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„Dezvoltarea Programelor dedicate problematicii HIV/SIDA şi     

sănătatea  mintală în ţările Uniunii Europene” 

(Polonia, Estonia, Letonia, Lituania, Bulgaria) – MAIDS www.mentalhealthHIV.eu 

Obiectivele proiectului: 
 

• Îmbunătăţirea calităţii vieţii persoanelor cu diagnostic dublu/triplu (HIV/dependenţe/boli psihice) în noile state membre ale Uniunii Europene 

(Bulgaria, Republica Cehă, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Polonia, România, Slovacia, Slovenia), prin creşterea accesului la servicii de 

sănătate mintală şi de sprijin psihologic pentru persoanele cu diagnostic dublu/triplu şi pentru grupurile la risc de infectare cu HIV care prezintă 

deja un număr mare de cazuri de tulburări psihiatrice; creşterea calităţii serviciilor de sănătate mintală şi de sprijin psihologic. 

 

• Creşterea nivelului de informare cu privire la problematica „HIV/SIDA - sănătatea mintală” în rândul profesioniştilor din sectoarele de activitate    

      relevante (sănătate, asistenţă socială etc) şi în cadrul instituţiilor publice din ţările implicate în proiect. 

 

• Creşterea capacităţii profesioniştilor din noile state membre ale Uniunii Europene prin diseminarea bunelor practici deja existente în vechile 

state membre în domeniul abordării integrate a problemelor legate de sănătatea mintală şi HIV/SIDA. 

 

Perioada de implementare a proiectului este 1 septembrie 2009 - 31 august 2012.  

 

  Proiectul include activităţi de cercetare, formare, advocacy, dar şi înfiinţarea unor centre de experţi în sănătate mintală şi HIV/SIDA, care vor 

asigura continuitatea proiectului după încheierea finanţării actuale. Ne dorim ca activităţile proiectului să conducă la includerea problematicii 

sănătăţii mintale în strategiile şi politicile HIV/SIDA naţionale şi europene. 

 

Coordonarea proiectului este asigurată de Social AIDS Committee, Polonia. 

Proiectul este co-finanţat prin Programul de Acţiune Comunitară în domeniul Sănătăţii 

Publice 2008 – 2013. 

Activităţi de formare: 
 

 • Manuale 

  1. Introducere în problematica „sănătatea mintală şi HIV/SIDA”  

  2. Sprijinirea persoanelor HIV+ cu nevoi speciale 

  3. Servicii de asistenţă socială, consiliere psihologică, psihoterapie şi auto-suport pentru          

               persoanele care trăiesc cu HIV/SIDA  

  4. Influenţa tratamentului ARV asupra sănătăţii mintale (problema aderenţei)    

  5. HIV/SIDA şi problemele de sănătate mintală 

  6. Informaţii practice pentru medici psihiatri, asistente medicale de psihiatrie, psihologi,  

       asistenţi sociali 

 • Proiecte de formare internaţionale şi naţionale  

Cercetare: 
 

  1. Analiza nevoilor în domeniul „sănătatea mintală şi  
      HIV/SIDA” 
 
  2. Nevoile specifice ale anumitor grupuri în domeniul   
      „sănătatea mintală şi HIV/SIDA” 

  Sănătatea mintală este strâns legată de HIV/SIDA – tulburările psihice pot creşte riscul de infectare cu HIV sau, în cazul în 

care infecţia cu HIV/SIDA este deja prezentă, ea poate  afecta sistemul psihic. Tratarea bolilor psihice şi sprijinirea 

persoanelor afectate de HIV/SIDA sunt elemente esenţiale în procesul de îmbunătăţire a calităţii vieţii acestora şi în 

prevenirea răspândirii maladiei. 

 

  În ciuda inovaţiilor recente din domeniul tratamentului, SIDA rămâne o boală gravă, care are adeseori urmări negative 

asupra stării psihice a celor infectaţi şi a familei acestora. În plus, persoanele cu tulburări psihiatrice sau cu handicap psihic 

sunt mai expuse la riscul de a se infecta cu HIV. Cu toate acestea, legătura dintre HIV/SIDA şi problemele de sănătate mintală 

este ignorată sau trecută cu vederea.  


