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Despre Elena 
• 27 ani, diagnosticată cu HIV în 1997 (la 7 ani) 

• Și-a aflat diagnosticul la vârsta de 14 ani 

• Amintiri din copilărie: spital, internări, răceli frecvente, pastile, 
secrete și, deseori, sentimentul că nu e la fel ca toți ceilalți 
oameni. 

• Decizia care i-a schimbat perspectiva: „Într-un fel, nu știu 
cum, am hotărât că asta e bine. Că dacă nu sunt la fel ca ei, 
pot să fac lucrurile diferit.”  

• Pentru ea, diferit a însemnat „să nu îmi plâng de milă, să fac 
ceva”. 

• CEVA: să militeze pentru drepturile persoanelor seropozitive, să 
ia parte la campanii de informare a populației cu privire la 
HIV, să participe la tot felul de proiecte care să evidențieze 
faptul că „nu există diferențe între NOI și EI”.  



Povestea 
• „Am ajuns la cabinet, am anunțat asistenta 

medicală că am programare, și m-am 
pregătit să aștept alături de ceilalți pacienți 
să îmi vină rândul. În jurul cabinetului era 
plin de lume, și fiecare era strigat pe nume 
ca să intre. Nimic neobișnuit sau ieșit din 
comun. Nu am fost atentă dacă era o ordine 
în care intrau oamenii. Doar ascultam să îmi 
aud și numele meu. Și uite că, după un timp, 
mă strigă și pe mine: SĂ INTRE FATA CU 
HIV!” 

 



Cum s-a ajuns la această situație? 
 

Din 1985 în 2016 

Decedați,  

6940 

Pierduți din 

evidență,  

684 

Copii sub 14 

ani, 197 

Copii 15-19 

ani, 188 

Adulți peste 

20 ani,  

13693 

În viață; 

14078 

Raportului anual furnizat de Compartimentul pentru Monitorizarea și Evaluarea Infecției HIV/SIDA în. Online la: 
http://www.cnlas.ro/images/doc/30062016_rom.pdf 

 



Centru Regional HIV/SIDA Iași 
 

Iași 

24% 

Bacău  

18% Neamț 

 20% 

Suceava 

 13% 

Botoșani 

14% 

Vaslui 

 11% 

 peste 1400 de pacienți HIV-pozitivi in evidență, din cele 6 
județe ale țării 

Dorobăț CM, Maciuc CD, Nicolau IC, Prisacariu L. Trecut și prezent în infecția cu HIV. Editura Tehnopress, Iași, 2016. 

 



Legea 95/2006, art. 378 
• (1) La primirea în rândurile Colegiului Medicilor din 

România, medicul va depune jurământul lui Hipocrate 
în formularea modernă adoptată de Asociaţia 
Medicală Mondială în cadrul Declaraţiei de la Geneva 
din anul 1975:  

«Odată admis printre membrii profesiunii de medic:  

 (...)Voi păstra secretele încredinţate de pacienţi, chiar 
şi după decesul acestora.  

 (...) Voi păstra respectul deplin pentru viaţa umană de 
la începuturile sale chiar sub ameninţare şi nu voi 
utiliza cunoştinţele mele medicale contrar legilor 
umanităţii.  

 Fac acest jurământ în mod solemn, liber, pe onoare!» 

 Legea 95/2006. Online la: http://www.monitoruljuridic.ro/act/lege-nr-95-din-14-aprilie-2006-
privind-reforma-n-domeniul-s-n-t-ii-emitent-parlamentul-publicat-n-71139.html 



Legea nr. 46/ 2003 a Drepturilor 
Pacienţilor, Capitolul 4 
• Art. 21. Date confidenţiale. Toate informaţiile privind 

starea pacientului, rezultatele investigaţiilor, 
diagnosticul, prognosticul, tratamentul, datele 
personale sunt confidenţiale chiar şi după decesul 
acestuia.  

• Art. 22. Informaţiile cu caracter confidenţial pot fi 
furnizate numai în cazul în care pacientul îşi dă 
consimţământul explicit sau dacă legea o cere în mod 
expres.  

Legea nr. 46/ 2003 a Drepturilor Pacienţilor. Online la: http://www.cnas.ro/page/legea-nr-46.html 



De ce există totuși discriminare? 
Aspecte 
legale 

Plan cognitiv 

Cunoașterea legilor 

Informații corecte 
privind HIV/SIDA 

Măsuri profilactice 
adecvate 

Credințe 
personale 

Pot să mă infectez 
dacă nu sunt atent 

Pot să mor 

Dacă eu mă infectez îi 
pun în perocol pe cei 

dragi 

Ce simt 

Plan emoțional 

Frică de moarte, frică 
de boală, frică de 

necunoscut 

Frici înrădăcinate și 
transmise din 

generație în generație 

PLUS percepţia distorsionată şi estimarea inadecvată a 
riscului propriu 

Usaci D. Imunodeficienta psihoafectiva si comportamentala in raport cu HIV/SIDA. Editura Polirom, 2003. 
 



frică 
neînțelegerea 
adecvată a 
fenomenului 

percepţia 
distorsionată 

estimarea 
inadecvată a 

riscului 
propriu 



Efectele asupra persoanei care 
trăiește cu HIV/SIDA 

• Stigma și marginalizare 
• Modificare în sens negativ a imaginii de sine 
• Scădere a încrederii în propria persoană 
• Nivel ridicat de stres 
• Atitudine preponderent ezitantă în 

interacțiunile sociale  
• Încurajează non-dezvăluirea diagnosticului, 

nu doar în relațiile personale, ci și 
profesionale. 

• Katz IT, Ryu AE, Onuegbu AG etc. Impact of HIV-related stigma on treatment adherence: systematic review and meta-
synthesis. J Int AIDS Soc. 2013 Nov 13;16(3 Suppl 2):18640. doi: 10.7448/IAS.16.3.18640. 

• Ruffell S. Stigma kills! The psychological effects of emotional abuse and discrimination towards a patient with HIV in 
Uganda. BMJ Case Rep. 2017 Jul 14;2017. pii: bcr-2016-218024. doi: 10.1136/bcr-2016-218024. 

• Mo PK, Ng CT. Stigmatization among people living with HIV in Hong Kong: A qualitative study. Health Expect. 2017 Feb 
14. doi: 10.1111/hex.12535. [Epub ahead of print] 

 



Concluzii 
• Reacțiile psiho-emoționale asociate infecției HIV și bolii SIDA – 

frică de moarte, frică de complicații medicale, sociale, frica de 
respingere, depresie, nesiguranță și lipsa proiecției în viitor – se 
regăsesc nu doar la persoana cu diagnostic HIV-pozitiv ci și 
orice persoană care se consideră în pericol de a fi infectată. 
Aceste reacții sunt NORMALE în primă instanță și își au 
originea în instinctul de conservare și în lipsa informațiilor 
medicale corecte.  

• ÎNSĂ personalul medical, prin pregătirea specifică, ar trebui să 
dețină toate instrumentele necesare astfel încât atitudinea față 
de pacientul seropozitiv să fie una corectă. 

• Pornind chiar de la un comportament subconștient 
discriminatoriu, cadrele medicale pot să aducă prejudicii de 
imagine și implicit socio-psihologice persoanei infectate HIV, de 
la modalitatea de adresare în particular și în public, până la 
discriminare evidentă și chiar segregare în comunitate. 
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