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In My Shoes
UNTEATRU, co-finanțat de Elveția prin intermediul Programului de Cooperare Elvețiano-
Român pentru reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene 
extinse. Obiectivul general îl reprezintă  creșterea premiselor de integrare socială a 
persoanelor seropozitive din România. În cadrul proiectului sunt cuprinse activități de 
dezvoltare a abilităților de viață pentru persoane seropozitive, informare și sensibilizare a 
tinerilor din populația generală cu privire la HIV/SIDA și drepturile persoanelor 
seropozitive, activități de teatru social, realizarea unei cercetări, dezbateri publice, etc.
Proiectul are acoperire națională și o durată de 24 luni  (iulie 2013 -  iulie 2015).

Uniunea Națională a Organizațiilor Persoanelor Afectate de HIV/SIDA este singura 
federație din România  formată din organizații ale persoanelor afectate de HIV/SIDA, 
axată pe advocacy pentru promovararea și apărarea drepturilor persoanelor infectate și 
afectate de HIV/SIDA din România. UNOPA, înființată în 2000, numără în prezent 22 de 
asociații ale persoanelor seropozitive membre în federație. 

Detalii contact UNOPA: 
Adresa:  Str. Ștefan Greceanu, nr.7, etaj 1, ap.2, sector  2, București.
Email: unopa@unopa.ro 
Site: www.unopa.ro
Tel: 0213199329

 este un proiect derulat de UNOPA, în parteneriat cu Asociația 



CE TREBUIE SĂ ȘTII DESPRE
HIV/SIDA

†   CE ESTE HIV?

HIV  (Virusul  Imunodeficienţei  Umane)  este  un  virus  care  afectează  
anumite  celule  ale  sângelui  –  celulele  albe  (limfocite  CD4)  care  ne 
protejează împotriva infecţiilor. Celulele infectate devin producătoare ale  
virusului  şi  după  o  vreme  mor.  Virusurile  nou  produse  circulă în  sânge,  
căutând  noi  celule  pe  care  să  le  infecteze.  În  felul  acesta numărul  de  
celule  albe  din  organism  scade  treptat  şi  împreună  cu acestea,  scade  şi  
imunitatea.  În  timp  organismul  pierde  capacitatea de rezistenţă chiar şi în 
faţa unei boli obişnuite.

†   CE ESTE SIDA?

Când numărul de limfocite CD4 scade, imunitatea este serios afectată şi 
organismul nu se mai poate apăra împotriva altor virusuri, ciuperci, bacterii. În 
acest mod, infecţia cu HIV evoluează la stadiul de SIDA - Sindromul 
Imunodeficienţei Dobândite. SIDA nu reprezintă o singură boală, ci un complex 
de boli diferite, cărora un organism normal le-ar face faţă fără probleme, dar 
care la persoanele infectate cu HIV au o altă evoluţie.

SIDA este un sindrom, adică un ansamblu de semne și simptome care 
apar la persoanele infectate cu HIV, într-o stare avansată de distrugere a 
sistemului imunitar. 





†   CUM SE TRANSMITE INFECȚIA HIV

Infecția HIV se poate transmite de la o persoană infectată la altă 
persoană prin următoarele fluide:

- Sânge (inclusiv sânge menstrual)
- Material seminal 
- Secreții vaginale
- Lapte matern

Sângele conține cea mai mare concentrație de virus, urmat de material 
seminal, urmată de fluide vaginale, urmat de lapte matern. Activități care 
permit transmiterea HIV:

- Contactul sexual neprotejat (vaginal, anal, oral)
- Contactul direct cu sânge infectat:

· Ace și seringi de injectare a drogurilor, 
· Transfuzii de sânge infectat, ace nestirilizate din cabinete de 

stomatologie, de tatuare, etc. 
- De la mamă la copil (în timpul sarcinii, în timpul nașterii sau prin 
alăptare). 



†   CUM NU SE TRANSMITE INFECȚIA HIV

Următoarele fluide corporale NU transmit infecția HIV:
- Saliva
- Lacrimile
- Transpirația
- Fecale
- Urină

Infecția HIV nu se transmite prin activitățile de zi cu zi, prin contactul 
cu mâncare, haine ori atingerea obiectelor.

NU poți fi infectat cu virusul HIV:
- De la un ac steril folosit într-o clinică sau alt centru de sănătate
- De la o mușcătură umană (fără răni majore)
- De la o mușcătură de insectă, inclusiv mușcătură de țânțar
- De la un animal
- De la conviețuirea în aceeași casă cu o persoană seropozitivă
- De la atingere, sărut, îmbrățișare, strângere de mână;
- De la tuse, strănut;
- De la băi, bazine, adică prin apă;
- De la folosirea unui cuțit/furculiță/lingură/ceașcă/farfurie 
utilizată întâi de o persoană seropozitivă
- De la prosoape, clanțe de uși, telefon, computer, jucării etc. 



TESTAREA HIV

†   DE CE ESTE IMPORTANT SĂ TE TESTEZI?

· Poți afla informații corecte despre transmiterea infecției HIV
· Dacă nu ești infectat, poți găsi împreună cu consilierul metode de a 
evita să te expui în continuare
· Poți afla dacă stilul de viață pe care îl ai te expune la riscul de infectare
· Îți respecți sănătatea și siguranța partenerului/partenerilor tăi
· Dacă ești gravidă, ai șanse mari să ai un copil sănătos cu cât afli mai 
devreme de prezența infecției HIV
· Te liniștește în legătură cu false temeri cum că ai putea fi infectat HIV
· Dacă ești infectat, vei ști imediat ce trebuie să faci pentru a nu lăsa 
boala să evolueze

†   CÂND SĂ TE TESTEZI?

După expunerea la o situație de risc ori la 
începutul unei noi relații, este recomandată 
testarea  HIV pentru un plus de claritate și 
siguranță. 

Din rândul situațiilor de risc enumerăm:
- Sex neprotejat
- Incidente petrecute în contexul utilizării 

prezervativului: utilizarea necorespunzătoare, 
ruperea, slabă calitate a acestuia. 

- Schimbul de ace de către utilizatorii de 
droguri injectabile



După expunere, cel mai devreme testarea este posibilă la două săptămâni, 
când este posibilă verificarea prezenței anticorpilor antiHIV în organism. 
Dacă primul test  este pozitiv,  rezultatul devine sigur numai după un al doilea 
test de confirmare.  Cu toate acesta, un rezultat negativ de infectare HIV poate 
fi considerat cert doar după trei luni de la situația de risc.  Acest lucru este 
explicat de diferențele existente de la un individ la altul privind intervalul în 
care organismul formează anticorpi antiHIV.

†   

Testul HIV nu se poate efectua decât cu acordul tău, exprimat  în 
prealabil. 

Întotdeauna, exprimarea acordului pentru testare și discuția despre 
test trebuie să se desfășoare într-un spațiu care îți asigură intimitatea, iar în 
cazul în care aceasta nu îți este oferită, ai dreptul să refuzi testarea. 

Testul este întotdeauna confidenţial. Medicul de familie nu va fi 
informat despre rezultatul testului pacientului fără permisiunea specifică a 
acestuia. În funcţie de testul utilizat, rezultatul este primit peste câteva ore de 
la testare până la o săptămână.

Înainte de testare este obligatoriu să fii informat despre:

CE SE ÎNTÂMPLĂ LA O ȘEDINȚĂ DE TESTARE?

· Ce este infecția HIV și cum se transmite
· Cum se poate reduce riscul de infecție
· În condiții de confidențialitate, vei fi ajutat să 
îți identifici singur ultimele comportamente de 
risc, dacă acestea există
· Ți se va explica de ce este important să faci un 
test HIV (pentru tine  însuți, pentru partener, 
pentru familie)
· Ce este testul, cum se aplică, cum afli 
rezultatul și ce înseamnă acesta



Oricând te poți răzgândi în ceea ce privește testarea, iar dacă ai îndoieli 
sau temeri, este suficient să discuți cu consilierul despre ele.

Rezultatul testului va fi comunicat și explicat, indiferent care este 
acesta (negativ sau pozitiv). Specialiștii vor răspunde tuturor întrebărilor și 
neclarităților pr care le ai. 

† 

Testele HIV sunt concepute pentru a detecta anticorpii de tipul HIV  în 
sânge, anticorpi care apar în organismul uman după infectarea cu virusul HIV. 
Anticorpii sunt proteine produse de organism și reprezintă felul acestuia de-a 
riposta împotriva infecțiilor. 

Testul HIV nu indică dacă ai SIDA, de cât timp ești infectat, sau cât de 
bolnav ai putea deveni. Pur și simplu indică dacă este sau nu prezent virusul 
HIV. 

† CE ÎNSEAMNĂ „FEREASTRĂ IMUNOLOGICĂ”?

Din momentul infectării cu HIV a organismului, sistemul imunitar are 
nevoie de o perioadă de timp pentru a produce un număr de anticorpi suficient 
de mare pentru a fi depistat de testul HIV. Această perioadă nu este aceeaşi 
întotdeauna, în cele mai multe cazuri numărul anticorpilor este relevant doar 
după 1 - 3 luni de la momentul infectării. Perioada de timp ce trece din 
momentul infectării şi până când numărul anticorpilor anti-HIV este suficient 
de mare pentru a fi pus în evidenţă de către testul HIV se numeşte fereastră 
imunologică.

Un exemplu : dacă ieri a avut loc un contact sexual neprotejat care a dus 
la infectarea cu HIV, iar testul HIV este făcut astăzi, mâine sau chiar peste o 
lună, rezultatul negativ nu va fi 100 % sigur.

Marea problemă pe care o reprezintă această "fereastră imunologică" 
este că în toată această perioadă, chiar dacă rezultatul testului HIV este negativ, 
persoana infectată este purtătoare de virus şi îl poate transmite. 

CE URMĂREȘTE UN TEST HIV?



Testează-te HIV! 

† 

Se recomandă ca testul la HIV să fie efectuat la o clinică de sănătate, 
cabinet medical sau la o instituţie care oferă consiliere şi testare voluntară 
(VCT) HIV. 

La nivel naţional există o reţeaua de testare HIV prin intermediul 
centrelor și laboratoarelor de epidemiologie din cadrul Direcţiilor Judeţene de 
Sănătate Publică. 

UNDE TE POȚI TESTA?



COMPORTAMENT RESPONSABIL
ÎN SEXUALITATE

Să fii “cool” nu înseamnă să faci lucrurile doar pentru că toată lumea le 
face, să fii teribilist, să te arunci cu “capul” înainte, fără să te gândeşti la 
consecinţe. Să fii “cool” poate la fel de bine să însemne să fii tu aşa cum eşti, să 
fii informat, să ai grijă de sănătatea ta şi a celor din jur.

Este adevărat însă că viaţa sexuală joacă un rol important. Dar viaţa 
sexuală nu este un parc de distracţii, nu este doar aventură sau “senzaţii tari”. 
Viaţa sexuală este un lucru cât se poate de serios, iar urmările ei îţi pot 
influenţa viitorul, atât pozitiv cât şi negativ.

În momentul în care intri într-o relaţie sexuală trebuie să ai în vedere 
atât istoricul tău sexual cât şi al partenerului. În ceea ce priveşte istoricul tău 
sexual trebuie să ai în vedere 2 aspecte: ceea ce ţine în mod direct de tine (câţi 
parteneri ai avut, la câte situaţii de risc te-ai expus şi în ce condiţii, dacă ai făcut 
analize medicale la începutul fiecărei relaţii sexuale neprotejate sau nu, etc), 
pe de altă parte trebuie să iei în calcul că în spatele foştilor parteneri sexuali pe 
care i-ai avut stă un istoric sexual propriu, cu alţi parteneri, alte 
comportamente. Acelaşi istoric trebuie sa îl ai în vedere şi în ceea ce priveşte 
actualul partener sexual.

Deci atunci când iei decizia de a întreţine un contact sexual neprotejat, 
nu  îţi pui încrederea nu numai în actualul partener, ci în toţi partenerii sexuali 
ai acestuia şi în toţi partnerii sexuali ai partenerilor partnerului tău şi aşa mai 
departe.

În imaginea următoare poţi vedea cum se transmite o infecţie cu 
transmitere sexuală (inclusiv HIV).





Prin urmare, este necesar ca partenerii să fie conştienţi de faptul că 
viaţa sexuală implică responsabilitate, fiecare dintre parteneri având un rol 
important în asigurarea unei vieţi sexuale sănătoase şi armonioase.

Responsabilitatea individuală se referă la înţelegerea şi 
conştientizarea propriei sexualităţi şi a dezvoltării sexuale, respectul de sine şi 
pentru partener, recunoaşterea şi toleranţa faţă de diversitatea de valori 
sexuale în cadrul comunităţii.

Comportament responsabil în sexualitate în contextul prevenirii 
HIV/SIDA implică asumarea unui comportament de tip SAFER SEX! (SEX MAI 
SIGUR)

Prin safer sex definim totalitatea comportamentelor individuale sau 
combinate care reduc semnificativ, către zero, riscul de infectare cu HIV şi cu 
majoritatea ITS-urilor.



S – Sex protejat prin folosirea prezervativului la fiecare contact sexual, de orice 

tip ar fi acesta

A – Abstinenţa (lipsa contactului sexual).

F– Fidelitatea între parteneri, cu testare.

E–Evitarea relaţiilor sexuale întâmplătoare şi limitarea numărului de 

parteneri

R– Realizarea activităţilor sexuale fără penetrare

Mai ales când de afli la începutul unei relaţii poate fi dificil să discuţi cu 
partenerul/partenera despre prezervativ, dar n-ar trebui să laşi timiditatea 
sau jena să aleagă pentru sănătatea ta.

Dacă partenerul/partenera nu va fi de acord de prima dată când îi 
propui, iată câteva idei despre cum ar putea decurge argumentaţia:

MOTIV RĂSPUNS

Nu ai încredere în mine?

N-o să fie la fel de bine cu
prezervativ.

Nu am prezervativ la mine.

Mi-e teamă să-i spun să folosească 
prezervativ, o să creadă că nu am
încredere în el.

Folosesc pilule, n-am nevoie de
prezervativ.

Cred că nu mă iubeşti cu adevărat.

O să mă retrag înainte de a ejacula.

Numai o dată.

Nu e vorba de neîncredere, dar oamenii
pot avea o boală cu transmitere sexuală
fără să ştie.

Eu m-aş simţi mai relaxat(ă) şi te-aş face şi
pe tine să te simţi mai bine.

Eu am.

Dacă te temi să-l întrebi, probabil că
într-adevăr nu ai încredere. 

Aş vrea să-l folosim totuşi, ne poate proteja
de infecţii pe care le-am putea ignora. 

Ba da, dar nu-mi risc viitorul, ca să-ţi
dovedesc.

O fată poate rămâne gravidă sau se poate
infecta şi de la lichidul pre-ejaculator.

O dată poate fi de ajuns.



HIV și PERSONALITATEAHIV și PERSONALITATEA
Te-ai gândit cum ar fi dacă într-o zi ai face cunoştinţă cu o 

persoană care este seropozitivă? Cum ai reacţiona? Ce părere ai avea 
despre el sau ea?

Ei bine noi ne-am propus să îţi oferim această experienţă. 
Astăzi poţi face cunoştinţă cu Gabriela. Nu o poţi vedea, dar 
este o tânără cât se poate de reală, are 24 de ani şi este deja 
studentă. Ea a ales să îţi impartășescă povestea personală 
pentru că dincolo de statistici, definiţii şi informaţii 
medicale, dincolo de statutul HIV sunt… oameni. 
Oameni care au poveştile lor de viaţă, vise şi dorinţe 
ale lor…

Bună! 

Eu sunt ... eu port numele şi prenumele bunicii mele. Tata, pe când 
aveam vreo 14 anişori ar fi vrut să îmi schimbe prenumele în Daniela. 
Spunea, despre bunica mea, despre mama lui, că ar fi avut viaţa grea şi tare 
se temea ca eu să nu îi fi moştenit, odată cu numele, şi greutăţile. Dar mă 
întreb ...greutăţile bunicii am moştenit eu la 14 ani când am fost 
diagnosticată cu SIDA?

 Nu, eu nu cred, de fapt eu ştiu că nu. Eu doar  primeam un răspuns, 
aflam de ce timp de 14 ani răceam mai des decât fratele meu, mai des decât 
copiii de la scara blocului, găseam logica kilogramelor mele de păpuşă cum  
frumos îmi spunea mama ca să nu mă mai compar cu alţi copii, ca să nu mă 
mai displac cum tot tindeam ori de câte ori ori mă priveam în oglindă. 

Îmi aduc aminte că timp de mulţi ani nu puteam numi o vară, o iarnă, 
un anotimp în care să nu fi fost internată, înţepată, să nu mi se fi administrat 
perfuzii şi imi - aduc aminte că începusem să rup acuşoarele de seringă, se 
supărau asistentele – ce vină aveau ele? Dar ce vină aveam eu? 



Într-o zi ... în ACEA zi, am răcit. Cinci săptămâni am stat internată. Atunci 
teste, retestari, confirmări, reconfirmări şi ghici ce? DIAGNOSTIC! 

La 14 ani, în octombrie, salutam o nouă opţiune de viaţă, sau dacă stau mai 
bine şi mă gândesc, se cuvine să îi spun opţiunea mea de viaţă – cu altfel de 
drumuri către aceleaşi provocări dar şi cu alt gen de provocări specifice vieţii 
unui omuleţ diagnosticat cu o boală incurabilă! Ce trăiesc eu acum aş numi 
viaţă plină de substanţă, pe lângă substanţa chimică ce zace-n organismul 
meu rănind ce poate ca să trateze sau să stagneze ce poate – paradox, nu? 

Apropo, stagnarea evoluţiei virusului HIV este scopul tratamentului 
antiretroviral recomandat şi prescris de către medicul infecţionist. Eu am 
avut încredere în tratament şi acum le mulţumesc medicilor pentru iscusinţa 
şi devotamentul lor faţă de mine. Dar totodată îmi mulţumesc şi mie - îmi 
mulţumesc pentru că am ales să am încredere, am ales să înghit pastiluțe, am 
ales să lupt cu efectele secundare, am ales în relaţia asta cu virusul să fiu eu 
cocoşul ca să adun zile-n sac şi deci timp pentru toate câte am dorit să fac, să 
am, să văd.Căci am făcut, am avut şi-am şi văzut. 

E frustrant dacă mă întrebaţi pe mine să pui întrebări, sau să deschizi 
subiecte ale căror răspunsuri finale vor fi de fapt rezumate într-o respiraţie 
profundă, grea, apăsătoare, într-un oftat şi atât! 

Esenţa vieţii este afectarea, nu? Adică ...numim viaţă tot ceea ce ne bucură 
sau ne supără şi credeţi-mă, viaţa mea de la 14 ani e marcată de câteva 
bucurii şi câteva dureri foarte, dar foarte intens simţite. Bucuria chiar e 
simţită ca cel mai mare succes când reuşeşti să intri la facultate deşi medicul 
te sfătuieşte să ... încă nu... când treci de prima sesiune cu doar câteva 
perfuzii, când treci cu bine examenele în aceleaşi zile în care şi vomiţi în baia 
facultăţii! Oooof! Ce zile au fost acelea...

Iar durerea, ... durerea e mai grea decât orice gând negru când pierzi iubirea, 
respectul, sprijinul cuiva drag din simplul motiv că medicii te-au 
diagnosticat corect şi ţi-au prescris medicamente şi reguli. REGULI DE 
NEÎNCĂLCAT PE VIAŢĂ!



Relațiile sociale cu persoanele ce trăiesc cu HIV/SIDA nu te pun în 
pericol de-a contacta virusul. A fi în preajma lor, a le atinge, a le îmbrăţişa, ori a 
face oricare dintre lucrurile pe care le faci în general cu prietenii, nu prezintă 
niciun risc. 

Dincolo de a fi conștienți de unele probleme de sănătate ori unele 
sensibilități pe care  persoanele seropozitive le-ar putea avea, nu este nevoie să 
învățăm nici un tip nou de comportament pentru a-l utiliza în interacționarea 
cu ele. Trebuie și merită să fie tratate cu același respect și umanitate, cu care în 
mod ideal, îi tratăm pe toți. Există totuși presupuneri greșite cu privire la 
situația unei persoane seropozitive, ce se spune ori ce se face în preajma unei 
persoane cu HIV/SIDA care pot provoca îndepărtare, ofensare, prejudecată, 
discriminare: 

· persoanele seropozitive sunt vinovate de ce li s-a întâmplat 
· persoanele seropozitive au comportamente la risc, iresponsabile
· oricât aş încerca să mă potejez tot există un risc de infectare și 

sănătatea mea este în pericol dacă stau în preajmă 
· ar trebui să aibă paharul lui/ei sau să folosească un pahar de unică 

folosinţă
· sunt tolerant/ă dar nu vreau să mă expun cu el/ea în societate pentru 

că ceilalţi ar putea să gândescă depre mine că sunt infectat/ă
· este o victimă, etc.

CUNOAȘTE PERSOANE CARE TRĂIESC CU HIV/SIDA 

A cunoaște persoane care trăiesc cu HIV/SIDA ajută la umanizarea bolii 
și te ajută să vezi dincolo de cazuri, titluri, statistici.  HIV/SIDA nu este de fapt 
despre numere și grupuri de risc, ci este vorba despre oameni, prieteni și 
familie, colegi și persoanele care îi îngrijesc. 

Cei mai mulți dintre noi se tem ori se simt nesiguri în situații 
nefamiliare. De asemenea, unii se pot simți inconfortabil în jurul lor, ori pot 
avea impresii greșite despre persoane pe care nu le cunosc. Persoanele 
seropozitive, în mod eronat, pot părea înfricoșătoare.  O cale evidentă de-a 
rezolva această problemă ar fi să cunoști o persoană care trăiește cu HIV/SIDA. 

† 



Este important să vă reamintiți că persoanele infectate cu HIV pot fi 
sănătoase și arată la fel ca oricine altcineva. Poate că aveți printre cunoștințe 
persoane cu HIV, însă nu știți acest lucru. N-ai cum să identifici care este 
statusul HIV al unei persoane decât dacă îți spune.

Cel mai probabil, ați 
putea întâlni  persoane 
seropozitive voluntariind în 
organizații și instituții de 
profil, ori ați putea afla 
d e s p r e  t e s t i m o n i a l e l e  
acestora căutând pe internet 
(www.unopa.ro, facebook 
UNOPA - Uniunea Naţională a 
Organizaţiilor Persoanelor 
Afectate de HIV/SIDA)

† NU EXISTĂ VICTIME SIDA

Una dintre cele mai importante schimbări pe care ar trebui să le facem 
este aceea de-a înceta utilizarea termenului de „victimă” atunci când ne 
referim la oamenii care trăiesc cu HIV/SIDA. Numind o persoană cu HIV/SIDA 
victimă e același lucru cu a afirma că aceasta este neputincioasă în fața acestui 
virus/boli și prin urmare nu mai are nici o speranță. Din contră, ar trebui să 
utilizăm cuvinte care să evidențieze puterea și speranța celor care luptă 



†   NU EXISTĂ „VICTIME NEVINOVATE  ALE HIV/SIDA”

La începutul epidemiei - și chiar și astăzi, din păcate – era un lucru 
obișnuit pentru oameni să discute despre „victime inocente ale HIV/SIDA”, 
care au prins virusul „nu prin vina lor”, ci prin accidente medicale etc.  Asta însă 
implică, că oricine altcineva care a fost infectat cu HIV în urma unui comporta-
ment periculos ori iresponsabil, este un fel de autor vinovat care merită să 
sufere o moarte teribilă. Acest fel de judecată care îi împarte pe unii în 
nevinovați, iar peste alții aruncă vina, servește doar la creșterea stigmei 
asociate cu această boală îngrozitoare. Nimeni nu merită să aibă SIDA. Nimeni 
nu merită sufere. 

†   EXISTĂ DOAR OAMENI CU HIV/SIDA

Felul în care numești pe cineva este important. Un nume semnifică mai 
mult decât cuvintele utilizate, ele sugerează modul în care individul la care se 
face referire este văzut de grup. Oamenii sunt adesea confuzi cu privire la felul 
în care pot numi o persoană care trăiește cu SIDA. Dacă termenul de „victimă” 
este exclus, cum s-ar mai putea spune? Cei mai mulți spun simplu „persoană cu 
HIV/SIDA” ori „persoană care trăiește cu HIV/SIDA”. Aceste fraze și acronime 
ajută la menținerea umanității persoanei implicate, evitând reducerea 
acesteia la un diagnostic ori o condiție.

 †   NU ÎNTREBA O PERSOANĂ CUM S-A INFECTAT CU HIV

Este lipsit de tact să întrebi o persoană cum s-a infectat cu HIV. Această 
întrebare ar implica faptul că unele modalități de infectare sunt în regulă, iar 
altele nu. E ca și cum ai întreba pe cineva dacă este o victimă nevinovată ori 
dacă a meritat-o. Această întrebare nu are un scop real și stă în calea 
cunoașterii persoanei care trăiește cu HIV/SIDA. 



† FII TU ÎNSUȚI: COMPOARTĂ-TE NORMAL FAȚĂ CU PERSOANELE CE 
TRĂIESC CU HIV/SIDA

Acum că am stabilit că HIV/SIDA nu se transmite prin relații sociale, vă 
puteți relaxa în interacționarea cu persoanele ce trăiesc cu HIV/SIDA. Nu aveți 
de ce să vă temeți să dați mâna cu ele sau  le îmbrățișați. Tratați persoanele 
seropozitive cu respect și sensibilitate, nu cu mănuși de catifea. Este 
important, într-adevăr, să utilizăm un limbaj atent și respectuos, însă asta n-ar 
trebui să ne oprească în a lua contact cu persoanele cu HIV/SIDA. 

Principala provocare este de-a nu ne purta diferit cu persoanele cu 
HIV/SIDA decât în mod normal. Când faci o încercare sinceră de-a cunoaște o 
persoană seropozitivă, intenția prietenoasă și onestă va avea mai mult impact 
decît câteva cuvinte adresate greșit. 

Poate că știi pe cineva care trăiește cu HIV/SIDA – poate un prieten, ori o 
prietenă, poate un prieten de familie, și așa mai departe -  și poate te întrebi 
cum va decurge relația voastră. Reamintește-ți că personalitatea acelei 
persoane nu s-a schimbat din cauza HIV/SIDA; are aceleași pasiuni, îi plac în 
continuare aceleași lucruri și aceleași îi displac, are același simț al umorului. 

 să

Astăzi Gabriela este educator între egali într-un spital unde se tratează 
persoane seropozitive. Vorbeşte cu acestea despre problemele pe care le au 
cei care trăiesc cu HIV, despre importanţa administrării corecte a 
tratamentului, despre un stil de viaţă sănătos...despre stilul de viaţă cu HIV. E 
implicată în multe proiecte legate de HIV şi are mulţi priteni.

“Acum zilele mele sunt pline: serviciu, facultate, bibliotecă, ocazional 
câte o ieşire într-un local unde povestim şi ne jucăm filosoficeşte. Apoi mai 
sunt desele mele călătorii prin ţară şi în străinătate în ultima vreme, pentru 
că mă implic în proiecte pentru îmbunătăţirea vieţii persoanelor 
seropozitive.

Sunt fericită! Mai am însă dorinţe mari pentru mine: îmi doresc din 
suflet ca părinţii mei să înceteze să îşi mai facă griji pentru mine şi îmi doresc 
să am un cuvânt de spus pentru binele traiului cu HIV.

Iar pe voi…pe voi vă salut, vă doresc să fiţi frumoşi, să trăiţi frumos şi 
responsabil! (Gabriela)



COMPORTAMENT RESPONSABIL
ÎN SEXUALITATE

Se poate întâmpla să intri în relaţie cu o persoană despre care să nu ştii 
că e seropozitivă şi ea să îţi dezvăluie acest lucru după un timp. Sau se poate 
întâmpla ca în timpul relaţiei partenerul/partenera ta să descopere că este 
seropozitiv/ seropozitivă. Acesta este un moment care ar putea să vă pună 
relaţia la încercare. Fiecare are dreptul de a alege dacă îşi doreşte să rămână 
într-o relaţie sau nu, dar asta nu înseamnă că momentul în care o persoană îţi 
dezvăluie statutul nu poate fi unul care implică respect şi demnitate. 

Indiferent de natura relaţiei pe care o ai cu această persoană (prieten, 
coleg, rudă, iubit, etc) este important să ţii cont de faptul că dezvăluirea 
diagnosticului este o provocare pentru persoanele infectate HIV. Pentru o 
persoană seropozitivă sunt întrebări la care nu există răspunsuri predefinite: 
Când este momentul potrivit să îi spun? Cum să-i spun? Care este cel mai 
simplu mod?

Nu există şabloane, cu toate acestea poţi lua în calcul câteva aspecte 
când te afli într-o astfel de situaţie:



1.E de înţeles dacă o astfel de veste, pe care nu te aşteptai să o primeşti, 
te copleșește la început. Prin urmare, dacă simţi că ai nevoie de timp pentru a 
procesa această informaţie, îi poţi comunica persoanei în cauză, respectuos, 
acest lucru. E mai bine să îţi iei timpul de care ai nevoie decât să spui lucruri pe 
care mai târziu să le regreţi.

2.Nu te teme să te informezi despre ce înseamnă HIV, SIDA, viaţa cu HIV. 
Cu cât eşti mai informat/ă, cu atât este mai puţin probabil îţi fie teamă în mod 
nejustificat de o persoană infectată cu HIV şi în plus vei şti cum să te protejezi 
de infecţia cu HIV

3.Pune toate întrebările care te macină vis a vis de HIV şi persoanele 
seropozitive, fie persoanei în cauză,  fie unui specialist care îţi poate răspunde.

4.Aminteşte-ţi că dincolo de faptul că persoana cu care eşti într-o 
relaţie este infectată cu HIV, este aceeaşi persoană pe care o cunoşteai, 
personalitatea ei nu este afectată de virus. Te poţi simţi la fel de bine cu ea ca şi 
înainte, puteţi să faceţi aceleaşi lucruri împreună.

5.Vorbeşte cu o persoană care are cunoştinţe şi experienţă în domeniu 
şi te poate ajuta să găseşti răspunsurile de care ai nevoie (ex. psiholog, 
reprezentantul unei asociaţii de persoane seropozitive, consilier şcolar, etc).

6.Fii sincer! De cele mai multe ori sinceritatea doare mai puţin decât 
indiferenţa. Fiind sincer eviţi situaţia în care cealaltă persoană îşi face 
aşteptări nerealiste în ceea ce te priveşte.

7.Păstrează informaţia primită doar pentru tine. Spunând mai departe 
îi poţi face rău unei persoane care şi-a pus încrederea în tine. Încearcă să te pui 
în situaţia ei. Pentru tine cum ar fi? Este important să ţii cont de faptul că nu 
toate persoanele vor reacţiona la fel ca tine. Dacă tu ai acceptat că nu este un 
risc pentru tine şi pentru cei din jur şi te-ai informat cu privire la HIV, nu 
înseamnă că şi ceilalţi vor face la fel. Ai viaţa unei persoane în mâini, e o 
responsabilitate mare! În plus, în România, prin lege, statutul unei persoane 
seropozititive este confidenţial şi poţi fi tras la răspundere dacă răspândeşti o 
astfel de informaţie!



 

Nu m-am gândit pânã acum
ce înseamnã pentru o
persoanã seropozitivã
sã trãiascã cu HIV...
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