind necesare:

– începerea terapiei antiretrovirale;
– naºterea prin cezarianã;
– evitarea alãptãrii;
– începerea terapiei antiretrovirale la copil.

11

Reducerea riscurilor de infectare cu HIV



Prevenirea HIV înseamnã evitarea comportamentelor ºi situaþiilor cu risc de
infectare. Dacã acestea nu pot fi evitate, se poate încerca reducerea cât mai
mult posibil a riscurilor. 

Variantele prezentate în continuare reprezintã modalitãþi de reducere a riscului
de infectare cu HIV, nu neapãrat valabile ºi pentru alte infecþii cu transmitere
sexualã (care pot avea potenþial mai mare de transmitere decât HIV).

Reducerea riscurilor de infectare cu HIV în cazul:
§§ Utilizãrii în comun a acelor ºi seringilor pentru administrarea

drogurilor injectabile

Consumul de droguri prezintã riscuri foarte mari pentru sãnãtate. Mesajul
de reducere a riscurilor poate fi: „Nu consuma droguri, dar dacã totuºi o faci,
utilizeazã seringi ºi ace de unicã folosinþã, o singurã datã!”. Dacã nici acest
lucru nu este posibil, existã în continuare variante pentru reducerea riscurilor
de infectare cu HIV:

– utilizarea seringii ºi a acului de mai multe ori, dar de cãtre o singurã
persoanã: comportament care prezintã riscuri de a contracta alte
infecþii, dar nu dintre cele transmise prin sânge;

– utilizarea seringii ºi a acului, dupã curãþare cu clor ºi apã:
comportament care nu exclude riscul de infectare, dar care îl poate
reduce;

– utilizarea seringilor în comun, dar cu un numãr redus de parteneri,
eventual persoane care au fãcut testul HIV: variantã care menþine riscuri
de infectare, dar care reprezintã totuºi un pas spre schimbarea
comportamentului.

§§ Contactului sexual

Abstinenþa sexualã reprezintã un comportament care asigurã eliminarea
riscului de infectare cu HIV pe cale sexualã, însã nu întotdeauna este posibilã,
acceptabilã pentru clienþi. O altã metodã de eliminare a riscului o reprezintã
fidelitatea reciprocã a partenerilor sãnãtoºi (care au efectuat un test HIV ºi
care, în ultimele luni, nu s-au expus riscului de infectare). 

Dacã, totuºi, clientul doreºte sã aibã un contact sexual ºi nu ºtie nimic
despre starea de sãnãtate a partenerului, o modalitate de reducere a riscurilor
este recurgerea la prezervativ (v. infra, „Reguli pentru folosirea corectã a
prezervativului masculin“). Dacã nu poate fi utilizat, existã varianta alegerii
altei practici sexuale, cu risc mai mic sau fãrã risc de infectare: contact sexual
oral, masturbare, sex prin internet/telefon. 

Aspecte psiho-sociale ale infecþiei cu HIV
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Reducerea numãrului de parteneri poate reprezenta o altã metodã de
micºorare a riscului.

Trebuie menþionat cã riscul cel mai ridicat de infectare cu HIV îl prezintã
contactul sexual anal neprotejat, deoarece probabilitatea de a se produce
leziuni este foarte mare. Contactul sexual vaginal prezintã, de asemenea,
riscuri de infectare, care sunt ceva mai mari pentru femeie decât pentru bãrbat
(din cauza cantitãþii de lichid cu potenþial infectant care rãmâne un timp în
vagin).

În cazul contactului sexual oral, se poate utiliza prezervativul, iar dacã nu
este posibil, se vor evita ingurgitarea spermei ºi folosirea periuþei de dinþi
înainte de contactul sexual (deoarece periajul dinþilor poate provoca leziuni
care favorizeazã transmiterea HIV).

Utilizarea corectã a prezervativului, pentru contactul sexual vaginal ºi anal,
reprezintã o metodã foarte eficientã de prevenire a infecþiei cu HIV ºi a altor
infecþii cu transmitere sexualã. Folosirea incorectã, greºitã, a prezervativului
sau calitatea proastã a acestuia pot reprezenta, însã, posibile riscuri.

Reguli pentru folosirea corectã a prezervativului masculin

– Se alege un prezervativ din latex, lubrifiat, cu rezervor ºi testat electronic. 
– Se folosesc numai prezervative aflate în perioada de garanþie. 
– Nu se pãstreazã prezervativele într-un loc expus direct la soare sau

la o sursã de cãldurã. 
– Prezervativele pãstrate mult timp în buzunarul pantalonului sau în

portmoneu se pot deteriora. 
– Se deschide ambalajul cu delicateþe, fãrã a folosi forfecuþa, unghiile

sau dinþii – pentru cã pot distruge prezervativul. 
– Se pune prezervativul pe penisul în erecþie, înaintea penetrãrii, având

grijã sã fie þinut de rezervor, pentru a înlãtura aerul ºi a asigura
spaþiul necesar scurgerii spermei. 

– Se deruleazã prezervativul pânã la baza penisului, inelul de cauciuc
rãmânând în exterior. 

– Nu se utilizeazã lubrifianþi pe bazã de ulei sau vaselinã, care atacã
latexul. 

– Se schimbã prezervativul, dacã se trece de la contact sexual anal la
contact sexual oral sau vaginal. 

– Dupã utilizare, prezervativul trebuie scos, trãgând de capãtul lui, în
momentul în care erecþia s-a diminuat (dar nu a dispãrut complet). 

– Un prezervativ nu trebuie folosit de mai multe ori, chiar dacã este
vorba de contact sexual cu aceeaºi persoanã. 

– Prezervativul folosit trebuie aruncat la gunoi, dupã ce a fost înnodat
ºi învelit într-un ºerveþel.
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§§ Violului

Violul este o situaþie de risc care nu poate fi controlatã, dar ale cãrei urmãri
dramatice pot fi diminuate dacã se acceseazã imediat serviciile medicale (de
exemplu, servicii medicale de urgenþã, servicii medico-legale, spitale de boli
infecþioase) care pot asigura terapie post-expunere la infecþia cu HIV.

§§ Utilizãrii în comun a jucãriilor sexuale

Deoarece unele dintre jucãriile sexuale sunt contondente, pentru evitarea
riscului de infectare acestea pot fi folosite de o singurã persoanã sau, în cazul
în care se utilizeazã în comun, se pot folosi bariere (prezervativ nou, folosit o
singurã datã).

§§ Utilizãrii instrumentelor de ras ºi de manichiurã

Obiectele de igienã (aparate de ras, forfecuþe, periuþe de dinþi, aparate de
epilat) se folosesc individual. În situaþiile în care unele dintre aceste obiecte
se folosesc în comun, ele trebuie dezinfectate/sterilizate corect. De exemplu,
se pot dezinfecta cu clor sau prin fierbere. O discuþie pe aceastã temã cu
frizerul/cosmeticianul poate reduce riscul de infectare. 

§§ Intervenþiilor medicale

Transmiterea infecþiei cu HIV ºi a hepatitelor de tip B ºi C prin intervenþii
medicale a fost posibilã înainte de 1989 din cauza absenþei testelor ºi a
penuriei de materiale sanitare. Din 1990, sângele donat este testat, iar
instrumentarul medical este de unicã folosinþã sau corect sterilizat. Este
dreptul fiecãrui pacient sã cearã informaþii despre modul în care este sterilizat
instrumentarul medical ºi sã verifice dacã instrumentele de unicã folosinþã (de
exemplu, seringile) sunt exact atunci scoase din ambalaj/sunt noi.

§§ Accidentelor ce presupun contact sânge-piele

Este posibil ca orice persoanã sã fie infectatã cu HIV. Mulþi dintre purtãtorii
virusurilor HIV/al hepatitei de tip B sau C nu au semne ori simptome vizibile ºi
nu ºtiu cã sunt infectaþi. Educaþia fiecãrei persoane ar trebui sã cuprindã, încã
din copilãrie, informaþii despre regulile elementare de igienã. Deºi pielea
intactã reprezintã o barierã faþã de HIV, este necesarã respectarea precauþiilor
universale.

Aspecte psiho-sociale ale infecþiei cu HIV
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Persoanele care trãiesc cu HIV trebuie sã facã faþã multor provocãri. A trãi
cu un sistem imunitar slãbit poate fi greu atât pentru organism, cât ºi pentru
psihic. Reacþiile la aflarea diagnosticului ºi în diversele momente dificile de pe
parcursul bolii diferã de la persoanã la persoanã. Se întâlnesc frecvent
sentimente de neputinþã, furie, tristeþe, descurajare, disperare, singurãtate,
dar uneori ºi bucurie – atunci când se trece cu bine peste un obstacol sau
atunci când poþi ajuta o altã persoanã. 

Este evident cã nu existã o „reþetã”, o cale „corectã” pentru a face faþã
infecþiei cu HIV ºi cã este foarte greu pentru oameni sã îºi gestioneze propriile
emoþii ºi sentimente. De exemplu, unei persoane îi poate fi incredibil de dificil
sã îºi anunþe partenerul cã este infectatã cu HIV sau sã îi împãrtãºeascã acest
lucru copilului sãu. Uneori, persoana infectatã îi spune medicului stomatolog
cã are HIV (din dorinþa de a-i proteja pe cei din jur), iar medicul îi refuzã
tratamentul… Nu în ultimul rând, îºi poate auzi medicul curant spunându-i
(dupã ce pacientul suportase luni de zile reacþii adverse): „Îmi pare rãu,
tratamentul acesta nu mai merge…”. Totuºi, de la acelaºi medic îi poate fi dat
sã audã, la urmãtoarea încercare: „Am o veste bunã: tratamentul actual
merge, a scãzut cantitatea de virus”. 

Aceste situaþii sunt depãºite sau acceptate (nu neapãrat în sensul resemnãrii,
ci mai curând cu semnificaþia: „Viaþa merge mai departe”), cu eforturi (ºi
suferinþã) suplimentare, cu sprijin de la prieteni, familie sau profesioniºti.

Multe persoane încearcã sã ducã o viaþã activã ºi echilibratã, fac miºcare,
au o alimentaþie de asemenea echilibratã, respectã strict tratamentul, se
documenteazã asupra a tot ce înseamnã HIV/SIDA, inclusiv asupra ultimelor
noutãþi, participã la evenimente sociale/recreative, se implicã în activitãþi
sociale. Toate acestea le ajutã sã facã faþã mai bine diagnosticului, atât fizic,
cât mai ales psihic.

Reacþia societãþii faþã de infecþia cu HIV poate fi privitã ca o oscilare între
suport faþã de persoanele infectate cu HIV ºi respingere a lor. Instituþiile publice,
organizaþiile non-guvernamentale ºi comunitãþile încearcã sã dezvolte
mecanisme eficiente pentru educarea populaþiei (pentru prevenirea HIV ºi pentru
acceptarea persoanelor infectate), dar unele dintre ele încã mai au reacþii de
respingere ºi discriminare faþã de cei infectaþi. Sistemul de protecþie socialã,
încã în dezvoltare în România, asigurã tratament medical, alocaþii, pensii,
suplimente nutriþionale. Existã însã situaþii în care nu reuºesc sã pãstreze
confidenþialitatea sau sã trateze cu respect beneficiarii. ONG-urile asigurã servicii
sociale – educaþie, îndrumare, consiliere, intervenþii de crizã. Unele comunitãþi
pot asigura suport ºi îngrijire. S-au dezvoltat instituþii ºi programe care apãrã
drepturile cetãþenilor, inclusiv ale persoanelor infectate cu HIV – Consiliul
Naþional pentru Combaterea Discriminãrii, Avocatul Poporului. 
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Pentru persoanele infectate cu HIV ºi pentru apropiaþii lor (familii,
aparþinãtori, persoane care le îngrijesc) poate fi foarte dificil sã lupte ºi cu
boala, ºi cu reacþia societãþii.

Lupta cu boala poate fi, la rândul ei, privitã ca o încercare de a accepta ºi
de a face faþã simptomelor fizice, dar ºi ca încercare de a face faþã psihic
pierderii sãnãtãþii ºi, uneori, a statutului social.

Printre aspectele psihosociale care marcheazã o persoanã infectatã cu HIV
se numãrã, la nivel individual, cele care þin de boala cronicã (limitarea
posibilitãþilor fizice, limitarea atribuþiilor profesionale ºi familiale,
supraprotecþia sau respingerea din partea familiei, dorinþa de a cunoaºte cât
mai multe despre boalã) ºi unele aspecte caracteristice infecþiei cu HIV
(pierderea prietenilor, respingere din partea serviciilor sociale ºi medicale,
afectarea întregii familii, agravarea problemelor deja existente – consum de
droguri, lipsa locuinþei etc).

Nevoile persoanelor infectate cu HIV
Persoanele infectate cu HIV au nevoie de acces la un continuum de îngrijiri

ºi servicii pe parcursul bolii, în funcþie de situaþia individualã a fiecãreia. În
primul rând, pe mãsurã ce boala evolueazã, tipul serviciilor ce se impun se
modificã; apoi, la multe persoane, infecþia cu HIV este determinatã, însoþitã
sau urmatã de alte probleme sociale.

Nevoi medicale

– asistenþã medicalã de specialitate, incluzând evaluãri periodice ale
evoluþiei infecþiei ºi ale infecþiilor oportuniste (inclusiv prevenirea
acestora);

– tratament pentru infecþia cu HIV (terapie antiretroviralã), care este
gratuit ºi se asigurã în secþiile de boli infecþioase;

– tratament pentru infecþiile oportuniste, care este compensat (în funcþie
de situaþia socialã a pacientului ºi de boala pentru care este
recomandat tratamentul) ºi care poate fi recomandat de medicul de
familie sau de medicii din secþiile de boli infecþioase;

– acces la alte servicii medicale (de exemplu: planificare familialã,
ginecologie, stomatologie etc.), care necesitã asigurãri de sãnãtate
ºi/sau trimiteri de la medicul de familie.

Întrucât pacientul care este infectat cu HIV este un pacient cu boalã
cronicã, el are nevoie de informaþii clare despre boala lui ºi de servicii

Aspecte psiho-sociale ale infecþiei cu HIV
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medicale care sã îi permitã continuarea vieþii sociale (ºcolare sau profe-
sionale). Una din problemele des acuzate de cãtre persoanele infectate cu HIV
este faptul cã nu pot accesa serviciile medicale specializate, dupã-amiaza sau
seara (pentru vizitele periodice la spital este nevoie sã îºi pãrãseascã locul de
muncã).

În cazul persoanelor care au probleme sociale grave (lipsa locuinþei) sau al
celor dependente (de droguri sau alcool), accesul la unele servicii medicale
este îngreunat. Inclusiv accesul la tratament antiretroviral este condiþionat de
renunþarea la consumul de droguri sau de „garanþii” cã tratamentul va fi urmat
conform prescripþiei, deoarece efectele întreruperii sau ale suprapunerii lui
peste consumul de droguri pot fi dãunãtoare. 

Nevoi psihologice

Sunt aceleaºi ca ale oricãrei alte persoane (v., în imagine, piramida
trebuinþelor dupã Maslow), cu diferenþa cã stigmatizarea ºi discriminarea pot
afecta imaginea de sine a persoanelor infectate cu HIV, dupã cum pot influenþa
ºi atitudinile celor din jur faþã de acestea. Rolul tuturor profesioniºtilor din
domeniile medical sau social este atât de a asigura servicii pentru persoanele
infectate cu HIV (pentru a le ajuta sã facã faþã stresului), cât ºi de a acþiona
ºi pleda pentru reducerea catalogãrii, stigmatizãrii, discriminãrii.

Piramida trebuinþelor
(dupã Maslow)

1: Autorealizarea

2: Nevoia de stimã 
(statut, respect, recunoaºtere)

3: Nevoi sociale 
(apartenenþã la grup, acceptare)

4: Nevoia de siguranþã

5: Nevoi fiziologice (foame, sete, somn etc.)
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Nevoi socio-economice 

Infecþia cu HIV poate determina sau agrava problemele economice sau
sociale. În cazurile în care dificultãþile (ºomaj, lipsa locuinþei, consum de alcool
sau droguri etc.) preexistau diagnosticãrii cu HIV a unei persoane, acestea (cu
unele excepþii) au fost agravate de aflarea statutului serologic. Existã ºi multe
situaþii în care problemele medicale ºi sociale sunt determinate de diagnostic
ºi de nerespectarea confidenþialitãþii (de exemplu, pierderea locuinþei,
concediere, consum de alcool).

În România, persoanele infectate cu HIV pot obþine – în funcþie de vârstã ºi
de vechimea în muncã – protecþie specialã, ca persoane cu handicap, sau
pensie de invaliditate. În plus, au dreptul de a primi sprijin financiar, pentru a-
ºi asigura supliment nutriþional.

Sistemele de protecþie ºi de asistenþã socialã încã nu sunt pregãtite pentru
a rãspunde tuturor nevoilor persoanelor infectate cu HIV, nereuºind sã
garanteze confidenþialitatea ºi accesul nediscriminatoriu la servicii.

Nevoi legate de respectarea drepturilor omului

Drepturile fundamentale ale omului sunt, evident, aceleaºi pentru toate
persoanele. Dreptul la viaþã privatã, la familie, sãnãtate, protecþie socialã,
educaþie, liberã circulaþie sunt elemente esenþiale ale oricãrei societãþi.
Încãlcarea acestor drepturi poate constitui discriminare ºi, în unele situaþii,
este sancþionatã penal.

Organizaþiile non-guvernamentale, Avocatul Poporului ºi Consiliul Naþional
pentru Combaterea Discriminãrii sunt instituþii care urmãresc semnalarea,
analizarea ºi sancþionarea oricãror încãlcãri ale drepturilor persoanelor
infectate cu HIV.

Monitorizãrile cu privire la respectarea drepturilor omului, în cazul
persoanelor infectate cu HIV, demonstreazã cã, în 2004, dintr-un total de
1.316 interviuri realizate de UNOPA4, a fost documentat un numãr de
317 încãlcãri ale drepturilor. Dintre acestea:

– 20% (sau 63 de cazuri) se referã la încãlcãri de drept în sectorul
tratamentului specific pentru infecþia cu HIV;

– 30% (sau 98 de cazuri) se referã la încãlcãri de drept în sectorul
îngrijirilor medicale;

4 Uniunea Naþionalã a Organizaþiilor Persoanelor Afectate de HIV/SIDA (UNOPA) – Iniþiativa
pentru promovarea ºi apãrarea eficientã a drepturilor persoanelor care trãiesc cu HIV/SIDA
(Raport de monitorizare, iulie-septembrie 2004),
www.unopa.ro/download/raport_UNOPA_002_ro.pdf, 2005.



– 16% sunt încãlcãri privind alocaþiile de hranã cuvenite în baza
Legilor nr. 519/20025 ºi nr. 584/2002;

– 3% se referã la încãlcarea confidenþialitãþii asupra diagnosticului;
– 2% se referã la probleme în domeniul pregãtirii ºcolare la domiciliu;
– 1% se referã la situaþii de respingere la ºcoalã;
– 11% – la încãlcãri ale drepturilor asistentului personal al persoanei

cu handicap grav (respectiv, al copilului infectat cu HIV/SIDA).

Studiul realizat de ARAS în decembrie 2006 (la care au participat
115 persoane infectate cu HIV, beneficiari ai programului de asistenþã
socialã) indica un procent îngrijorãtor al persoanelor care considerã cã au
fost discriminate. Astfel:

– 52% dintre ele considerã cã au fost discriminate;
– 20% dintre cei care considerã cã nu au fost discriminaþi se

regãsesc în situaþii de discriminare;
– 19% afirmã cã au fost trataþi diferit sau respinºi, atunci când au

accesat servicii medicale.
La întrebarea cine i-a discriminat, rãspunsurile sunt:

– 56% – spitalul, cabinetele medicale;
– 12,2% – familia;
– 10,4% – serviciile sociale;
– 19,1% – ºcoala;
– 7% – locul de muncã.
Întrucât discriminarea este determinatã de încãlcarea confidenþiali-

tãþii, parte din întrebãri au vizat acest aspect. 
46,1% dintre repondenþi considerã cã încãlcarea confidenþialitãþii a

venit din partea:
– cadrelor medicale: 45%;
– rudelor, vecinilor: 12,5%;
– cadrelor didactice: 7,5%;
– funcþionarilor publici: 7,5%.
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Impactul psihologic al infecþiei cu HIV 
asupra familiei, prietenilor, partenerilor

HIV are un puternic impact asupra persoanelor apropiate celui/celei care a
primit un diagnostic de infecþie cu HIV. Membrii familiei, prietenii, partenerii pot
avea o varietate de reacþii, printre care se numãrã: frica de infectare, pierderea
anticipativã, negarea, furia, ruºinea ºi neajutorarea, sentimente cãrora cu greu
le pot face faþã ºi care pot avea ca urmãri probleme în relaþiile cu persoana
infectatã cu HIV. Ei pot fi, de asemenea, afectaþi de discriminarea realã – sau
doar perceputã – din comunitate sau chiar din familie. Din aceste motive, se
poate afirma cã persoanele apropiate de persoana infectatã cu HIV sunt ºi ele
afectate. 

Reacþiile faþã de boalã ale persoanelor afectate – frica, pierderea,
neputinþa, negarea – sunt comune ºi altor boli cronice, cum ar fi cancerul,
bolile de inimã. Caracteristic infecþiei cu HIV este însã faptul cã tuturor acestor
aspecte li se adaugã impactul puternic al discriminãrii ºi stigmatizãrii
manifestate de societate faþã de cei infectaþi cu HIV.

În acelaºi timp, probabilitatea de transmitere a HIV reprezintã ºi ea un
element de stres. Astfel, persoanele afectate ºi chiar persoana infectatã cu
HIV se pot teme sã nu li se transmitã, respectiv sã transmitã HIV, ceea ce,
alãturi de respingerea socialã, poate face ca persoana infectatã sã se simtã
„murdarã”, „contaminatã”.

În plus, persoane apropiate pot fi afectate de propria lor infecþie, de faptul
cã în familie sunt mai mulþi membri infectaþi, de pierderea prietenilor, de
multiplele crize determinate de prima spitalizare, de începerea tratamentului,
de reacþiile la tratament, de apariþia unor alte boli etc. 

Pãrinþii

În familie, situaþiile pot fi foarte diferite; de exemplu, existã familii în care
pãrinþii sunt infectaþi, iar copiii nu sunt; situaþii în care copiii adulþi sunt
infectaþi, situaþii în care copiii minori sunt infectaþi, sau în care sunt infectaþi
ºi pãrinþii, ºi copiii. În funcþie de caracteristicile fiecãrei familii, de vârstã, zonã
geograficã, educaþie, culturã sau religie, reacþiile pot fi foarte diferite, începând
de la respingerea sau neglijarea persoanei infectate cu HIV, la neglijarea
membrilor sãnãtoºi ai familiei ºi supraprotecþia celor bolnavi.

O altã problemã importantã este divulgarea diagnosticului – în special faþã
de copii, indiferent dacã este vorba de diagnosticul copilului sau de al
pãrinþilor.

Aspecte psiho-sociale ale infecþiei cu HIV
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Partenerii

ªi în cazul partenerilor sexuali, pot apãrea dificultãþi în cadrul cuplului sau
în relaþiile cu exteriorul. În situaþia în care partenerii (hetero- sau homosexuali)
nu sunt cãsãtoriþi, nu se pot reprezenta unul pe altul în situaþii critice, vitale,
cum ar fi acceptarea sau respingerea unui tratament. 

O altã situaþie dificilã se întâlneºte în cazul cuplurilor serodiscordante (în
care un partener este infectat cu HIV, ºi celãlalt nu este). Aceste cupluri s-ar
putea împãrþi în trei categorii: cei care formau deja un cuplu ºi au fãcut
împreunã un test HIV, cei care formau deja un cuplu ºi, pe parcurs, unul dintre
ei a aflat cã este infectat ºi cei care îºi cunoºteau statutul HIV înainte de a
forma un cuplu. În cadrul acestor cupluri, dificultãþile pot apãrea la negocierea
practicilor sexuale sigure ºi, mai ales, la anunþarea partenerului. În negocierea
practicilor sexuale sigure, subiecte sensibile sunt, în general: evitarea
drogurilor sau a alcoolului, lupta împotriva dorinþei de a fi alãturi total de
partener, la bine ºi la rãu, creºterea intensitãþii senzaþiilor în timpul practicilor
sexuale ºi lipsa abilitãþilor partenerului neinfectat de a negocia practici sexuale
sigure (din cauza posibilelor abuzuri fizice sau emoþionale). Alte probleme pot
fi determinate de „vina de a supravieþui” a partenerului sãnãtos, de gelozia
partenerului infectat pe sãnãtatea celuilalt sau de teama de abandon în situaþii
critice. 

În cuplurile în care ambii parteneri sunt infectaþi, negocierea practicilor
sexuale sigure (pentru evitarea reinfectãrii) poate reprezenta, de asemenea, o
dificultate, însoþitã uneori de acuzaþii privind infectarea reciprocã sau
infidelitatea. Totuºi, în cadrul acestor cupluri existã un mare grad de empatie
ºi suport, atunci când existã probleme de sãnãtate, cu condiþia ca ambii
parteneri sã nu le prezinte în acelaºi timp.

Pentru cei care lucreazã în domeniul infecþiei cu HIV, este esenþial sã
înþeleagã persoanele afectate de HIV, cele apropiate persoanelor infectate,
astfel încât sã le poatã asigura servicii de suport adecvate.
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DISCRIMINARE,
STIGMATIZARE 
ªI HIV/SIDA





„Stigmatizarea, tãcerea, discriminarea ºi negarea, ca ºi lipsa confi-
denþialitãþii limiteazã eforturile pentru prevenire, îngrijire ºi tratament ºi
mãresc impactul epidemiei asupra indivizilor, comunitãþilor ºi naþiunilor.”
(din Declaraþia de angajament a Naþiunilor Unite cu privire la HIV/SIDA)

Istoria ne aminteºte cã fiecare secol a avut boli transmisibile ce au fost
însoþite de acuze morale. Oamenii afectaþi erau uneori consideraþi bariere în
calea eradicãrii bolilor ºi în calea supravieþuirii comunitãþii. Societatea a
încercat sã îi izoleze pe cei bolnavi ºi i-a discriminat. Acum, acele mãsuri sunt
considerate eronate ºi este evident cã au adus suferinþe în plus ºi umilinþã.

Condiþiile ºi mecanismele de bazã ale discriminãrii sunt prezente în
societate din cele mai vechi timpuri. Pentru a putea forma un grup, oamenii au
nevoie sã fie asemãnãtori, dar, în acelaºi timp, diferiþi de alþii. Identitatea ºi
sentimentul de a fi parte dintr-o comunitate constã tocmai în diferenþierea faþã
de alþii, cei care nu fac parte din comunitate. Dacã o persoanã nu seamãnã cu
majoritatea sau nu respectã regulile morale ale comunitãþii, de cele mai multe
ori se confruntã cu excluderea, precedatã de un tratament injust ºi urmatã de
stigmatizare – proces de discreditare a unui individ în faþa celorlalþi, de
devalorizare a individului. 

Stigmatizarea, discriminarea ºi excluderea socialã au însoþit infecþia cu HIV
încã de la începuturile epidemiei. Originea atitudinilor ºi comportamentelor
discriminatorii sau de stigmatizare faþã de persoanele infectate cu HIV o gãsim
în momentele în care s-a descoperit virusul. Faptul cã SIDA a fost descoperitã
mai întâi la homosexuali ºi apoi la consumatorii de droguri a intensificat
reacþiile, uneori iraþionale, de respingere ºi umilire din partea unor membri ai
comunitãþii. Prejudecãþile, lipsa de informare, articolele iresponsabile din
mass-media ºi teama de boalã ºi de moarte au fost ºi sunt încã motive
adiþionale pentru stigmatizare ºi discriminare.

Pe parcursul celor peste 20 de ani de epidemie, discriminarea s-a redus,
însã în unele comunitãþi se întâlneºte în continuare. Faptul cã ea existã ºi
astãzi (când SIDA este consideratã boalã cronicã ºi când ºtim cu precizie cum
poate fi prevenitã, când toate þãrile lumii fac eforturi pentru integrarea socialã
a persoanelor care trãiesc cu HIV/SIDA ºi pentru reducerea discriminãrii), nu
mai poate fi acceptat pentru mult timp. În prezent, se organizeazã campanii
internaþionale de sensibilizare (Trãieºte ºi lasã-i ºi pe alþii sã trãiascã!, Copiii
trãiesc într-o lume cu SIDA) ºi existã legi care sancþioneazã orice fel de
discriminare.

Discriminarea este influenþatã de regulile din societate. Totuºi, societatea
actualã se bazeazã pe egalitate în drepturi, iar legile care o guverneazã
urmãresc respectarea acestei egalitãþi. Naþiunile, comunitãþile ºi oamenii
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trebuie sã cunoascã ºi sã respecte legile (inclusiv comunitãþile tradiþionale,
care interzic femeilor dreptul la educaþie, sau acelea care considerã cã binele
comunitãþii este mai important decât al individului).

Discriminarea este o diferenþiere incorectã, o atitudine sau un
comportament diferit, determinat de anumite caracteristici ale unei
perosane: sex, orientare sexualã, vârstã, rasã, naþionalitate, limbã, stare
de sãnãtate, situaþie socialã, opinii etc.

Discriminarea se poate manifesta la multe niveluri: legislativ (politici), la
nivelul societãþii, comunitar, interpersonal sau chiar intrapersonal (autodiscri-
minarea). Bineînþeles, toate aceste niveluri sunt strâns legate între ele ºi se
influenþeazã reciproc. În plus, de multe ori, discriminarea este subtilã,
mascatã, greu de demonstrat ºi chiar greu de recunoscut. 

Situaþiile în care poate fi întâlnitã discriminarea faþã de persoanele ce
trãiesc cu HIV sunt multiple ºi diverse:

• solicitarea de asistenþã medicalã (mai ales în specialitãþile ginecologie
ºi stomatologie, toate manevrele invazive);

• frecventarea ºcolii (refuzul înscrierii, excluderea, tratamentul diferit);
• obþinerea sau menþinerea unui loc de muncã (refuzul angajãrii,

concediere, forþarea pensionãrii);
• obþinerea serviciilor sociale (nerespectarea confidenþialitãþii, intimidarea);
• obþinerea unei asigurãri/a unui împrumut bancar (refuz, excludere,

condiþionare prin analize medicale);
• cãsãtorie (condiþionare prin testare, intimidare);
• închirierea unei locuinþe (refuz, evacuare);
• migraþie (refuz, condiþionare prin testul HIV).
Se întâlnesc ºi discriminãri între oamenii infectaþi cu HIV – heterosexuali vs.

homosexuali, copii vs. adulþi, cei care s-au infectat printr-o intervenþie medicalã
vs. cei infectaþi din cauza unui comportament propriu – ºi chiar discriminãri în
funcþie de situaþie socialã, etnie, vârstã. ªi aceste forme de discriminare, ca
toate celelalte, sunt injuste. Uneori, chiar persoanele care se confruntã cu
discriminãri din alte motive îi discrimineazã pe cei care trãiesc cu HIV (pãrinþii
copiilor cu handicap senzorial nu acceptã în clase copii infectaþi cu HIV).

Indivizii sunt puternic afectaþi de discriminare sau de stigmatizare, unul din
efecte fiind scãderea respectului de sine. Fiind un comportament injust,
discriminarea altereazã puternic încrederea persoanelor respective în
societate, le face sã adopte mecanisme de apãrare care, de fapt, le limiteazã
accesul la resursele disponibile în societate.

Aspecte psiho-sociale ale infecþiei cu HIV
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Stigmatizarea în ceea ce priveºte HIV/SIDA se referã la toate
atitudinile, credinþele ºi politicile nefavorabile la adresa persoanelor
considerate a fi afectate de HIV, ca ºi la adresa apropiaþilor acestora sau
comunitãþilor din care ar putea face parte.

Conform cercetãtorilor în domeniu6 (Gofman, 1963), bolile asociate cu un
grad mare de stigmatizare au urmãtoarele caracteristici:
§ persoana bolnavã este consideratã responsabilã de îmbolnãvirea proprie;
§ boala este progresivã ºi incurabilã;
§ boala nu este înþeleasã de public;
§ simptomele nu pot fi ascunse.
În cazul infecþiei cu HIV, stigmatizarea porneºte ºi de la ideea cã HIV

afecteazã persoanele cu comportamente sexuale promiscue sau chiar
perverse. Consumul de droguri este o activitate ilegalã ºi, de asemenea, este
legat de lipsa controlului, tulburarea liniºtii publice. Discriminarea oamenilor cu
parteneri sexuali multipli sau consumatori de droguri le agraveazã situaþia,
inclusiv expunându-i riscului de infectare. 

Discriminarea faþã de persoanele cu HIV/SIDA duce la evitarea
diagnosticãrii, la marginalizare, ascundere, chiar la comportamente agresive.
În toate situaþiile, sunt afectaþi de stigmatizare ºi discriminare atât cei
infectaþi, cât ºi membrii familiilor, copiii, membrii grupului din care fac parte. 

Oamenii pot refuza sau evita testarea HIV, dacã se tem de discriminãri
ulterioare, pot ajunge sã se teamã sã discute despre infecþia cu HIV. Ei vor
face foarte greu faþã unui diagnostic de infecþie cu HIV. 
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Mesajele discriminatorii primite de persoanele infectate de la cei care
le sunt apropiaþi sau de la cei care ar trebui sã le asigure servicii sunt
cutremurãtoare:

Nu mai eºti binevenit la noi.
Nu mai eºti fiul meu.
Asta meritai!
Nu pot sã te tratez, cum ai îndrãznit sã vii aici?
Nu am voie sã mã joc cu tine.
Cu stilul tãu de viaþã, era de aºteptat…
Ai adus ruºine în satul nostru.
Dupã ce mori, îmi laºi mie casa?
Nu vreau sã te ajut.
Nu poþi intra în clasa asta!
Tu vei sta singur în bancã.
Va trebui sã pleci de aici, nu vreau sã am probleme cu restul angajaþilor.
Te rog sã nu atingi caietul meu!
Nu ai ce cãuta aici, cautã un spital pentru cei bolnavi de SIDA.
Cei cu SIDA nu pot obþine…
Vezi cã are SIDA, pune-þi douã perechi de mãnuºi!

Pentru protecþia intimitãþii ºi evitarea reacþiilor discriminatorii, este esenþialã
confidenþialitatea, ca drept elementar ºi ca o primã modalitate de protecþie
împotriva discriminãrii.

Pentru a rãspunde eficient discriminãrii ºi stigmatizãrii, este importantã
asigurarea de servicii medicale ºi sociale de calitate pentru toate persoanele:
§ implicarea persoanelor care trãiesc cu HIV/SIDA în realizarea politicilor

sociale ºi în activitãþi;
§ integrarea serviciilor de prevenire HIV ºi tratament în pachete de servicii

– boli cronice, educaþie pentru sãnãtate;
§ implicarea activã a sectorului public ºi privat;
§ asigurarea educaþiei pentru sãnãtate la ºcoalã ºi la locul de muncã;
§ pledarea pentru acceptare în comunitate;
§ organizarea de campanii de informare, educare, comunicare în scopul

schimbãrii comportamentului;
§ informarea/educarea în primul rând a funcþionarilor publici, deoarece

serviciile publice sunt desemnate sã asigure toate drepturile legale ale
persoanelor care trãiesc cu HIV.

Aspecte psiho-sociale ale infecþiei cu HIV
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ASPECTE ALE INFECÞIEI
CU HIV/SIDA 
ÎN LEGISLAÞIE





Confidenþialitatea

Conform legislaþiei internaþionale (drepturile omului, recomandãrile
Organizaþiei Mondiale a Sãnãtãþii), toþi cetãþenii, inclusiv cei cu HIV/SIDA,
trebuie sã beneficieze de toate drepturile omului, fãrã discriminare.

Persoanele care trãiesc cu HIV sunt protejate de legi comune ºi de
legi specifice, naþionale ºi internaþionale.

Conform DEX, „confidenþial” înseamnã „secret”.

Confidenþialitatea asupra datelor personale – diagnostic, situaþie
socialã, practici sexuale – înseamnã cã medicii, asistentele medicale,
funcþionarii publici, profesorii, toþi cei care, practicând o meserie, intrã în
posesia unor date personale ale altor persoane, trebuie sã pãstreze
secrete informaþiile despre beneficiari. 

Nici o informaþie despre datele beneficiarului nu poate fi împãrtãºitã
unei alte persoane, cu excepþia urmãtoarelor situaþii:

- acceptul beneficiarului sau aparþinãtorului (în cazul copiilor sau în
cel al persoanelor care au interdicþie);

- solicitarea procuraturii;
- referirea cãtre alt medic (în cazul medicilor).

Divulgarea secretului profesional

Codul penal

Art. 196:
1) Divulgarea, fãrã drept, a unor date, de cãtre acela cãruia i-au fost

încredinþate sau de care a luat ºtiinþã în virtutea profesiei ori funcþiei, dacã
fapta este de naturã a aduce prejudicii unei persoane, se pedepseºte cu
închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendã.

2) Acþiunea penalã se pune în miºcare la plângerea prealabilã a
persoanei vãtãmate.

3) Împãcarea pãrþilor înlãturã rãspunderea penalã.
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Confidenþialitatea în serviciile medicale 

Legea nr. 46/21 ianuarie 2003 privind drepturile pacientului

Cap. IV:
Art. 21 – Toate informaþiile privind starea pacientului, rezultatele

investigaþiilor, diagnosticul, pronosticul, tratamentul, datele personale sunt
confidenþiale chiar ºi dupã decesul acestuia.

Art. 22 – Informaþiile cu caracter confidenþial pot fi furnizate numai în cazul
în care pacientul îºi dã acordul sau legea o cere în mod expres.

Art. 23 – În cazul în care informaþiile sunt necesare altor furnizori de servicii
medicale acreditaþi, implicaþi în tratamentul pacientului, obþinerea
consimþãmântului nu mai este necesarã.

Legea 584/29 octombrie 2002 privind mãsurile de prevenire ºi
combatere a maladiei SIDA ºi de protecþie a persoanelor infectate
cu HIV

Confidenþialitatea ºi tratamentul adecvat:
Art. 8:
(1) Pãstrarea confidenþialitãþii datelor privind persoanele infectate cu HIV

sau bolnave de SIDA este obligatorie pentru: a) Angajaþii reþelei sanitare º…þ.
(2) În cazul medicilor, informaþiile cu privire la statusul HIV/SIDA al unui

pacient trebuie sã fie comunicate între specialiºti, pentru a se asigura
acurateþea diagnosticelor ºi conduitelor chirurgicale ºi ne-chirurgicale.

(3) Pacientul este obligat sã informeze medicul, inclusiv medicul curant, cu
privire la statusul sãu HIV, atunci când îl cunoaºte.

Ordinul 912 /11 septembrie 1992

Activitatea de declarare a infecþiei HIV se face cu respectarea anonimitãþii
ºi a secretului profesional.

Ordinul 889/5 noiembrie 1998 – normele de aplicare –pentru
reactualizarea ordinului nr. 912/11 septembrie 1992 privind
instituirea sistemului de declarare a infecþiei cu HIV ºi aprobarea
metodologiei de aplicare a acestuia

Ordinul 990/22 decembrie 1998 privind sistemul de declarare a infecþiei cu
virusul imuno-deficienþei umane ºi aprobarea metodologiei de aplicare a acestuia:

Art. 1 – Activitatea de declarare a infecþiei HIV 1+2 se face cu respectarea
anonimitãþii ºi a secretului profesional, conform ordinului 889/5 noiembrie 1998.

Aspecte psiho-sociale ale infecþiei cu HIV
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Art. 2 – Activitatea de declarare se va completa cu notificarea partenerilor
sexuali – acolo unde este cazul.

Observaþii:
Secretul cu privire la statusul HIV al unei persoane este esenþial pentru

prevenirea discriminãrii ºi rejecþiei sociale; nu existã nici un motiv, dictat de
mãsurile de sãnãtate publicã, de legislaþie, de a obliga o persoanã seropozitivã
sã anunþe, cu privire la statusul sãu HIV, angajatorul, ºcoala, instituþia de
ocrotire, colegii de serviciu, vecinii.

Este esenþial ca beneficiarii sã fie informaþi de medicii ºi consilierii din
serviciile de sãnãtate asupra limitelor confidenþialitãþii, atunci când solicitã
servicii medicale sau sociale.

Confidenþialitatea în serviciile sociale

Legea 584/29 octombrie 2002 privind mãsurile de prevenire ºi
combatere a maladiei SIDA ºi de protecþie a persoanelor infectate
cu HIV

Art. 8 – (1) Pãstrarea confidenþialitãþii datelor privind persoanele infectate
cu HIV sau bolnave de SIDA este obligatorie pentru: 

a) [...];
b) angajatorii acestor persoane;
c ) funcþionarii publici care au acces la aceste date.

Legea 677/21 noiembrie 2001 pentru protecþia persoanelor cu
privire la prelucrarea datelor cu caracter personal ºi libera circulaþie
a acestor date

Art. 3, lit. a) – Date cu caracter personal: orice informaþii referitoare la o
persoanã fizicã identificatã sau identificabilã; o persoanã identificabilã este
acea persoanã care poate fi identificatã, direct sau indirect, în mod particular
prin referire la un numãr de identificare ori la unul sau mai mulþi factori specifici
identitãþii sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Art. 3, lit. b) – Prelucrarea datelor cu caracter personal: orice operaþiune
sau set de operaþiuni care se efectueazã asupra datelor cu caracter personal,
prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, organizarea,
stocarea, modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvãluirea cãtre
terþi prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alãturarea sau
combinarea, ºtergerea sau distrugerea.

Art. 33 – Neîndeplinirea obligaþiilor privind aplicarea mãsurilor de securitate ºi de
pãstrare a confidenþialitãþii prelucrãrilor, prevãzute la articolul 19 sau 20, constituie
contravenþie, dacã nu este sãvârºitã în astfel de condiþii încât sã constituie infrac-
þiune, ºi se sancþioneazã cu amendã de la 15.000.000 lei la 500.000.000 lei.
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Limitele confidenþialitãþii
Numele persoanelor infectate cu HIV se raporteazã cãtre Direcþiile de

sãnãtate publicã, pe fiºele de confirmare a cazului de infecþie cu HIV (Normele
de aplicare ale Ordinului 889/5 noiembrie 1998).

Persoanele infectate cu HIV au obligaþia de a anunþa medicul care le îngrijeºte
care este statusul lor HIV, iar medicii care îngrijesc persoane infectate se pot
anunþa între ei ºi fãrã acordul pacientului. Medicul de familie ºi medicul de
medicina muncii trebuie sã se informeze reciproc cu privire la modificarea stãrii
de sãnãtate a pacientului/angajatului (Normele de protecþie a muncii).

Este important ca persoanele care solicitã din propria voinþã sau la
recomandarea medicului sã facã un test HIV sã fie informate care sunt limitele
de definire a confidenþialitãþii, în condiþiile legii româneºti.

Legea 584/29 octombrie 2002 privind mãsurile de prevenire ºi
combatere a maladiei SIDA ºi de protecþie a persoanelor infectate
cu HIV

Capitolul IV:
(2) În cazul medicilor, informaþiile cu privire la statusul HIV/SIDA al unui

pacient trebuie sã fie comunicate între specialiºti, pentru a se asigura
acurateþea diagnosticelor ºi conduitelor terapeutice chirurgicale ºi ne-
chirurgicale, în diferitele faze evolutive ale infecþiei HIV/SIDA.

(3) Pacientul este obligat sã informeze medicul curant, inclusiv medicul
stomatolog, cu privire la statusul sãu HIV, atunci când îl cunoaºte.

Normele de protecþie a muncii – aprobate prin Ordinul Ministrului
Muncii ºi Solidaritãþii Sociale nr. 508/20 noiembrie 2002 ºi
Ordinul Ministrului Sãnãtãþii ºi Familiei nr. 933/25 noiembrie
2002, titlul II, capitolul IV, secþiunea 7

Art. 78 – Medicul de medicina muncii ºi medicul de familie al angajatului
se vor informa reciproc ºi operativ referitor la apariþia unor modificãri în starea
de sãnãtate a angajatului.

Legea nr. 46/21 ianuarie 2003 privind drepturile pacientului

Cap. IV:
Art. 23 – În cazul în care informaþiile sunt necesare altor furnizori de servicii

medicale acreditaþi, implicaþi în tratamentul pacientului, obþinerea consimþã-
mântului nu mai este necesarã.
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Ordinul nr. 570/29 martie 2007 pentru aprobarea Normelor
tehnice privind implementarea, evaluarea ºi finanþarea programelor
naþionale de sãnãtate, responsabilitãþile în monitorizarea ºi
controlul acestora, detalierea pe subprograme ºi activitãþi,
indicatorii specifici, precum ºi unitãþile sanitare prin care se
deruleazã acestea în anul 2007:

2.1. Supravegherea ºi controlul infecþiei HIV/SIDA 
Activitãþi: 
1. Depistarea infecþiei cu transmitere verticalã (mamã-fãt); 
2. Depistarea infecþiei HIV/SIDA în grupele de risc, conform legislaþiei în vigoare. 

Acordul informat al pacientului
Legea nr. 95/14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sãnãtãþii,
titlul XV: rãspunderea civilã a personalului medical ºi a furnizorului
de produse ºi servicii medicale, sanitare ºi farmaceutice

Cap. 3
Art. 649 – (1) Pentru a fi supus la metode de prevenire, diagnostic ºi

tratament, cu potenþial de risc pentru pacient, dupã explicarea lor de cãtre
medic, medic dentist, asistent medical/moaºã, conform prevederilor alin. (2)
ºi (3), pacientului i se solicitã acordul scris.

(2) În obþinerea acordului scris al pacientului, medicul, medicul dentist,
asistentul medical/moaºa sunt datori sã prezinte pacientului informaþii la un
nivel ºtiinþific rezonabil pentru puterea de înþelegere a acestuia.

(3) Informaþiile trebuie sã conþinã: diagnosticul, natura ºi scopul
tratamentului, riscurile ºi consecinþele tratamentului propus, alternativele
viabile de tratament, riscurile ºi consecinþele lor, pronosticul bolii fãrã
aplicarea tratamentului.

Art. 650 – Vârsta legalã pentru exprimarea consimþãmântului informat este
de 18 ani. Minorii îºi pot exprima consimþãmântul în absenþa pãrinþilor sau
reprezentantului legal, în urmãtoarele cazuri:

a. situaþii de urgenþã, când pãrinþii sau reprezentantul legal nu pot fi
contactaþi, iar minorul are discernãmântul necesar pentru a înþelege
situaþia medicalã în care se aflã;

b. situaþii medicale legate de diagnosticul ºi/sau tratamentul problemelor
sexuale ºi reproductive, la solicitarea expresã a minorului în vârstã de
peste 16 ani.
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Art. 651 – (1) Medicul curant, asistentul medical/moaºa rãspund atunci
când nu obþin consimþãmântul informat al pacientului sau al reprezentanþilor
legali ai acestuia, cu excepþia cazurilor în care pacientul este lipsit de
discernãmânt, iar reprezentantul legal sau ruda cea mai apropiatã nu poate fi
contactat, datoritã situaþiei de urgenþã.

(2) Atunci când reprezentantul legal sau ruda cea mai apropiatã nu poate
fi contactat, medicul, asistentul medical/moaºa pot solicita autorizarea
efectuãrii actului medical autoritãþii tutelare sau pot acþiona fãrã acordul
acesteia în situaþii de urgenþã, când intervalul de timp pânã la exprimarea
acordului ar pune în pericol, în mod ireversibil, sãnãtatea ºi viaþa pacientului.

Discriminarea
Legea nr. 48/16 ianuarie 2002 pentru aprobarea Ordonanþei
Guvernului nr. 137/31 august 2000 privind prevenirea ºi
sancþionarea tuturor formelor de discriminare

Art. 1 - (1) În România, stat de drept, democratic ºi social, demnitatea
omului, drepturile ºi libertãþile cetãþenilor, libera dezvoltare a personalitãþii
umane reprezintã valori supreme ºi garantate de lege.

Art. 1 – (2) Principiul egalitãþii între cetãþeni, al excluderii privilegiilor ºi
discriminãrii sunt garantate în special în exercitarea urmãtoarelor drepturi:

a) Dreptul la tratament egal în faþa instanþelor judecãtoreºti ºi a oricãrui
organ jurisdicþional;

b) Dreptul la securitatea persoanei ºi la obþinerea protecþiei statului
împotriva violenþelor ºi maltratãrilor din partea oricãrui individ, grup sau
instituþie;

c) Drepturile politice, ºi anume drepturile electorale, dreptul de a participa
la viaþa publicã ºi de a avea acces la funcþii ºi demnitãþi publice;

d) Drepturile civile, în special:
(i) dreptul la libera circulaþie ºi la alegerea reºedinþei;
(ii) dreptul de a pãrãsi þara ºi de a se întoarce în þarã;
(iii)dreptul de a obþine ºi de a renunþa la cetãþenia românã;
(iv) dreptul de a se cãsãtori ºi de a-ºi alege partenerul;
(v) dreptul de proprietate;
(vi) dreptul la moºtenire;
(vii) dreptul la libertatea de gândire, conºtiinþã ºi religie;
(viii) dreptul la libertatea de opinie ºi exprimare;
(ix) dreptul la libertatea de întrunire ºi asociere;
(x) dreptul la petiþionare;
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e) Drepturile economice, sociale ºi culturale, în special:
(i) dreptul la muncã, la libera alegere a ocupaþiei, la condiþii de muncã

echitabile ºi satisfãcãtoare, la protecþia împotriva ºomajului, la un
salariu egal pentru munca egalã, la o remuneraþie echitabilã ºi
satisfãcãtoare;

(ii) dreptul de a înfiinþa sindicate ºi de a se afilia unor sindicate;
(iii)dreptul la locuinþã;
(iv) dreptul la sãnãtate, la îngrijire medicalã, la securitate socialã ºi la

servicii sociale; 
(v) dreptul la educaþie ºi la pregãtirea profesionalã;
(vi) dreptul de a lua parte, în condiþii de egalitate, la activitãþi culturale

ºi sportive.
Art. 1 – (3) Exercitarea drepturilor enunþate în cuprinsul prezentului articol

priveºte persoanele aflate în situaþii comparabile.
Art. 1 – (4) Orice persoanã fizicã sau juridicã are obligaþia sã respecte

principiile enunþate la alin. (2).
[...]
Art. 2 – (1) În prezenta ordonanþã, prin discriminare se înþelege orice

deosebire, excludere, restricþie sau preferinþã, pe bazã de rasã, naþionalitate,
etnie, limbã, religie, categorie socialã, convingeri, sex sau orientare sexualã,
apartenenþã la o categorie defavorizatã sau orice alt criteriu care are ca scop
sau efect restrângerea sau înlãturarea recunoaºterii, folosinþei sau exercitãrii,
în condiþii de egalitate, a drepturilor omului ºi libertãþilor fundamentale sau a
drepturilor recunoscute de lege, în domeniul politic, economic, social ºi cultural
sau în orice alte domenii ale vieþii publice.

Art. 2 – (2) Orice comportament activ sau pasiv care, prin efectele pe care
le genereazã, favorizeazã sau defavorizeazã nejustificat ori supune unui
tratament injust sau degradant o persoanã, un grup de persoane sau o
comunitate, faþã de alte persoane, grupuri de persoane sau comunitãþi, atrage
rãspunderea contravenþionalã conform prezentei ordonanþe, dacã nu intrã sub
incidenþa legii penale.

[...]
Art. 2 – (5) În înþelesul prezentei ordonanþe, eliminarea tuturor formelor de

discriminare se realizeazã prin:
a) instituirea unor acþiuni afirmative sau a unor mãsuri speciale pentru

persoanele ºi grupurile de persoane aparþinând minoritãþilor naþionale, pentru
comunitãþile minoritãþilor naþionale, respectiv în vederea protecþiei grupurilor
defavorizate, atunci când acestea nu se bucurã de egalitatea ºanselor;

b) sancþionarea comportamentului discriminatoriu prevãzut în dispoziþiile
alin. (2).

[...]
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Art. 4 – În înþelesul prezentei ordonanþe, categorie defavorizatã este acea
categorie de persoane care fie se aflã pe o poziþie de inegalitate în raport cu
majoritatea cetãþenilor, din cauza originii sociale ori a unui handicap, fie se
confruntã cu un comportament de respingere ºi marginalizare generat de
cauze specifice, cum ar fi o boalã cronicã necontagioasã ori infectarea HIV,
statutul de refugiat sau azilant.

Art. 20 – (1) Contravenþiile prevãzute la art. 5-8, art. 10, art. 15 alin. (1) –
(3) ºi alin. (6), art. 16, art. 17 alin. (1), art. 18 ºi 19 se sancþioneazã cu
amendã între 1.000.000 ºi 10.000.000 lei, dacã discriminarea vizeazã o
persoanã fizicã, respectiv cu amendã între 2.000.000 ºi 20.000.000 lei, dacã
discriminarea vizeazã un grup de persoane.

§ Sesizãrile privind orice fel de discriminare trebuie adresate Consiliului
Naþional pentru Combaterea Discriminãrii (CNCD: www.cncd.org.ro).

§ Sesizãrile pot fi depuse de persoane fizice sau organizaþii
neguvernamentale.

§ În unele situaþii, CNCD se poate autosesiza.

Dreptul la educaþie
Legea 84/24 iulie 1995 – Legea învãþãmântului

Art. 5 – (1) Cetãþenii României au drepturi egale de acces la toate nivelurile
ºi formele de învãþãmânt, indiferent de condiþia socialã ºi materialã, de sex,
rasã, naþionalitate, apartenenþã politicã sau religioasã.

Art. 5 – (2) Statul promoveazã principiile învãþãmântului democratic ºi
garanteazã dreptul la educaþia diferenþiatã, pe baza pluralismului educaþional.

[...]
Art. 17 – (1) Ministerul Învãþãmântului, inspectoratele ºcolare ºi autoritãþile

administraþiei publice locale asigurã condiþiile necesare pentru ca elevii sã
frecventeze cursurile primare ºi gimnaziale, de regulã în localitãþile în care
aceºtia domiciliazã. 

Art. 17 – (2) În situaþii justificate, copiilor din grupa mare, pregãtitoare
pentru ºcoalã, ºi elevilor din învãþãmântul obligatoriu, ºcolarizaþi într-o altã
localitate, li se asigurã, dupã caz, servicii de transport, masã ºi internat, cu
sprijinul Ministerului Educaþiei, Cercetãrii ºi Tineretului, al autoritãþilor
administraþiei publice locale, al agenþilor economici, al comunitãþilor locale, al
societãþilor de binefacere ºi al altor persoane juridice sau fizice.

[...]
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Art. 47 – (1) La nivelul învãþãmântului preºcolar, primar ºi gimnazial, pe
lângã unele unitãþi de învãþãmânt reprezentative în zona respectivã se
organizeazã centre logopedice interºcolare, coordonate de inspectoratele
ºcolare, ca structuri de învãþãmânt special integrat.

[...]
Art. 47 – (3) Pentru copiii cu boli cronice, Ministerul Învãþãmântului organi-

zeazã, dupã caz, grupe sau clase în cadrul unitãþilor sanitare respective.

Legea 448/18 decembrie 2006 privind protecþia ºi promovarea
drepturilor persoanelor cu handicap

Art. 13 – (1) Persoanele cu handicap au acces liber ºi egal la orice formã
de educaþie, indiferent de vârstã, în conformitate cu tipul, gradul de handicap
ºi nevoile educaþionale ale acestora.

Ordinul Ministrului Învãþãmântului nr. 37100/30 august 1996 

Pentru copiii care urmeazã sã fie înscriºi în învãþãmântul general
obligatoriu, se aplicã aceleaºi prevederi stabilite de regulamentul elevilor,
prevederile referitoare la integrarea lor în colectivitãþi obiºnuite, precum ºi cele
care asigurã educaþia pentru sãnãtatea ºi protecþia elevilor.

Legea 584/29 octombrie 2002 privind mãsurile de prevenire ºi
combatere a maladiei SIDA ºi de protecþie a persoanelor infectate
cu HIV

Mãsuri de protecþie socialã a persoanelor infectate cu HIV sau bolnave de SIDA:
Art. 7 – (1):
c) Respectarea dreptului la învãþãmânt în cazul copiilor ºi tinerilor infectaþi

HIV ºi integrarea acestora în formele de învãþãmânt.

Dreptul la sãnãtate
Legea 584/29 octombrie 2002 privind mãsurile de prevenire a
rãspândirii maladiei SIDA în România ºi de protecþie a persoanelor
infectate cu HIV

Art. 9 – Unitãþile sanitare ºi medicii, indiferent de specialitate, sunt obligaþi
sã interneze ºi sã asigure îngrijirile medicale de profil în specialitatea pe care
o reprezintã, în conformitate cu patologia prezentatã de pacient.
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Ordinul 991/22 noiembrie 1998 privind supravegherea
epidemiologicã, prevenirea infecþiei ºi asistenþa medicalã acordatã
persoanelor infectate cu virusul imunodeficienþei umane (HIV)

Toate unitãþile sanitare sunt obligate sã acorde asistenþã medicalã
persoanelor infectate HIV 1+2 (asimptomatici ºi simptomatici), indiferent de
domiciliul acestor persoane.

Legea nr. 46/21 ianuarie 2003 privind drepturile pacientului

Art. 2. – Pacienþii au dreptul la îngrijiri medicale de cea mai înaltã calitate
de care societatea dispune, în conformitate cu resursele umane, financiare ºi
materiale.

Art. 3. – Pacientul are dreptul de a fi respectat ca persoanã umanã, fãrã
nici o discriminare.

Dreptul la muncã
Codul muncii (Legea 53/24 ianuarie 1993), actualizat la 18 
septembrie 2006

Cap. II
Art. 3 – (1) Libertatea muncii este garantatã prin Constituþie. Dreptul la

muncã nu poate fi îngrãdit.
Art. 3 – (2) Orice persoanã este liberã în alegerea locului de muncã ºi a

profesiei, meseriei sau activitãþii pe care urmeazã sã o presteze.
Art. 3 – (3) Nimeni nu poate fi obligat sã munceascã sau sã nu munceascã

într-un anumit loc de muncã ori într-o anumitã profesie, oricare ar fi acestea.

Legea 584/29 octombrie 2002 privind mãsurile de prevenire ºi
combatere a maladiei SIDA ºi de protecþie a persoanelor infectate
cu HIV

Art. 7 – (1):
a) Asigurarea neîngrãditã ºi necondiþionatã a dreptului la muncã al

bolnavilor HIV/SIDA;
b) Promovarea profesionalã nediscriminatorie pentru persoanele

infectate cu HIV sau bolnave de SIDA.

Aspecte psiho-sociale ale infecþiei cu HIV
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Limitãri ale domeniilor de activitate pentru persoanele infectate cu HIV:
Sunt prevãzute în Normele generale de protecþie a muncii, aprobate prin

Ordinul Ministrului Muncii ºi Solidaritãþii Sociale nr. 508/20 noiembrie 2002 ºi
Ordinul Ministrului Sãnãtãþii ºi Familiei nr. 933/25 noiembrie 2002, care
prevãd conþinutul examenului medical la angajare sau periodic ºi
contraindicaþiile pentru angajarea în anumite locuri de muncã: 

Anexa 7 a ordinului detaliazã componentele examenului medical la angajare
ºi controlul medical periodic:
§ Fiºa 132 pentru personalul din unitãþile de coafurã, frizerie ºi cosmeticã. 
§ Examen periodic la angajare – include test pentru depistarea AgHBs,

pentru anticorpii HCV ºi depistarea infecþiei cu virusul HIV, iar examenul
medical periodic include aceleaºi teste, la indicaþie.

§ Fiºa 136: Personalul din colectivitãþi de copii mici, creºe, leagãne, grãdiniþe
ºi case de copii, secþii (compartimente) de nou-nãscuþi, spitale (secþii). 

§ Fiºa 137: Personalul sanitar superior ºi mediu.
§ Fiºa 140: Personalul medical superior ºi mediu din unitãþi TBC, respectiv

personalul medico-sanitar din unitãþi spitaliceºti sau ambulatoriu.
§ Contraindicaþiile pentru toate categoriile profesionale menþionate includ:

boli infecto-contagioase în evoluþie pânã la vindecare, inclusiv starea de
purtãtor pânã la sterilizare.

Protecþia socialã
Legea 584/29 octombrie 2002 privind mãsurile de prevenire ºi
combatere a maladiei SIDA ºi de protecþie a persoanelor infectate
cu HIV

Pentru o alimentaþie corespunzãtoare, atât pentru bolnavii internaþi ºi
instituþionalizaþi, cât ºi pentru cei din ambulatoriu, care sã asigure eficienþa în
tratamentul cu medicamente antiretrovirale, se acordã indemnizaþii lunare de
hranã, în cuantum aprobat prin hotãrâre a Guvernului.

Hotãrârea de Guvern nr. 1.177/2 octombrie 2003 privind aprobarea
cuantumului indemnizaþiei lunare de hranã cuvenite persoanelor
infectate cu HIV sau bolnave de SIDA, modificatã prin Hotãrâre nr.
1.916/22 decembrie 2006 privind nivelul alocaþiilor de hranã
pentru consumurile colective din unitãþile sanitare publice ºi creºe

Art. 1 – (1) Cuantumul indemnizaþiei lunare de hranã cuvenite adulþilor
infectaþi cu HIV sau bolnavi de SIDA, internaþi, instituþionalizaþi ºi din ambulatoriu
este de 11,5 RON/zi.
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Cuantumul indemnizaþiei lunare de hranã cuvenite copiilor infectaþi cu HIV sau
bolnavi de SIDA, internaþi, instituþionalizaþi ºi din ambulatoriu este de 9 RON/zi.

Art. 2 – Sumele reprezentând cuantumul indemnizaþiilor prevãzute la art. 1
se suportã din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Solidaritãþii
Sociale ºi Familiei.

Art. 3 – (1) Plata indemnizaþiilor lunare de hranã prevãzute la art. 1 se
efectueazã prin direcþiile pentru dialog, familie ºi solidaritate socialã judeþene
ºi a municipiului Bucureºti.

Legea 448/18 decembrie 2006 privind protecþia ºi promovarea
drepturilor persoanelor cu handicap

Art. 2 – (1) Persoanele cu handicap, în înþelesul prezentei legi, sunt acele
persoane cãrora, din cauza unor afecþiuni fizice, mentale sau senzoriale, le
lipsesc abilitãþile de a desfãºura în mod normal activitãþi cotidiene, necesitând
mãsuri de protecþie în sprijinul recuperãrii, integrãrii ºi incluziunii sociale. 

Art. 2 – (2) De dispoziþiile prezentei legi beneficiazã copiii ºi adulþii cu
handicap, cetãþeni români, cetãþeni ai altor state sau apatrizi, pe perioada în
care au, conform legii, domiciliul ori reºedinþa în România. 

Drepturi ºi facilitãþi ce pot fi acordate pentru persoanele infectate cu
HIV care sunt încadrate ca persoane cu handicap:
§ pensie de invaliditate (legea pensiilor);
§ ajutor special pentru handicap;
§ alocaþie de stat dublã, pentru copii;
§ bursã pentru elevi;
§ gratuitate pentru transportul public urban;
§ gratuitate pentru transportul interurban (limitat);
§ scutire abonament Romtelecom + 100 impulsuri;
§ indemnizaþie pentru însoþitor;
§ alocaþie de hranã;
§ supliment nutriþional.

Aspecte psiho-sociale ale infecþiei cu HIV

44



Testul HIV ºi consilierea pre-/post-test
În România, testul HIV nu este obligatoriu, pentru nici o categorie de

persoane. Consilierea pre-/post-test trebuie sã fie oferitã de cãtre toate
centrele de testare pentru HIV.

Hotãrârea nr. 1.342/26 august 2004 privind aprobarea Strategiei
naþionale pentru supravegherea, controlul ºi prevenirea cazurilor de
infecþie cu HIV/SIDA în perioada 2004-2007 prevede cã:

Testarea HIV este voluntarã ºi/sau anonimã, cu garantarea confidenþialitãþii
ºi a consilierii pre- ºi post-test, atât în sectorul de stat, cât ºi în cel privat.

Ordinul 889/5 noiembrie 1998 pentru reactualizarea Ordinului 
nr. 912/11 septembrie 1992 privind instituirea sistemului de
declarare a infecþiei cu HIV ºi aprobarea metodologiei de aplicare 
a acestuia prevede cã:

Anexa numãrul 1 a Ordinului MS 912/11 septembrie 1992 se completeazã
cu punctul 2.7., care are urmãtorul conþinut: pacienþii cu boli cu transmitere
sexualã, femeia gravidã, ºoferii de cursã lungã, marinarii, persoanele de
naþionalitate românã care lucreazã mai mult de 6 luni în strãinãtate sau se
reîntorc în þarã dupã un sejur mai mare de 6 luni, precum ºi în vederea
eliberãrii certificatului prenupþial, vor fi testaþi HIV ºi vor fi luaþi în evidenþã ca
atare, în vederea instituirii metodelor de profilaxie a transmiterii verticale – de
la mamã la fãt, în cazul femeii gravide – ºi, respectiv, în vederea dispensarizãrii
pentru celelalte categorii mai sus-menþionate, cu aplicarea consilierii pre- ºi
post-testare.

Legea nr. 46/21 ianuarie 2003 privind drepturile pacientului

Art. 1 – Pacientul are dreptul sã refuze sau sã opreascã o intervenþie
medicalã, asumându-ºi, în scris, rãspunderea pentru decizia sa; consecinþele
refuzului sau ale opririi actelor medicale trebuie explicate pacientului.

Art. 14 – Când pacientul nu îºi poate exprima voinþa, dar este necesarã o
intervenþie medicalã de urgenþã, personalul medical are dreptul sã deducã
acordul pacientului dintr-o exprimare anterioarã a voinþei acestuia.

Art. 15 – În cazul în care pacientul necesitã o intervenþie medicalã de
urgenþã, consimþãmântul reprezentantului legal nu mai este necesar.

Art. 16 – În cazul în care se cere consimþãmântul reprezentantului legal,
pacientul trebuie sã fie implicat în procesul de luare a deciziei atât cât permite
capacitatea lui de înþelegere.
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Art. 17 – (1) În cazul în care furnizorii de servicii medicale considerã cã
intervenþia este în interesul pacientului, iar reprezentantul legal refuzã sã îºi
dea consimþãmântul, decizia este declinatã unei comisii de arbitraj de
specialitate.

Art. 17 – (2) Comisia de arbitraj este constituitã din trei medici pentru
pacienþii internaþi în spitale ºi din doi medici pentru pacienþii din ambulator.

Art. 18 – Consimþãmântul pacientului este obligatoriu pentru recoltarea,
pãstrarea, folosirea tuturor produselor biologice prelevate din corpul sãu, în
vederea stabilirii diagnosticului sau a tratamentului cu care acesta este de acord.

Ordinul MS 570/29 martie 2007 pentru aprobarea Normelor
tehnice privind implementarea, evaluarea ºi finanþarea programelor
naþionale de sãnãtate, responsabilitãþile în monitorizarea ºi
controlul acestora, detalierea pe subprograme ºi activitãþi,
indicatorii specifici, precum ºi unitãþile sanitare prin care se
deruleazã acestea în anul 2007

Obiective specifice:
§ monitorizarea evoluþiei infecþiei HIV/SIDA;
§ reducerea transmiterii materno-fetale a HIV;
§ prelungirea perioadei de viaþã prin depistarea precoce a infecþiei HIV/SIDA; 
§ limitarea transmiterii prin depistare precoce, includerea în supravegherea

activã ºi consiliere;
§ estimarea prevalenþei HIV în populaþia generalã ºi în subpopulaþiile la risc.
Activitãþi: 
§ depistarea infecþiei cu transmitere verticalã (mamã–fãt);
§ depistarea infecþiei HIV/SIDA în grupele de risc, conform legislaþiei în

vigoare;
§ depistarea infecþiei HIV/SIDA prin testare voluntarã, cu consiliere pre- ºi

post-testare;
§ asigurarea testelor de diagnostic, eligibilitate la tratament ºi monito-

rizarea acestuia;
§ activitãþi de consiliere pre- ºi post-testare (asigurarea de materiale

informative, prezervative etc.);
§ instituirea unui sistem-santinelã pentru testarea gravidelor în

maternitãþi, a bolnavilor cu ITS în clinicile de dermato-venerologie, a
bolnavilor de tuberculozã în clinicile de pneumoftiziologie.

Consilierea pre-/post-test HIV trebuie asiguratã de toate serviciile medicale
ce efectueazã testul HIV.

Aspecte psiho-sociale ale infecþiei cu HIV
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Metodologia de aplicare a Ordinului 889/5 noiembrie 1998 prevede cã:
Prezentul ordin prevede obligativitatea consilierii tuturor gravidelor, cu

expunerea importanþei cunoaºterii statusului HIV în prevenirea transmiterii
materno-fetale.

[…]
Prezentul ordin prevede obligativitatea consilierii cuplurilor asupra riscurilor

implicate, în vederea încurajãrii testãrii HIV a persoanelor active sexual.

Legea nr. 46 /21 ianuarie 2003 privind drepturile pacientului

Cap. II: Dreptul pacientului la informaþia medicalã
Art. 4 - Pacientul are dreptul de a fi informat cu privire la serviciile medicale

disponibile, precum ºi la modul de a le utiliza.
Art. 5 – (1) Pacientul are dreptul de a fi informat asupra identitãþii ºi

statutului profesional al furnizorilor de servicii de sãnãtate.
Art. 5 – (2) Pacientul internat are dreptul de a fi informat asupra regulilor ºi

obiceiurilor pe care trebuie sã le respecte pe durata spitalizãrii.
Art. 6 – Pacientul are dreptul de a fi informat asupra stãrii sale de sãnãtate,

a intervenþiilor medicale propuse, a riscurilor potenþiale ale fiecãrei proceduri,
a alternativelor existente la procedurile propuse, inclusiv asupra neefectuãrii
tratamentului ºi nerespectãrii recomandãrilor medicale, precum ºi cu privire la
date despre diagnostic ºi pronostic.

Art. 7 – Pacientul are dreptul de a decide dacã mai doreºte sã fie informat,
în cazul în care informaþiile prezentate de cãtre medic i-ar cauza suferinþã.

Art. 8 – Informaþiile se aduc la cunoºtinþã pacientului într-un limbaj
respectuos, clar, cu minimalizarea terminologiei de specialitate; în cazul în
care pacientul nu cunoaºte limba românã, informaþiile i se aduc la cunoºtinþã
în limba maternã ori în limba pe care o cunoaºte sau, dupã caz, se va cãuta o
altã formã de comunicare.

Art. 9 – Pacientul are dreptul de a cere în mod expres sã nu fie informat ºi
de a alege o altã persoanã care sã fie informatã în locul sãu.

Art. 10 – Rudele ºi prietenii pacientului pot fi informaþi despre evoluþia
investigaþiilor, diagnostic ºi tratament, cu acordul pacientului.

Art. 11 – Pacientul are dreptul de a cere ºi de a obþine o altã opinie
medicalã.

Art. 12 - Pacientul are dreptul sã solicite ºi sã primeascã, la externare, un
rezumat scris al investigaþiilor, diagnosticului, tratamentului ºi îngrijirilor
acordate pe perioada spitalizãrii.
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Responsabilitãþi ale persoanelor infectate
Codul penal:

Art. 384 –Contaminarea venericã ºi transmiterea sindromului imunodeficitar
dobândit (infectarea voluntarã a altei/altor persoane)

1) Transmiterea unei boli venerice prin act sexual, de orice naturã, cu o
persoanã de sex diferit sau de acelaºi sex ori prin acte de perversiune sexualã
de cãtre o persoanã care ºtie cã suferã de o astfel de boalã se pedepseºte cu
închisoare de la un an la 5 ani.

2) Transmiterea sindromului imunodeficitar dobândit SIDA de cãtre o
persoanã care ºtie cã suferã de aceastã boalã se pedepseºte cu închisoare
strictã de la 5 la 15 ani.

3) Instanþa de judecatã va dispune mãsura de siguranþã a obligãrii la
tratament.

Legea nr. 584/29 octombrie 2002 

Cap. IV
Art. 8 – (4) Persoanele infectate cu HIV sau bolnave de SIDA care îºi cunosc

statusul de HIV pozitiv rãspund, conform legii, pentru transmiterea voluntarã a
infecþiei, dacã aceasta s-a produs din motive imputabile lor.

Prevenirea transmiterii infecþiei cu HIV
Educaþia pentru sãnãtate

Ordinul MEC nr. 4.496/11 august 2004 privind aprobarea programei
ºcolare pentru disciplina opþionalã „Educaþie pentru sãnãtate”

Obiectivele urmãrite în cadrul Programului Naþional „Educaþia pentru
sãnãtate în ºcoala româneascã“ vizeazã:

1. promovarea sãnãtãþii ºi a stãrii de bine a elevului, respectiv:
§ funcþionarea optimã din punct de vedere somatic, fiziologic, mintal,

emoþional, social ºi spiritual;
§ formarea unui stil de viaþã sãnãtos.

2. dezvoltarea personalã a elevului, respectiv:
§ autocunoaºterea ºi construirea unei imagini pozitive despre sine;
§ comunicare ºi relaþionare interpersonalã;
§ dezvoltarea carierei personale.

Aspecte psiho-sociale ale infecþiei cu HIV

48



3. prevenire, respectiv:
§ prevenirea accidentelor ºi a comportamentelor cu risc pentru sãnãtate;
§ prevenirea atitudinii negative faþã de sine ºi viaþã;
§ prevenirea conflictelor interpersonale, a dezadaptãrii sociale ºi a

situaþiilor de crizã.

Legea 95/14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sãnãtãþii
Art. 2 - (1) Asistenþa de sãnãtate publicã reprezintã efortul organizat al

societãþii în vederea protejãrii ºi promovãrii sãnãtãþii populaþiei. Asistenþa de
sãnãtate publicã se realizeazã prin ansamblul mãsurilor politico-legislative, al
programelor ºi strategiilor adresate determinanþilor stãrii de sãnãtate, precum
ºi prin organizarea instituþiilor pentru furnizarea tuturor serviciilor necesare. 

(2) Scopul asistenþei de sãnãtate publicã îl constituie promovarea sãnãtãþii,
prevenirea îmbolnãvirilor ºi îmbunãtãþirea calitãþii vieþii. 

(3) Strategia sistemului sãnãtãþii publice urmãreºte asigurarea sãnãtãþii
populaþiei în cadrul unor comunitãþi sãnãtoase. 

(4) Asistenþa de sãnãtate publicã este o componentã a sistemului de
sãnãtate publicã. 

(5) Ministerul Sãnãtãþii Publice reprezintã autoritatea centralã în domeniul
sãnãtãþii publice. 

(6) În cuprinsul actelor normative în vigoare, denumirea „Ministerul
Sãnãtãþii” se înlocuieºte cu denumirea „Ministerul Sãnãtãþii Publice”, iar
sintagma „ministrul Sãnãtãþii”, cu sintagma „ministrul Sãnãtãþii Publice“. 

(7) Asistenþa de sãnãtate publicã este coordonatã de cãtre Ministerul
Sãnãtãþii Publice ºi se realizeazã prin toate tipurile de unitãþi sanitare de stat
sau private, constituite ºi organizate conform legii. 

(8) Responsabilitatea pentru asigurarea sãnãtãþii publice revine
Ministerului Sãnãtãþii Publice, autoritãþilor de sãnãtate publicã teritoriale,
precum ºi autoritãþilor de sãnãtate publicã din cadrul ministerelor ºi instituþiilor
cu reþea sanitarã proprie. 

(9) Asistenþa de sãnãtate publicã este garantatã de stat ºi finanþatã de la
bugetul de stat, bugetele locale, bugetul Fondului naþional unic de asigurãri
sociale de sãnãtate sau din alte surse, dupã caz, potrivit legii. 

Hotãrârea nr. 1.342/26 august 2004 privind aprobarea Strategiei
naþionale pentru supravegherea, controlul ºi prevenirea cazurilor de
infecþie cu HIV/SIDA în perioada 2004-2007

Strategia 2004-2007 este conceputã ca un document orientativ, flexibil,
care sã ghideze activitãþile tuturor partenerilor naþionali ºi internaþionali.
Strategia propune trei arii majore de intervenþie:
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1. Prevenirea transmiterii virusului HIV, care are ca scop major menþinerea
incidenþei HIV, în anul 2007, la nivelul celei din 2002. În cadrul acestei arii,
sunt propuse opt prioritãþi care ilustreazã orientarea majorã a întregii strategii
cãtre activitãþile de prevenire, în special de prevenire a transmiterii în rândurile
tinerilor ºi al persoanelor cu comportamente de risc legate de practicarea
sexului comercial sau de utilizarea de droguri injectabile.

2. Accesul la servicii de tratament, îngrijire, suport psihologic ºi social
pentru persoanele infectate HIV sau bolnave de SIDA, precum ºi pentru
grupurile vulnerabile. Aceastã a doua arie majorã de intervenþie are ca scop:
asigurarea accesului universal la tratament, îngrijiri ºi sprijin social pentru
persoanele infectate ºi afectate HIV/SIDA, precum ºi întãrirea sistemelor de
îngrijiri de sãnãtate pentru infecþiile transmise sexual ºi abuzul de substanþe. 

Aceastã arie de intervenþie are patru prioritãþi, care sunt concentrate pe
promovarea ºi respectarea drepturilor pe care le au persoanele infectate cu
HIV sau bolnave de SIDA, precum ºi pentru grupurile vulnerabile.

3. Supravegherea evoluþiei infecþiei HIV ºi a factorilor de risc asociaþi. A
treia arie prioritarã a strategiei are ca obiectiv major dezvoltarea ºi menþinerea
unor sisteme eficiente de supraveghere a infecþiei HIV/SIDA ºi a factorilor de
risc asociaþi, care sã ofere informaþii coerente privind evoluþia epidemiei ºi sã
permitã orientarea la timp a programelor ºi intervenþiilor, inclusiv a
intervenþiilor sociale pentru persoanele infectate cu HIV sau bolnave de SIDA,
precum ºi a grupurilor vulnerabile.

1.1. Prevenirea transmiterii în rândul tinerilor

Elemente-cheie privind prevenirea transmiterii HIV în rândul tinerilor

a. Modificarea comportamentului individual ºi a normelor de grup
Obiectiv: Inducerea unor comportamente fãrã risc la cel puþin 80% din tinerii

cu vârste între 15 ºi 25 de ani.
Strategii:
§ Iniþierea ºi susþinerea unor campanii de informare, educare, comunicare

multianuale, care sã adreseze determinanþii comportamentelor la risc;
§ Folosirea canalelor convenþionale, mass-media, precum ºi a canalelor

neconvenþionale de comunicare pentru a transmite informaþia la cât mai
mulþi tineri;

§ Transmiterea în mod structurat a informaþiei cãtre tinerii încadraþi în
serviciul militar sau direct la locurile de muncã ale acestora;

§ Implicarea tinerilor în elaborarea ºi implementarea programelor care le
sunt destinate;
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§ Crearea ºi dezvoltarea de parteneriate între parteneri guvernamentali,
neguvernamentali ºi privaþi;

§ Realizarea unui centru de resurse ºi distribuþie a materialelor IEC pentru
tineri;

§ Utilizarea reþelei de medicinã primarã pentru transmiterea de mesaje ºi
inducerea de comportamente sãnãtoase.

b. Promovarea folosirii prezervativului
Obiectiv: Creºterea folosirii prezervativului la primul contact sexual cu cel

puþin 50% în rândul tinerilor de 15-25 ani ºi a folosirii prezervativului în relaþiile
sexuale cu parteneri ocazionali pânã la 65%.

Strategii:
§ Creºterea accesibilitãþii în termen de preþ ºi locaþie a prezervativelor, cu

accent pe creºterea numãrului de puncte de vânzare ºi distribuþie în
zona ruralã;

§ Transformarea utilizãrii prezervativului în normã socialã;
§ Promovarea utilizãrii prezervativului prin mijloace de informare, educare,

comunicare;
§ Promovarea utilizãrii prezervativului de cãtre reþeaua de medicinã

primarã ºi de reþeaua de clinici de planificare familialã.

c. Educaþia în ºcoli
Obiectiv: Accesul universal al tinerilor care urmeazã o formã de învãþãmânt

la cunoºtinþele necesare despre HIV/SIDA, metodele de prevenire ºi riscurile
asociate, precum ºi noþiuni despre protecþia socialã ºi medicalã a persoanelor
afectate, noþiuni legate de reducerea stigmatizãrii ºi discriminãrii.

Strategii:
§ Introducerea în curriculum-ul obligatoriu, diferenþiat pe cicluri de

educaþie, a pachetului de educaþie pentru sãnãtate care sã includã,
între altele, capitole distincte legate de educaþia sexualã ºi a
reproducerii, igienã, prevenirea consumului ºi abuzului de substanþe;

§ Introducerea elementelor privind sãnãtatea ºi dezvoltarea tinerilor în
programa de pregãtire ºi de perfecþionare a cadrelor didactice.

1.2. […]
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1.3.Prevenirea transmiterii în rândul utilizatorilor 
de droguri injectabile

Scop: Prevenirea izbucnirii unei epidemii HIV în rândul utilizatorilor de
droguri injectabile ºi reducerea ratelor de infectare cu agenþii etiologici ai
hepatitelor virale ºi ai infecþiilor cu transmitere sexualã.

Elemente-cheie pentru prevenirea HIV, ITS ºi hepatitelor
în rândul consumatorilor de droguri injectabile

a. Reducerea cererii
Obiectiv: Reducerea numãrului de noi utilizatori de droguri.
Strategii:
§ Desfãºurarea de campanii susþinute de informare, educare, comunicare

adresate tinerilor din zonele cele mai expuse la traficul ºi consumul de
droguri;

§ Integrarea în curriculum-ul de educaþie pentru sãnãtate a elementelor
privind prevenirea uzului ºi abuzului de substanþe ilegale;

§ Implicarea în campaniile de prevenire a tinerilor ºi a persoanelor publice
identificate ca modele de cãtre tineri.

b. Reducerea riscurilor asociate consumului de droguri
Obiectiv: Dezvoltarea programelor ºi a serviciilor de reducere a riscurilor

asociate, pentru ca acestea sã poatã asigura accesul a cel puþin 60% din
consumatorii de droguri injectabile.

Strategii:
§ Perfectarea cadrului legal ºi instituþional care sã permitã desfãºurarea

optimã a programelor;
§ Includerea programelor de reducere a riscurilor asociate consumului de

droguri în programele de sãnãtate publicã desfãºurate la nivelul
diverselor instituþii publice;

§ Crearea unor noi structuri ºi dezvoltarea parteneriatelor între organiza-
þiile neguvernamentale ºi cele guvernamentale, în vederea reducerii
riscurilor asociate în acest domeniu;

§ Extinderea numãrului ºi a capacitãþii programelor actuale de schimb de
seringi, pentru a putea oferi servicii la cel puþin 60% dintre consumatorii
de droguri injectabile;

§ Extinderea programelor de substituþie a drogurilor;
§ Extinderea/dezvoltarea de servicii medicale (centre de dezintoxicare)

pentru utilizatorii de droguri;
§ Dezvoltarea serviciului de asistenþã psiho-socialã privind integrarea

comunitarã a utilizatorilor de droguri.
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Hotãrârea nr. 1.359/20 decembrie 2000 pentru aprobarea
Regulamentului de aplicare a dispoziþiilor Legii nr. 143/26 iulie
2000 privind combaterea traficului ºi consumului ilicit de droguri

Art. 40 – (1) Programele de prevenire a afecþiunilor transmise pe cale
sanguinã constituie mãsuri de reducere a consecinþelor consumului ilicit de
droguri ºi se realizeazã prin acordarea de consiliere specificã ºi prin facilitarea
accesului la instrumentar medical steril, precum seringi de unicã folosinþã.

Art. 40 – (2) Includerea persoanelor în acest program se face la cerere.
Art. 40 – (3) Persoanelor menþionate la alin. (2) li se asigurã confidenþialitatea.
Art. 40 – (4) Persoana inclusã în programe de prevenire a afecþiunilor

transmise pe cale sanguinã va primi o legitimaþie care va cuprinde un cod de
identificare ºi numele organizaþiei care desfãºoarã programul.

Ordinul Ministrului Sãnãtãþii nr. 994/2004 privind aprobarea
Normelor de supraveghere si control al infecþiilor nozocomiale în
unitãþile sanitare

Anexa V:

Precauþii universale (PU)
Scopul aplicãrii PU: prevenirea transmiterii infecþiilor cu cale de transmitere

sanguinã, la locul de muncã al personalului.

Conceptul de PU se referã la:
- mãsurile care se aplicã în vederea prevenirii transmiterii HIV, HBV, HCV ºi alþi

agenþi microbieni cu cale de transmitere sanguinã, în timpul actului medical;
- sânge, alte fluide biologice ºi þesuturile tuturor pacienþilor se considerã

a fi potenþial infectate cu HIV, HBV, HCV ºi alþi agenþi microbieni cu cale
de transmitere parenteralã (sanguinã);

- toþi pacienþii se considerã potenþial infectaþi cu HIV, HBV, HCV sau cu alþi
agenþi microbieni cu cale de transmitere sanguinã, deoarece cei mai
mulþi dintre purtãtorii de HIV, HBV, HCV ºi alþi agenþi microbieni sunt
asimptomatici ºi nu-ºi cunosc propria stare de portaj.

Reguli de bazã în aplicarea precauþiilor universale:
1. Considerã toþi pacienþii potenþial infectaþi;
2. Considerã cã sângele, alte fluide biologice ºi þesuturile sunt

contaminate cu HIV, HBV, HCV;
3. Considerã cã acele ºi alte obiecte folosite în practica medicalã sunt

contaminate dupã utilizare.
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Contactul tegumentelor ºi mucoaselor cu urmãtoarele produse TREBUIE
considerat LA RISC:

- sânge;
- lichid amniotic, lichid pericardic, lichid peritoneal, lichid pleural, lichid

sinovial, lichid cefalo-rahidian;
- spermã, secreþii vaginale;
- þesuturi;
- orice alte fluide organice vizibil contaminate cu sânge.

Aplicarea precauþiilor universale se referã la:

1. Utilizarea echipamentului de protecþie adecvat, complet, corect

1.1. Definiþie „echipament de protecþie”: bariera între lucrãtor ºi sursa de
infecþie, utilizatã în timpul activitãþilor care presupun risc de infecþie.

1.2. Categorii de bariere utilizate pentru aplicarea precauþiilor universale:

1.2.1. mãnuºi

a) trebuie utilizate în urmãtoarele situaþii:
- anticiparea contactului mâinilor cu sânge, lichide biologice

contaminate, alte lichide biologice cu urme vizibile de sânge,
þesuturi umane; 

- abord venos sau arterial;
- recoltare de LCR;
- contact cu pacienþi care sângereazã, au plãgi deschise, escare de

decubit, alte leziuni cutanate;
- manipularea, dupã utilizare, a instrumentarului contaminat, în

vederea curãþirii, decontaminãrii.

b) felul mãnuºilor: 
- de uz unic sterile:
§ chirurgie;
§ examinare internã;
§ intervenþii care implicã un contact cu regiuni ale corpului în mod

normal sterile; uneori sunt necesare mãnuºi duble;
§ abord vascular prin puncþie;
§ tegument pacient cu soluþii de continuitate;
§ manipularea unor materiale potenþial contaminate;
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- nesterile curate: 
§ examinãri curente, care implicã un contact cu mucoasele, dacã

nu existã o recomandare contrarã;
§ manipularea de materiale contaminate;
§ curãþenie, îndepãrtare de produse biologice contaminate;

- de uz general, menaj, de cauciuc:
§ activitãþi de întreþinere, care implicã un contact cu sânge ºi alte

produse biologice considerate a fi contaminate;
§ colectare materiale contaminate, curãþire ºi decontaminare

instrumentar, material moale, suprafeþe contaminate;
§ manipularea de materiale contaminate;
§ curãþenie, îndepãrtare de produse biologice.

c) mod de folosire:
- schimbare dupã fiecare pacient;
- dupã folosire, se spalã mai întâi mâinile cu mãnuºi, dupã care

acestea se îndepãrteazã, prinzând marginea primeia prin exterior,
aruncând-o în containerul pentru colectare si apoi prinzând-o pe
cealaltã, cu mâna liberã, prin interior, scoþând-o cu grijã ºi
aruncând-o în acelaºi container, aflat la îndemânã;

- dupã îndepãrtarea mãnuºilor, mâinile se spalã din nou, 10-15
secunde, chiar dacã mãnuºile nu prezintã semne vizibile de
deteriorare în timpul activitãþii încheiate; mãnuºile de unicã
utilizare nu se reutilizeazã, deci nu se curãþã, dezinfecteazã;

- mãnuºile de uz general se pot decontamina ºi reutiliza, dacã nu
prezintã semne de deteriorare (perforare, îmbãtrânire cauciuc etc.).

1.2.2. halate obiºnuite – trebuie utilizate în timpul tuturor activitãþilor din
unitãþile medicale.

1.2.3. ºorþuri, bluze impermeabile - completeazã portul halatelor;
trebuie utilizate atunci când se anticipeazã producerea de stropi, picãturi,
jeturi cu produse biologice potenþial contaminate, protejând tegumentele
personalului medical din:

- secþii cu profil chirurgical;
- laboratoare;
- servicii de anatomie patologicã, medicinã legalã;
- unele activitãþi administrative;
- servicii de urgenþã.
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1.2.4. masca protejeazã:
- tegumentele;
- mucoasele: bucalã, nazalã ale personalului medical.

1.2.5. protectoarele faciale (ochelari, ecran protector etc.) protejeazã:
- tegumentele;
- mucoasele: bucalã, nazalã, ocularã. 

1.2.6. echipamentele de resuscitare protejeazã mucoasa bucalã în
timpul instituirii respiraþiei artificiale

1.2.7. bonetele – simple (textile) sau impermeabile. Cizme de cauciuc.

2. Spãlarea mâinilor ºi a altor pãrþi ale tegumentelor

Importanþã: cel mai important ºi, uneori, singurul mod de prevenire a
contaminãrii, a diseminãrii agenþilor microbieni.

Când?
- la intrarea în serviciu ºi la pãrãsirea locului de muncã;
- la intrarea ºi la ieºirea din salonul de bolnavi;
- înainte ºi dupã examinarea fiecãrui bolnav; atenþie la bolnavii cu

mare receptivitate;
- înainte ºi dupã aplicarea unui tratament;
- înainte ºi dupã efectuarea de investigaþii ºi proceduri invazive;
- dupã scoaterea mãnuºilor de protecþie;
- dupã scoaterea mãºtii folosite la locul de muncã;
- înainte de prepararea ºi distribuirea alimentelor ºi a medicamentelor

administrate per os;
- dupã folosirea batistei;
- dupã folosirea toaletei;
- dupã trecerea mâinii prin pãr;
- dupã activitãþi administrative, gospodãreºti.

Cum?
- îndepãrtarea bijuteriilor (inele, brãþãri), ceasurilor;
- unghii îngrijite, tãiate scurt;
- utilizare de apã curentã ºi sãpun pentru spãlarea obiºnuitã;
- douã sãpuniri consecutive;
- în cazuri de urgenþã, este permisã utilizarea de antiseptice ca înlocuitor

al spãlatului, dar nu ca rutinã; 
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- în unele situaþii, spãlarea este completatã de dezinfecþia mâinilor:
§ dupã manipularea bolnavilor septici, a bolnavilor contagioºi ºi a

celor cu imunodepresie severã;
§ înainte ºi dupã efectuarea tratamentelor parenterale (în abordurile

vasculare ºi efectuarea de puncþii lombare este obligatoriu portul
mãnuºilor), schimbarea pansamentelor (atenþie - mãnuºi), termo-
metrizare intrarectalã, clisme, toaleta lãuzei (atenþie - mãnuºi);
§ dupã efectuarea toaletei bolnavului la internare;
§ dupã manipularea ºi transportul cadavrelor;
§ înainte ºi dupã efectuarea examenelor ºi tratamentelor oftalmologice,

ORL, stomatologice ºi în general înainte ºi dupã orice fel de
manevrã care implicã abordarea sau producerea unor soluþii de
continuitate (atenþie-mãnuºi);

- spãlarea, dezinfecþia mâinilor ºi portul mãnuºilor: ºtergerea, uscarea
este obligatorie:
§ cu hârtie-prosop;
§ prosop de unicã întrebuinþare.

3. Prevenirea accidentelor ºi a altor tipuri de expunere profesionalã

3.1. expunerea profesionalã

- prin inoculãri percutane:
§ înþepare;
§ tãiere.

- contaminarea tegumentelor care prezintã soluþii de continuitate;
- contaminarea mucoaselor.
- în timpul:
§ efectuãrii de manopere medicale invazive cu ace ºi instrumente

ascuþite;
§ manipulãrii de produse biologice potenþial contaminate;
§ manipulãrii instrumentarului ºi a altor materiale sanitare, dupã

utilizarea în activitãþi care au dus la contaminarea cu produse
biologice potenþial infectate.

- prin intermediul:
§ instrumentelor ascuþite;
§ materialului moale;
§ suprafeþelor, altor materiale utilizate în activitatea din unitãþile sanitare;
§ reziduurilor din activitatea medicalã.
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3.2. metode de prevenire

-  obiecte ascuþite:
§ reducerea manevrelor parenterale la minimum necesar;
§ colectarea imediat dupã utilizare, în containere rezistente la înþepare

ºi tãiere, amplasate la îndemânã ºi marcate corespunzãtor, conform
Ordinului Ministrului Sãnãtãþii nr. 219/2002, pentru:
o pregãtire în vederea utilizãrii;
o distrugere;
o evitarea recapiºonãrii, îndoirii, ruperii acelor utilizate;
o de evitat scoaterea din seringile de uz unic.

- lenjerie:
§ manipularea cât mai puþin posibil a lenjeriei contaminate cu sânge ºi

alte produse biologice potenþial contaminate;
§ sortare ºi prelucrare cu echipament de protecþie potrivit, în spaþii

special destinate;
§ colectare în saci impermeabili, la nevoie dubli, marcaþi în mod cores-

punzãtor, conform Ordinului Ministrului Sãnãtãþii nr. 219 /2002;
§ evitarea pãstrãrii lor îndelungate, înainte de prelucrare;
§ asigurarea unui ciclu corect ºi complet de prelucrare-decontaminare.

-  curãþenie ºi decontaminare:
§ folosirea mãnuºilor la îndepãrtarea urmelor de sânge, alte lichide

biologice sau þesuturi;
§ decontaminarea iniþialã cu substanþe clorigene, îndepãrtarea cu

hârtie absorbantã, care se colecteazã în containere sau saci de
plastic marcaþi;

§ dezinfecþie cu soluþie germicidã;
§ uscarea suprafeþei prelucrate;
§ folosirea de tehnici-standard în vederea efectuãrii curãþeniei,

sterilizãrii, decontaminãrii echipamentului medical, a pavimentelor,
pereþilor, mobilierului, veselei, sticlãriei, tacâmurilor, conform
Ordinului Ministrului Sãnãtãþii nr. 185/2003.

- reziduuri infectante (Ordinul Ministrului Sãnãtãþii nr. 219/2002):
§ neutralizare prin ardere sau autoclavare;
§ colectare - recipiente impermeabile, marcate pentru diferenþierea

clarã prin culoare ºi etichetare.
- igienã personalã:
§ spãlarea mâinilor (pct. 2);
§ spãlarea altor pãrþi ale corpului care au venit în contact cu produse

biologice potenþial contaminate sau cu materiale potenþial contaminate;
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§ evitarea activitãþilor cu risc de expunere:
o existenþa de leziuni cutanate;
o prezenþa unui deficit imunitar;
o graviditate;

- asistenþa de urgenþã, principii:
§ viaþa pacientului este preþioasã;
§ e obligatorie aplicarea precauþiilor universale;
§ chiar ºi în situaþii imprevizibile, se vor asigura cele necesare

respectãrii principiilor precauþiilor universale.

3.3. serviciile de stomatologie:
a) echipament de protecþie:

- mascã;
- ochelari, ecran;
- mãnuºi;
- ºorþ impermeabil când se anticipeazã producerea de:
§ epanºamente;
§ sânge; 
§ salivã cu urme vizibile de sânge.

b) alte recomandãri:
- sistem de aspiraþie rapidã;
- poziþia adecvatã a scaunului;
- instrumentar:
§ corect utilizat;
§ corect colectat, spãlat, decontaminat ºi/sau dezinfectat.

3.4. serviciile de anatomie patologicã:
- mascã, ochelari, ecran protector, mãnuºi, halat, ºorþuri impermeabile,

cizme, bonete;
- decontaminare dupã efectuare a necropsiilor:
§ pentru instrumentar;
§ pentru suprafeþe, mobilier.

3.5. laboratoare clinice ºi de cercetare: regulile generale de aplicare a
precauþiilor universale trebuie completate cu:

- colectarea flacoanelor care conþin produse biologice în containere
marcate, care sã împiedice rãsturnarea, vãrsarea, spargerea;

- evitarea contaminãrii pereþilor exteriori ai flacoanelor colectoare;
- utilizarea echipamentului potrivit cu prestaþiile laboratorului:
§ mãnuºi;
§ mascã, ochelari de protecþie, ecran protector;
§ halat, ºorþ impermeabil, bonetã.
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- spãlarea atentã a mâinilor (pct. 2);
- utilizarea de echipamente de pipetare automate, semiautomate,

pentru înlãturarea tehnicilor de pipetare cu gura;
- atenþie la utilizarea de material ascuþit în activitatea de laborator;
- curãþenia, dezinfecþia, sterilizarea în mod corect, standardizat;
- instrumentarul contaminat: colectare, decontaminare:
§ chimicã;
§ fizicã (ardere);
§ autoclavã.

- aparatura defectã - decontaminare înainte de reparare;
- la terminarea activitãþii, echipamentul utilizat rãmâne în laborator

pânã la colectarea ºi îndepãrtarea în vederea prelucrãrii;
- amplasarea de afiºe avertizoare asupra riscului de contaminare.

3.6. atitudinea în cazul expunerilor profesionale cu produse biologice care
fac obiectul precauþiilor universale

3.6.1. inoculare percutanã, înþepãturã, tãieturã:
- spãlarea la jet de apã curentã timp de 5 minute;
- aplicarea de antiseptice, dezinfectante, spãlarea cu apã ºi sãpun

sau detergent.

3.6.2. expunerea mucoaselor:
- clãtirea gurii cu apã curentã;
- clãtirea mucoaselor oculare cu apã curentã sau ser fiziologic.

3.6.3. raportarea evenimentului:
- medicului personalului;
- imediat dupã expunere:
§ înregistrarea datelor de identificare a pacientului-sursã (dacã

este posibilã identificarea);
§ înregistrarea unor date legate de personalul care s-a expus:
o momentul ºi felul expunerii;
o primul ajutor.

3.7. medicul personalului decide:
- asupra personalului;
- asupra pacientului.
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- consiliere ºi consimþãmânt pretestare;
- testare privind statutul imunitar ºi infecþios (HBV, HIV, HCV) în dinamicã;
- urmãrire clinicã, profilaxie, tratament complicaþii ale expunerii.

Persoanele expuse în timpul activitãþii în unitãþi private se vor adresa
Direcþiei de Sãnãtate Publicã, dacã nu au acces la medicul personalului sanitar
din unitãþile de stat.

N.B.
ÎNTREAGA ASISTENÞÃ ACORDATÃ PERSOANELOR IMPLICATE ÎN EXPUNEREA

PROFESIONALÃ („SURSÃ“, PERSONAL AFECTAT) SE VA DESFÃªURA NUMAI PE
BAZÃ DE CONSIMÞÃMÂNT ªI CONFIDENÞIALITATE, CU ASIGURAREA DOCUMEN-
TELOR LOR MEDICALE.

4. Personal infectat cu HIV

- respectarea drepturilor omului;
- schimbarea locului de muncã, având acordul celui infectat, sau, la

cererea acestuia, când:
§ se dovedeºte cã nu-ºi protejeazã pacienþii;
§ este necesarã protecþia sa medicalã.

- conducerea unitãþii va asigura un alt loc de muncã.

5. Evaluarea riscului pe categorii de locuri de muncã ºi activitãþi prestate
de personalul medico-sanitar, în funcþie de contactul cu sânge ºi alte lichide
biologice

I – contact permanent, inevitabil, consistent;
II – contact imprevizibil, inconstant;
III - contact inexistent.

PENTRU CATEGORIILE APARÞINÂND GRUPELOR I ªI II SE VOR APLICA
PERMANENT PRECAUÞIILE UNIVERSALE.

Pentru cele din categoria a III-a, sunt suficiente precauþiile obiºnuite.
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