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Ce este HIV? 
 
H –Human (uman) – numai oamenii îl pot avea 
I – Imunodeficienţei – distruge sistemul imun al organismului 
V –Virus – un agent patogen care cauzează o anumită boală 
 
Viruşii sunt agenţi infecţioşi ai bacteriilor, plantelor si ai animalelor inclusiv ai (celui mai 
evoluat) – omului. Reprezintă entităţi de sine stătătoare, vii, de dimensiuni foarte mici, cu 
structură foarte simplă, incapabile să crească şi să se înmulţească altfel decât prin parazitarea 
celulelor vii cu organizare complexă. Viruşii pătrund în celule, se dezvoltă, se multiplică, 
dezorganizând si omorând, in final, celula. 
 
 
Ce este SIDA? 
 
S – Sindrom – ansamblul simptoamelor, semnelor care caracterizează o boală 
I – Imuno – ceea ce ţine de imunitate, de apărarea pe care organismul şi-o poate asigura 

faţă de agresori, faţă de agenţii inductori de boală 
D – Deficienţă – slăbirea capacităţii de apărare a sistemului imunitar 
A – Achiziţionat – dobândit, câştigat în cursul vieţii. (Dacă împreunarea celor 4 iniţiale ar 

respecta regula, Sigla in limba română ar fi "SIDD": Sindromul de Imuno-Deficientă 
Dobândită. S-a reţinut insă prin folosirea curentă sigla SIDA, care are avantajul de a evita 
pronunţarea grea a celui de al doilea D, fiind eufonică.) 

 
SIDA este maladia provocată de către HIV. SIDA este manifestarea finală, gravă, a infecţiei cu 
HIV, o boală cronică, cu evoluţie îndelungată şi imprevizibilă. Cele mai multe persoane HIV 
infectate au evoluat către SIDA şi deces, de obicei, în decurs de câţiva ani. Persoanele care au 
SIDA sunt foarte sensibile la multe boli periculoase pentru viaţă, numite infecţii oportuniste şi la 
anumite forme de cancer. 
 
 
Diferenţa dintre imunitate şi imunodeficienţă 
Imunitatea reprezintă proprietatea organismului de a se apăra de diverşi agresori externi (bacterii, 
viruşi, paraziţi, ciuperci) prin intermediul unor celule şi al anticorpilor specifici (produşi de alte 
celule specializate); se induce, deci o stare de rezistenţă specifică faţă de acţiunea unui agent 
inductor de boală. 
 
Imunodeficienţa congenitală (ereditară) sau câştigată (dobândită) în cursul vieţii reprezintă o 
stare anormală, patologică, ce se manifestă prin disfuncţii, reduceri ale capacităţii de apărare a 
organismului. Imunodeficienţa câştigată apare, insă ca urmare a unei cauze externe care 
acţionează asupra sistemului imunitar. Una din cele mai importante cauze ale imunodeficienţei 
câştigate este infectarea cu virusul HIV. Imunodeficienţa se exprimă în diverse niveluri de 
gravitate si poate ataca diverse componente ale sistemului imunitar.  
 
 
Termeni care se referă la sistemul imunitar 
 
Antigen – Orice "parte" din structura unui agent patogen, orice "macromoleculă", în sens larg, 
capabilă să stimuleze sistemul imunitar si să-i facă să riposteze, fie prin producerea de anticorpi 
specifici (pot bloca acţiunea dăunătoare a antigenului care le-a indus apariţia), fie prin instruirea 
unor celule capabile să recunoască si să acţioneze împotriva antigenului faţă de care s-au instruit. 
 
Anticorp –a cărui apariţie se datorează stimulării sistemului imunitar de către antigen, reprezintă 
o structură proteică de dimensiune mici, prezentă în "sânge", circulând o dată cu acesta în tot 
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organismul, capabil să se "lege" specific de antigenul care i-a indus apariţia şi să-i blocheze 
acţiunea vătămătoare. Anticorpul care intervine in apărarea imună se numeşte anticorp protector 
tot aşa cum antigenul care i-a determinat apariţia se numeşte antigen protector. Subliniem cele de 
mai sus pentru faptul că un agent infecţios poate conţine multe părţi din structura sa cu 
proprietăţi antigenice (mulţi epitopi) care induc apariţia de anticorpi al căror rol nu este de 
protecţie, putând însă folosi ca un semn (marker) al infecţiei sau bolii. 
 
Infecţie – Organismul uman, de-a lungul vieţii vine in contact cu mediul exterior, mediu din care 
fac parte si microorganismele patogene. Un microorganism care a pătruns printr-una din "porţile 
de intrare" ale organismului, în organism este "întâmpinat" de apărarea imună, putând fi distrus 
şi eliminat. Dacă apărarea nu face faţă, microorganismul se multiplică, prezenţa lui in organism, 
fiind urmarea unui echilibru între agresivitatea agentului şi mijloacele de apărare ale 
organismului. Această stare biologică de echilibru se numeşte "infecţie persistentă", germenele 
patogen prezent se multiplică şi se elimină în absenţa oricărui semn, simptom de boală.  
 
Boală – Reprezintă totalitatea reacţiilor locale sau generale ale unui organism al cărui sistem de 
apărare a fost incapabil să distrugă, să elimine agentul patogen pătruns în organism. Este o stare 
biologică anormală, o destabilizare a echilibrului normal al organismului, ce reprezintă starea de 
sănătate. 
 
Boală infecţioasă – Orice modificare în structura şi in funcţionarea normală a unui organism, 
orice abatere deci de la un echilibru normal, determinat de acţiunea unor agenţi infecţioşi şi 
transmisibili de la o persoană la alta. 
 
Sistemul Imunitar – Sistemul imunitar constituie un întreg complex de apărare a organismului 
împotriva agenţilor infecţioşi, străini de organism; numărul agenţilor infecţioşi cu care s-a 
confruntat şi se poate confrunta organismul uman este foarte mare. În evoluţia speciei umane 
contactul cu agenţii infecţioşi a constituit şi constituie un permanent factor de presiune care a 
determinat şi determină selectarea răspunsului imunitar convenabil supravieţuirii speciei. 
Organismul este obligat să facă faţă multor agresori: 

- microbi (bacterii, viruşi, paraziţi, ciuperci) 
- celule străine (de exemplu, cele transplantate - grefe) 
- celule care prin transformare malignă (canceroasă) devin "străine" şi deci devin ţinta 

apărării imune. 
Sistemul imunitar este capabil să repereze, să recunoască şi să identifice agresorii, preluându-şi 
sarcina de a-i distruge sau de a le neutraliza acţiunea. 
 
 

Cum afectează HIV corpul uman 
 
Virusul Imunodeficienţei Umane atacă direct sistemul imunitar, sistemul de apărare al 
organismului care de regulă înlătură, elimină mulţi agenţi infecţioşi, asigurându-i protecţie, stare 
de rezistenţă de-a lungul vieţii. Distrugând treptat sistemul de apărare, virusul imunodeficienţei 
umane este cauza principală, deşi indirectă, a tuturor complicaţiilor care apar ulterior. Virusul nu 
omoară prin acţiune directă, ci prin intermediul unor microorganisme, prezente in mediul 
exterior, care găsesc în organismul infectat şi lipsit de apărare "o pradă uşoară".  
 
Virusul HIV face parte dintr-o familie specială denumită “Retroviridae”. Ca orice organism viu, 
capabil de înmulţire, viruşii conţin un "genom" constituit fie dintr-o macromoleculă de acid 
dezoxiribonucleic (ADN), fie ribonucleic (ARN), deţinător al informaţiei genetice care face ca 
descendenţii să fie asemănători părinţilor. 
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În celulele animale şi umane, genomul este constituit numai din ADN, singurul deţinător al 
informaţiei genetice. Acesta are rol de "matrice"; prin intermediul unei enzime transcrie 
informaţia genetică şi  produce acizi ribonucleici "mesageri" (ARN), capabili să transmită mai 
departe "proiectul" după care se construiesc in celulă proteinele structurale funcţionale. 
 
Diferit de celulele cu organizare complexă, HIV posedă însă un genom care conţine numai acid 
ribonucleic (ARN). Ca să infecteze o celulă umană, al cărui genom este reprezentat de ADN, are 
nevoie de o enzimă (“transcriptează”) de transcriere a propriului mesaj genetic care să inverseze 
fluxul normal de transcriere a informaţiilor genetice; această enzimă va acţiona deci invers decât 
enzima existentă în celulele umane (ADN > transcriptează > ARN) fiind denumită 
“revertranscripteaza” (ARN > revertranscripteaza > ADN-copie). Aceasta revertranscriptare 
permite ca ADN-ul viral (provirusul) "copiat" după ARN-ul viral să se integreze în genomul 
celulei infectate, unde se poate menţine perioade îndelungate,  fără a se evidenţia (stare latentă); 
sub această formă, el este la adăpost, ascuns de atacul anticorpilor şi al celulelor apărării imune. 
Prezenţa revertranscriptării reuneşte toţi viruşii în ceea ce s-a denumit familia “Retroviridae”. 
 
Într-un organism care nu are HIV şi care are sistemul imunitar 
sănătos, celulele albe ale sângelui şi anticorpii atacă şi distrug 
organismele străine care intră în corp, în aşa fel ocrotind corpul 
împotriva infectării. Această reacţie imunitară normală este 
coordonată de celulele albe ale sângelui, numite “CD4 
limfocite”. Din păcate, odată ce a intrat în organism, HIV atacă 
aceste celule. Virusul intră în aceste celule CD4 şi le foloseşte 
pentru a face copii ale propriului organism, în esenţă, 
transformând fiecare celulă CD4 într-o fabrică de producere HIV. Când aceste noi copii de HIV 
sunt produse, ele explodează din celula gazdă CD4, intră în circuitul sângelui şi caută celule CD4 
pentru a le ataca şi de a continua procesul. De fiecare dată când HIV este în celula CD4, această 
celulă gazdă este omorâtă, în aşa fel distrugând sistemul imunitar al organismului. Pentru a putea 
lupta cu acest proces, sistemul imunitar produce aproape 2 miliarde de celule CD4 pe zi, însă, cu 
toate acestea, pot fi produse zilnic aproximativ 10 miliarde de particule noi de HIV. Fără 
tratament, cantitatea virală (cantitatea viruşilor în plasma sângelui) va continua să crească şi 
numărul de CD4 va scădea considerabil, până în momentul în care sistemul imunitar al 
organismului nu va mai putea lupta cu virusul. Întrucât numărul celulelor de CD4 scade în 
permanenţă, individul infectat va dezvolta o deficienţă imunitară aspră, ceea ce înseamnă că 
organismul lui nu mai poate combate eficient viruşii şi bacteriile cu care vine în contact, lăsând 
corpul vulnerabil la diferite boli şi infecţii. 
 
 
Progresarea HIV poate fi împărţită în 4 perioade: 

1. Seroconversie - Apariţia în sângele celui infectat a anticorpilor specifici anti-HIV, ca 
urmare a contactului dintre virus şi sistemul imunitar. Seroconversia nu se produce 
imediat, după contactul virus - sistem imunitar, necesitând o perioadă de timp, variabilă 
ca durată, de care organismul are nevoie ca să producă anticorpii specifici. În cazul 
infecţiei cu HIV, apariţia anticorpilor necesită 4-12 săptămâni din momentul infectării. 
Prin seropozitivitate se înţelege prezenţa în ser a anticorpului sau/şi a antigenului. A fi 
HlV-pozitiv sau seropozitiv este, deci, sinonim cu prezenţa anticorpilor specifici în serul 
persoanei testate, după cum HlV-seronegativ atestă absenţa anticorpilor specifici în serul 
testat în momentul recoltării probei de sânge. Perioada de latenţă dintre momentul 
contagierii şi cel al seroconversiei ne obligă să ţinem cont de momentul recoltării, 
rezultatele testului referindu-se la prezenţa sau absenţa anticorpilor numai la data 
recoltării probei. 

 
2. Perioada fără simptoame - HIV rămâne activ în organism, dar simptoamele nu sunt 

aparente.  Această perioadă poate dura de la câteva luni până la mulţi ani. 



 6 

 
3. Perioada cu simptome-  persoana infectată nu se simte bine şi suferă din cauza 

infecţiilor care nu sunt specifice pentru HIV, dar sunt cauzate de bacterii şi viruşi care 
înconjoară zilnic organismul uman. Simptoamele pentru SIDA şi pentru HIV sunt cauzate 
de condiţii speciale, de infecţii şi tumori, care însă nu sunt cauzate direct de HIV. 

 
4. SIDA (Sindromul Imunodeficienţei Achiziţionate)- Un organism sănătos are în jur de 

800 -1200 de celule CD4 pe mililitru cub în sânge. Cu scăderea acestei cantităţi, individul 
devine foarte vulnerabil la viitoare infecţii. Când cantitatea de CD4 a unui individ 
seropozitiv ajunge mai jos de 200 de mililitri cubi în sânge, această persoană poate fi 
clasificată ca bolnavă de SIDA. SIDA este o condiţie cronică, ameninţătoare  pentru 
viaţă, care apare ca rezultat al distrugerii sistemului imunitar, şi care nu este o boală 
specifică, dar mai degrabă o „colecţie” de boli care afectează organismul şi la care nu 
poate răspunde sistemul imunitar slăbit. 

 
 
Infecţiile oportuniste 
 
Infecţiile oportuniste sunt infecţiile care apar  atunci când sistemul imunitar nu poate reacţiona. 
Acestea sunt cauzate de agenţi patogeni care, de obicei, sunt manevraţi de sistemul imunitar, dar 
care nu evită „ocazia”  de a cauza o boală  dacă sistemul imunitar a fost slăbit. Într-un organism 
cu sistemul imunitar sănătos, aceste infecţii nu ar fi ameninţătoare pentru viaţă. Însă, într-un 
individ seropozitiv, aceste infecţii pot fi fatale, din cauza incapabilităţii sistemului imunitar de a 
lupta cu infecţiile care cauzează boala.  
 
Pentru seropozitivii (oamenii care sunt infectaţi cu HIV), este recomandat de a evita contactele 
cu alte persoane infectate HIV ca şi cu alte persoane suferinde de boli infecţioase. Cu cît sistemul 
de apărare va fi mai puţin solicitat de alţi agenţi infecţioşi, cu atât îşi va păstra o mai mare 
disponibilitate de a se apăra de HIV. S-a semnalat existenţa la acelaşi seropozitiv a unor mutanţi, 
tulpini diferite de HIV, care pot accelera evoluţia către boala atât a infectatului, cît şi a 
reinfectatului. Mai mult, ca urmare a tratamentului antivirus, pot apărea mutanţi rezistenţi la 
acţiunea acestuia; dacă un seropozitiv se reinfectează cu asemenea mutanţi, nu va putea beneficia 
de tratamentul chimioterapeutic respectiv, virusul "propriu" fiind deja rezistent la acţiunea 
respectivului tratament. 
 
Seropozitivii vor fi informaţi exact, pentru a cunoaşte riscul inerent reinfectării şi a-i determina 
să-şi schimbe comportamentul, a evita epuizarea sistemului imunitar propriu prin prevenirea 
infecţiilor de orice gen, a stresului si oboselii; aceste măsuri se impun  pentru încetinirea 
evoluţiei infecţiei către boală. Exemple de comportament obligator pentru seropozitivii sunt: sex 
protejat, alimentaţie sănătoasă, abandonarea fumatului, evitarea consumului de alcool şi a 
utilizării drogurilor. 
 
 
Transmiterea infecţiei HIV 
 
HIV se află în sânge (inclusiv în sângele menstrual), spermă, secreţiile vaginale şi ale colului 
uterin,  în laptele matern. HIV este prezent de asemenea şi în lichidele adiţionale ale corpului cu 
care pot veni în contact lucrătorii medicali: lichidul care înconjoară creierul şi măduva spinării, 
lichidul care înconjoară încheieturile oaselor şi lichidul care înconjoară un făt nenăscut. Virusul 
poate fi transmis numai de la o persoană infectată la o altă persoană, dacă oricare dintre aceste 
lichide intră în celălalt corp. HIV nu se poate reproduce în afara organismului uman şi moare la 
câteva minute după ce este expus în contact cu aerul. Deşi virusul este prezent şi în alte lichide 
ale corpului  persoanei infectate, cum ar fi : saliva, lacrimile, urina, secreţiile nazofaringiene şi 
transpiraţia, nivelul său este prea scăzut pentru a fi infecţios. Este foarte important de înţeles că 
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aflarea unei cantităţi mici de HIV într-un lichid al corpului, nu înseamnă că HIV poate fi 
transmis prin acest lichid. Contactul cu lacrimile, saliva sau transpiraţia nu a fost niciodată o 
dovadă de transmitere a infecţiei HIV.  
 
HIV poate fi transmis prin următoarele căi: 

1. Contactul sexual- HIV este prezent în sperma sau în secreţiile vaginale ale unei persoane 
infectate. Infecţiile pot apărea  prin pătrunderea spermei în corpul partenerului. 
Transmiterea poate avea loc prin picături mici care se pot dezvolta în rect sau vagin în 
timpul unui contact sexual. În general, persoana care primeşte sperma de la o persoană 
infectată are un risc mai înalt decât persoana care introduce sperma în corpul unei 
persoane infectate. Cu toate acestea, persoana care introduce penisul în corpul 
partenerului infectat este supus unui risc, întrucât HIV poate intra în corp şi prin uretră 
(deschizătura de la vârful penisului) sau prin răni uşoare, zgârieturi sau răni deschise pe 
penis. Infecţiile pot fi posibile, de asemenea, prin folosirea aceloraşi dispozitive sexuale 
care nu au fost spălate între utilizări sau  nu au fost acoperite cu un prezervativ.  

 
Riscul infectării cu HIV prin contacte sexuale este mult mai ridicat dacă partenerul care 
nu este infectat cu HIV este infectat cu o altă boală sexual transmisibilă (BST).  Riscul 
înalt există  dacă BST cauzează răni deschise pe piele (cum ar fi sifilisul sau herpesul) 
sau dacă nu (cum ar fi gonoreea). Dacă BST cauzează iritaţii ale pielii, aceste răni sau 
dureri fac ca HIV să intre mai simplu în organismul uman în timpul contactului sexual. 
Cu toate acestea, chiar atunci când BST nu cauzează răni sau dureri , infectarea poate 
stimula o acţiune imunitară care face posibilă transmiterea HIV. De asemenea, dacă o 
persoană seropozitivă este infectată şi cu o altă BST, această persoană este de trei ori mai 
capabilă transmită HIV prin contact sexual decât o persoană numai seropozitivă. În 
sfârşit, dacă există vreun contact cu sângele în timpul sexului, acesta sporeşte riscul 
infectării. De exemplu, poate fi sânge în vagin dacă contactul este în timpul ciclului 
menstrual al femeii. De asemenea, poate fi sângerare în timpul sexului anal. 

 

Căi de transmitere sexuală a infecţiei HIV: 
a. Vaginală- Dacă un bărbat seropozitiv are relaţii sexuale fără a folosi un 

prezervativ,  lichidul infectat poate fi transmis în sângele femeii printr-o rănire 
uşoară în interiorul corpului ei. Această rănire poate fi atât de mică, încât femeia 
nici să n-o simtă. Dacă o femeie seropozitivă întreţine o relaţie sexuală fără 
prezervativ, HIV poate ajunge în sângele bărbatului printr-o uşoară rănire  pe 
penis sau prin intrarea în tubul care este în penis.  

b. Anală - Dacă două persoane au relaţii sexuale anale, riscul de infectare este mai 
mare decât  în timpul relaţiilor sexuale vaginale. Stratul interior al anusului este 
mai sensibil decât cel al vaginului şi poate fi rănit mai uşor în timpul relaţiei 
sexuale.  

c. Orală- Riscul transmiterii este mai scăzut pentru această cale de activitate 
sexuală, însă riscul oricum există. Sperma infectată sau secreţiile vaginale pot 
intra în corpul persoanei care realizează sexul oral, dacă această persoană are mici 
tăieturi sau răni în/pe gură.  

 
 

2. Contactul sânge de la sânge 
a. transfuzii de sânge - HIV poate fi transmis prin sânge şi produse de 

sânge obţinute prin transfuziile de sânge.  
b. folosirea aceloraşi seringi - Folosirea instrumentelor pentru 

drogurile intravenoase cu mai multe persoane îl pune pe consumator 
la un risc înalt, pe lângă alte boli infecţioase cum ar fi hepatita. Transmiterea HIV 
poate fi prin ace şi seringi care sunt contaminate cu sânge infectat. La începutul 
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fiecărei injectări intravenoase, sângele este introdus în ace şi seringi. Refolosirea 
unui ac sau a unei seringi de către un alt consumator de droguri are un risc înalt în 
transmiterea HIV, pentru că sângele infectat poate fi injectat direct în circuitul 
sanguin al unei persoane neinfectate. Deşi se consideră că HIV moare după câteva 
minute de la expunerea lui în aer,  unele studii arată că el poate supravieţui pentru 
un timp îndelungat într-o seringă folosită. Pentru a reduce riscul infectării, 
echipamentul pentru injectare trebuie să fie sterilizat. Transmiterea poate avea loc 
prin introducerea în soluţia drogului a unor seringi care conţin sânge contaminat,  
prin refolosirea apei,  dopurilor,  a lingurilor sau a  altor vase pentru a dizolva 
drogurile în apă şi de a încălzi soluţiile. De asemenea, virusul se poate transmite şi  
prin reultilizarea tampoanelor de vată sau filtrelor de ţigări folosite pentru a filtra 
particulele care pot bloca acul. 

c. accidente cu ace- mai puţin de 1% din indivizi care capătă răni cu acele 
contaminate cu HIV devin infectaţi. 

d. transplant de organe- Riscul transmiterii prin organe sau a transplantelor de 
organe este foarte mic pentru că toate donările de organe trebuie testate până a fi 
transplantate. 

e. un echipament dental sau chirurgical nesterilizat- riscul transmiterii printr-un 
echipament dental sau chirurgical nesterilizat este foarte mic. 

f. sărutul îndelungat - sărutul este considerat o activitate cu risc mic pentru 
transmiterea HIV. Saliva din gură poate să ajute la distrugerea HIV, iar şi 
cantitatea virală prezentă în salivă nu este   suficientă pentru a cauza transmiterea 
la un individ care înghite saliva unei persoane seropozitive. Cu toate acestea, 
sărutările prelungite au un potenţial de a deteriora gura sau buzele, permiţând  
infecţiei HIV să treacă de la sângele unei persoane infectate la sângele unei 
persoane neinfectate. Transmiterea este posibilă, în special, pentru persoanele care 
au gingii sângerânde.  

 
3. De la mamă la făt – Trei căi prin care copiii şi făţii pot deveni infectaţi cu HIV: 

a. în uter- Infectarea poate apărea când fătul dobândeşte HIV prin lichidul sau 
sângele infectat de la mamă (când nu este născut încă).  

b. în timpul naşterii- copilul este într-un contact direct cu secreţiile vaginale sau 
sângele infectat în canalul de naştere.  

c. alăptarea- HIV este prezent şi în laptele matern al unei mame infectate şi poate fi 
transmis la copil în timpul alăptării.  

 
Pentru ca infectarea cu HIV să aibă loc, sângele infectat, sperma sau secreţiile vaginale trebuie să 
intre în corpul unei persoane. Infectarea cu HIV nu va avea loc prin contact simplu.  
 
Căile prin care infectarea cu HIV nu este posibilă sunt: 

§ Îmbrăţişare 
§ Dans 
§ Strângere de mână 
§ Contactul cu lacrimile sau transpiraţia unei persoane infectate. 
§ Mâncarea în comun, folosirea aceloraşi ştergare, scăldatul în acelaşi bazin cu apă sau 

folosirea pisoarelor  împreună cu o persoană infectată. 
§ Muşcăturile de insecte. 
§ Sărutul  pe obraz cu o persoană infectată. 
§ Donarea de sânge. 

 
Riscul unei persoane de a se infecta cu HIV este înalt dacă: 

§ Întreţine relaţii sexuale neprotejate cu mai mulţi parteneri. 
§ Are o relaţie sexuală neprotejată cu o persoană infectată. 
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§ Are o altă boală sexual transmisibilă cum ar fi sifilisul, herpesul, gonoreea sau bacteriile 
vaginale. 

§ Utilizează unele şi aceleaşi ace în timpul drogării intravenoase. 
§ A primit sânge netestat. 

 

Prevenirea Transmiterii HIV 
1. Contactul Sexual 

Deşi nici un act sexual nu este considerat 100% sigur, sexul sigur implică găsirea căilor 
intime, pentru scăderea riscului de transmitere HIV sau BST. Cea mai sigură metodă 
rămâne abstinenţa sexuală sau evitarea activităţii care nu expune o persoană la lichidele 
corpului. Pentru sexul vaginal, anal şi oral, folosirea barierelor (prezervativele feminine şi 
cele masculine) poate reduce considerabil riscul transmiterii HIV. Pentru evitarea riscului 
în timpul sexului oral, este foarte important de a nu introduce sperma sau lichidul vaginal 
în gură şi de a fi sigur că gura persoanei date  nu are sângerări de gingii, răni sau dureri. 

 
2. Contactul sânge de la sânge 

a. Transfuzii de sânge- demonstrează că sângele a fost testat anti-HIV şi alte BST 
care sunt transmise prin sânge.  

b. Utilizarea acelor în comun - niciodată nu reutilizaţi sau folosiţi în comun seringi, 
apă sau alte ustensile pentru prepararea drogurilor, ci folosiţi numai seringile 
primite de la o sursă sigură (farmacii şi programe de schimb special de ace). Dacă 
sunteţi nou şi seringile sterile şi alte ustensile pentru injectări nu sunt la îndemână, 
atunci întregul echipament trebuie sterilizat înainte de reutilizare. Chiar şi o 
cantitate mică de sânge pe mâini,  pe aragazuri, pe filtre sau în apa simplă, poate 
fi în de-ajuns pentru a infecta un alt consumator de droguri, dacă este contactul 
dintre acestea şi sângele persoanei. Curăţarea seringelor nu distruge întotdeauna 
HIV, prin urmare, dacă este posibil, trebuie folosită o nouă seringă.  

c. Accidente cu ace- în timpul lucrului cu ace, trebuie să fiţi atenţi la punerea lor la 
într-un loc sigur.  

 
3. De la mamă la copil – Dacă o mamă seropozitivă primeşte medicamente antiretrovirale 

în timpul sarcinii, naşte prin operaţie cezariană şi nu alăptează copilul, atunci riscul 
transmiterii este foarte scăzut.  

a. În uter – pentru a micşora riscul ca HIV să fie transmis la făt în timpul naşterii, 
mama însărcinată trebuie să primească medicamentele antiretrovirale – 
Nevirapine. 

b. În timpul naşterii – naşterea trebuie să fie făcută prin operaţia cezariană, 
prevăzând faptul că are loc într-un mediu steril, ceea ce reduce riscul de 
transmitere a infecţiei HIV la copil.  

c. Alăptarea – femeile seropozitive nu trebuie să-şi alăpteze copiii, pentru a reduce 
riscul de transmitere HIV la copil.  

 
Dacă ne-am înţepat cu o seringă abandonată şi, probabil, contaminată 
Cele mai expuse rămân persoanele neavizate (mai ales copii) care, găsind seringi abandonate, se 
pot înţepa accidental. Riscul de transmitere este sub 1%, deci mic! Totuşi măsurile de prevenire 
trebuie luate după cum urmează: 
• se exercită presiune în jurul înţepăturii pentru a exprima sânge şi a îndepărta pe cât posibil 
inoculul infectant; 
• se dezinfectează abundent cu alcool etilic 70%; apă oxigenată 3% 
• prezentarea la serviciul medical pentru profilaxia hepatitei virale B (vaccinare, eventual); 
• solicitarea testării pentru punerea în evidenţă a anticorpilor anti-HIV imediat şi la 3-6 luni de la 
înţepare. 
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În toata această perioadă, persoanele în cauză se vor comporta ca şi cum ar putea fi infectaţi, 
pentru a nu difuza infecţia (nu se donează sânge, organe, spermă; contactele sexuale vor fi 
protejate prin utilizarea prezervativului). 

 
Cât timp şi în ce condiţii virusul HIV poate supravieţui în afara organismului 
uman? 
Virusul imunodeficienţei umane nu face parte din grupa viruşilor rezistenţi in condiţiile mediului 
ambiant (în afara organismului). Virusul este foarte sensibil la acţiunea căldurii fie că ne referim 
la căldură umedă (fierbere, vapori de apă sub presiune) sau la căldură uscată (cuptorul cu aer 
cald). Fierberea (100°C) îl inactivează in câteva minute, durata recomandată de 20-30 minute, 
oferind siguranţa deplină. În activitatea medicală curentă sterilizarea fie la autoclav (vapori sub 
presiune), fie la cuptorul cu aer cald, în condiţiile şi durata prescrisă este pe deplin asiguratorie. 
Virusul rezistă la acţiunea radiaţiilor, inclusiv a celor ultraviolete. Radiaţia solară (calorică şi 
ultravioletă) în funcţie de durata expunerii, concentraţie etc., poate să scadă durata supravieţuirii; 
nu constituie o metodă sigură de inactivare. Virusul este inactivat rapid (30 minute) de 
substanţele chimice utilizate curent in decontaminare (dezinfecţie): aldehidă formică (formol), 
aldehidă glutarică, apă oxigenată, alcoolul etilic 70% (chiar denaturat), iodul (iodoform), săpunul 
cu 0,5% fenol, substanţele clorigene (hipocloritul de sodiu, de calciu, cloramina si alte substanţe 
care conţin clor). 
 
In seringi utilizate (şi reutilizate fără sterilizare), virusul poate rezista si 10 zile, la adăpost de 
uscăciune (partea terminală al seringii utilizată intravenos, mai păstrează urme de sânge coagulat 
care "astupă" şi menţine umiditatea). 
 
 
Prezervative        
 
Un prezervativ este un tub fabricat dintr-un material fin, flexibil şi care este 
închis la un capăt. Prezervativele sunt folosite de sute de ani pentru a preveni o 
sarcină nedorită, prin păstrarea spermei bărbatului în afara vaginului femeii. 
Prezervativele au ajutat, de asemenea, la prevenirea bolilor şi infecţiilor, inclusiv HIV, care sunt 
răspândite prin spermă sau prin contactul  cu rănile infectate ale ariilor genitale. Prezervativele 
erau confecţionate din piele naturală (în special pielea de miel) sau din cauciuc, deşi în zilele 
noastre ele sunt fabricate din latex sau poliuretan. Prezervativele din piele de miel pot preveni o 
sarcină nedorită. Cu toate acestea, ele au mici găuri (pori) care sunt destul de mari pentru ca să 
pătrundă HIV. Prin urmare, aceste tipuri de prezervative nu previn infectarea cu HIV. Latex este 
cel mai des material folosit pentru confecţionarea prezervativelor, pentru că este ieftin şi viruşii 
nu pot să pătrundă prin el. Cu toate acestea, el are două dezavantaje: uleiul îl poate distruge şi 
unele persoane sunt alergice la el. Prezervativele confecţionate din poliuteran sunt o variantă 
pentru persoanele alergice la latex. 
 
Dacă sunt folosite corect, prezervativele sunt cea mai bună cale de a preveni răspândirea bolilor 
sexual transmisibile (BST), care includ şi HIV, în timpul unei activităţi sexuale (contactul dintre 
penis, gură, vagin sau anus). Mai puţin de 2% din prezervative se deteriorează când sunt folosite 
corect:  

1. Evitarea supraîncălzirii, frigului sau zgârierii. Prezervativele nu trebuie păstrate în 
portmoneu sau maşină.  

2. Prezervativele nu trebuie să fie folosite după data expirării acestora. Data experării este 
scrisă pe cutia în care se vând prezervativele.  

3. Pachetul cu prezervativ nu trebuie deschis cu dinţii.  
4. Prezervativul nu trebuie să vină in contact cu obiecte ascuţite. Se va evita contactul 

incidental şi traumatic cu unghiile. 
5. Prezervativul va fi utilizat încă de la începutul actului penetrativ (anal, vaginal, oral), 

ceea ce se urmăreşte fiind protecţia de agenţii patogeni şi nu faţă de spermatozoizi. 
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6. Ca lubrifianţi, se vor folosi fie soluţiile siliconice (unii fabricanţi livrează prezervative 
lubrifiate), fie lubrifianţi pe bază de apă; se vor evita uleiurile, cremele etc. cu ingrediente 
pe bază de petrol sau grăsimi care acţionează negativ asupra latexului (solvenţi). 

7. Se va folosi un prezervativ nou pentru fiecare act sexual; nu se va reutiliza. 
8. Prezervativul trebuie să îmbrace organul copulativ până la baza; pentru aceasta va fi 

derulat atent, evitând captarea aerului în interior. 
9. Un prezervativ masculin şi altul feminin nu trebuie folosite în acelaşi timp, datorită 

frecării dintre materiale care pot produce ruperea acestora.  
 
Există două tipuri de prezervative - masculine şi feminine. Următorii paşi descriu cum trebuie 
folosite corect ambele tipuri de prezervative: 
 

1. Prezervativele masculine: 
a. Puneţi prezervativul pe penis când acesta este în erecţie, dar înaintea contactului 

penisului cu corpul partenerului. Lichidul eliminat din penis la începutul erecţiei 
poate conţine spermă şi microorganisme care pot cauza BST. Multe cupluri folosesc 
prezervativele prea târziu, după o iniţială penetrare. Lichidul eliminat din penis 
înaintea orgasmului poate conţine HIV. 

b. Rupeţi atent o parte a învelişului în care se află prezervativul, fiind sigur că nu aţi 
rupt prezervativul înăuntru. Înlăturaţi cu atenţie prezervativul din interior  

c. Dacă doriţi, puteţi plasa nişte lubrifiant pe bază de apă, în interiorul vârfului 
prezervativului. 

d. Dacă penisul nu este în deplină erecţie, pielea din exterior trebuie împinsă în urmă 
înaintea îmbrăcării prezervativului. Aceasta permite pielii din exterior să se mişte 
fără a fi rupt prezervativul. 

e. În timpul îmbrăcării prezervativului pe penis, aerul trebuie eliminat din vârful 
prezervativului pentru a lăsa loc pentru spermă. Aerul reţinut în interiorul 
prezervativului poate produce ruperea acestuia. Pentru evitarea acestui lucru, 
strângeţi capătul închis al prezervativului între degetul mare şi cel arătător şi 
îmbrăcaţi prezervativul pe penisul în erecţie, fiind sigur că inelul de rotire este în 
afară.  

f. În timpul strângerii capătului închis al prezervativului, cealaltă mână (folosind 
protecţia degetelor şi nu a unghiilor) trebuie să deruleze prezervativul uşor, în jos, 
pe toată lungimea penisului.  

g. Fiţi siguri că prezervativul este stabil în timpul sexului. Dacă se rulează în sus, 
rulaţi-l în jos imediat. Dacă se dezbracă, scoateţi penisul şi puneţi un alt prezervativ 
înainte de o nouă penetrare.  

h. Nu folosiţi două prezervative. Frecarea între prezervative sporeşte şansa ruperii. 
i. După ejaculare, îndepărtaţi penisul din vagin cît este încă în erecţie prin strângerea 

fermă a prezervativului. Scoateţi prezervativul când penisul este îndepărtat în 
totalitate. Aceasta va preveni vărsarea spermei din prezervativ. Păstraţi la  distanţă 
de  corpul partenerei prezervativul şi penisul. 

j. Nu folosiţi prezervativul mai mult de o singură dată. După utilizare, aranjaţi 
prezervativul folosit igienic, prin facerea unui nod la capătul deschis şi aruncarea 
lui la coşul de gunoi.                                        

                  
 

2. Prezervativele feminine - Sunt un nou tip de prezervative care au fost create pentru a se 
potrivi în vaginul femeii. Acest prezervativ „feminin” poate fi folosit pentru a proteja 
rectul. Prezervativul feminin este o mânecă cu un capăt închis şi altul larg deschis. 

a. Prezervativul trebuie introdus înainte ca penisul partenerului să atingă vaginul sau 
rectul.  

b. Pentru folosirea în vagin, capătul îngust al prezervativului trebuie introdus în 
vagin, la fel cum are loc introducerea unei diafragme. Capătul mai larg merge 
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peste deschizătură până la vagin pentru a proteja organele sexuale externe de la 
infectare.  

c. Penisul trebuie îndreptat înspre capătul mai larg pentru a evita contactul 
neprotejat dintre penis şi rectul sau vaginul partenerei. 

d. Pentru utilizare în rect, prezervativul trebuie plasat peste penisul în erecţie şi apoi 
introdus în rect împreună cu penisul.  

e. După sex, prezervativul trebuie înlăturat înaintea ca femeia să se ridice în 
picioare. Capătul larg trebuie rotit pentru a păstra sperma în interior. Apoi, trebuie 
uşor tras şi aruncat.  

 

 
 
 
 

Ce este testul pentru HIV? 
 
Este un test de laborator, un examen special al sângelui prin care se pune in evidenţă prezenţa 
anticorpilor specifici anti-HIV. Este un test serologic care se efectuează utilizând serul celui 
testat (ceea ce rămâne după ce sângele total  se coagulează, cheagul fiind îndepărtat) şi care pune 
în evidenţă indirect prezenţa virusului în respectivul organism. 
Persoanei care solicită testarea i se va preleva sânge prin puncţie venoasă şi în condiţii de certă 
securitate (o cantitate de 3-5 ml sânge total). După coagulare, se separă serul şi se trimite la 
laborator. Laboratorul efectuează testul la solicitarea medicului şi cu acceptul pacientului. 
 
Cea mai utilizată metodă, în toată lumea, rămâne metoda diagnosticului serologic, adică punerea 
in evidenţă în sângele (serul) pacientului a anticorpilor specifici anti-HIV. Prezenţa acestor 
anticorpi specifici anti-HIV are semnificaţia contactului organismului respectiv cu virusul, 
prezenţa infecţiei deci, cu evoluţie în timp către SIDA şi ceea ce este foarte important, 
contagiozitatea seropozitivului. Testul va rămâne deci pozitiv pe întreaga durată de viaţă a 
subiectului, atât în faza de incubaţie, cît şi în faza de boală (SIDA). Amintim, de asemenea, că 
organismul are nevoie de o perioadă de minimum 4-12 săptămâni pentru a fabrica anticorpii 
specifici anti-HIV pe a căror apariţie se bazează diagnosticul serologic; practicat in această 
perioadă, testul poate fi negativ, ceea ce nu reflectă adevărul; soluţia care se impune este 
repetarea testului chiar la12 luni până la certitudinea seronegativităţii.  
 
Cum şi Unde Se Pot Face Testările pentru HIV  
În laboratoarele atestate şi acreditate legal, laboratoare care dispun de echipamentul necesar, de 
testele (kiturile) de diagnostic, de personal instruit şi competent; testele (kiturile) de diagnostic 
sunt produse de diverse firme, utilizarea lor pe teritoriul ţării este admisă numai după obţinerea 
certificatului de înregistrare eliberat de Ministerul Sănătăţii pe baza documentaţiei şi rezultatelor 
testărilor ( de calitate) efectuate de Autoritatea naţională de control. Este necesară testarea 
fiecărui lot înainte de comercializare şi utilizare, ca şi sondajul periodic al calităţii 
performanţelor profesionale ale fiecărui laborator. Testele se efectuează curent în laboratoarele 
specializate menţionate mai jos. 
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Serviciilor de consiliere şi testări voluntare HIV/SIDA  
Scopul principal al consilierii pretestare este de a oferi şi clarifica informaţiile despre infecţia cu 
HIV şi boala SIDA, despre prevenirea infectării şi reducerea riscului de infectare, cît şi despre 
implicaţiile psihologice, sociale, medicale şi/sau juridice pe care le presupune statutul de 
persoană infectată cu HIV. La consilierea pre-testare se recomandă: 

• mediul consultaţiei neoficial 
• încredinţarea clientului în confidenţialitate 
• determinarea scopului testării la HIV 
• tactica în discuţie privitor comportamentului riscant din trecut 
• informaţie despre HIV/SIDA 
• testare la prezenţa anticorpilor HIV 
• semnificaţia rezultatului pozitiv, "semnificaţia rezultatului nedeterminat" 
• posibila reacţie a pacientului la rezultatul pozitiv 
• importanţa testului negativ 
• procedura efectuării testului 
• acordul de efectuare a testului 

 
Consilierea post-testare, în funcţie de rezultatul testării, are ca scop: 

• întărirea informaţiilor care să-i permită persoanei testate adoptarea unor 
comportamente cît mai puţin riscante şi motivarea acestora pentru schimbarea 
modului de viaţă în cazul unui rezultat negativ. 

• acceptarea noului statut serologic, conştientizarea implicaţiilor infecţiei şi evoluţiei 
bolii, precum şi informare cu privire la căile de prevenire a transmiterii infectării cu 
HIV în cazul unui rezultat pozitiv. 

• explicarea avantajelor cunoaşterii statutului seropozitiv 
• eliberarea rezultatului testării personal clientului, preferabil nu înainte de zilele de 

odihnă şi cît mai urgent posibil 
• a lua în consideraţie emoţiile clientului la rezultatul negativ, discuţii privind profilaxia 

infectării, "perioada imunologică" 
• a lua în consideraţie posibila reacţie a pacientului la rezultatul pozitiv 
• se va discuta asupra problemelor care apar în primul rând 
• se va discuta cum va petrece clientul următoarele ore, zile 
• se va discuta cine va informa partenerul sexual despre rezultatul testării: prioritatea şi 

riscul 
• se va discuta asupra problemelor care apar şi rezolvarea lor 
• se va oferi informaţii despre modul sănătos de viaţă , evidenţa medicală 

 
Ce trebuie să facem dacă aflăm că o cunoştinţă, coleg, sau prieten este 
seropozitiv? 
În primul rând, să fim convinşi că nu trebuie să avem teamă şi să ne ferim, marginalizându-l în 
acest fel. Nu se cunoaşte nici un caz de infecţie dobândită de-a lungul anilor în relaţiile sociale 
normale, ce există cu cei din jur. Seropozitivii au indus o teamă mult mai mare decât în cazul 
altor boli la fel de grave şi mult mai contagioase. Imaginea pe care a creat-o în lume mass media, 
cu descrieri înspăimântătoare, a indus o teamă disproporţionată. 
 
Seropozitivii se simt, de altfel, izolaţi şi excluşi de foarte multe ori, deoarece fac parte şi din 
persoanele "marginalizate", datorită apartenenţei la alte condiţii (homosexuali, bisexual", 
toxicodependenţi, prostituate). De aici, necesitatea de a-l înţelege şi de a-i trata exact ca pe orice 
persoană cu care convieţuim. A discuta, a-i asculta cu răbdare, sinceritate şi înţelegere, le poate fi 
de mare folos.  
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Ce trebuie să cunoască o persoană infectată  
Că va fi în stare să aibă grijă de sănătatea sa imediat ce află că este infectată, putând beneficia 
rapid de tratamente adecvate profilactice faţă de diverşi agenţi infecţioşi "oportunişti". 
Avertizată, persoana seropozitivă va putea să-şi protejeze partenerii sexuali şi, mai ales, în cazul 
femeilor, va fi în măsură să decidă dacă doreşte să procreeze, acceptând, în cunoştinţa de cauză, 
cele doua riscuri:  

• aducerea pe lume a unei fiinţe care are 20-30% şanse să fie infectată perinatal 
• probabilitatea că însăşi graviditatea să fie un factor de accelerare a infecţiei către 

SIDA (scurtarea incubaţiei). 
 
Tratament 
 
Cercetările care vizează găsirea unui medicament anti-HIV (etiotrop) s-au soldat cu punerea la 
dispoziţie a unor medicamente utilizabile în tratamentul antiviral. Într-un interval de timp relativ 
scurt au fost cunoscute multe detalii referitoare la ciclul de viaţă al virusului (HIV) în celula 
infectată şi a stadiilor de replicare, în vederea alegerii acelor etape din ciclul de viaţă al virusului, 
asupra cărora s-ar putea interveni blocând înmulţirea acestuia. 
 
Se ştie azi că ciclul începe cu ataşarea de celulă, fuziunea membranei celulare cu învelişul viral, 
revers transcrierea, integrarea ADN-ului copie (a ARN-ului viral) în genomul limfocitului, apoi 
activarea ADN-ului HIV integrat; se cunosc fazele creşterii sau descreşterii nivelului de replicare 
al virusului influenţate de gene HlV-reglatorii şi, în fine, "fabricarea" constituenţilor viral HIV, 
asamblarea în particule virale complete şi punerea în libertate (prin înmugurire) a descendenţilor, 
din celule infectate. În căutarea unor medicamente care să acţioneze pe oricare din fazele ciclului 
de viaţă al virusului nu s-au obţinut substanţe care să împiedice fuziunea sau integrarea; s-au 
obţinut substanţe cu rezultate limitate, care ar putea împiedica ataşarea sau activarea genomului 
HIV. 
 
Rezultate foarte bune au fost, în schimb, obţinute cu substanţele terapeutice care opresc 
reverstranscrierea (acţiunea reverstranscriptazei) cu speranţe mari în alte substanţe care pot 
împiedica sinteza componentelor virale (proteine, enzime etc.). 
 
Deşi unele dintre aceste medicamente au găsite foarte efective, până acum nu a fost depistat 
medicament, care ar exista, pentru tratarea HIV sau care ar opri progresarea completă. Multe 
dintre aceste medicamente au nişte efecte negative severe şi majoritatea sunt foarte scumpe, 
înlăturând posibilitatea tratamentului de ameliorare a majorităţii oamenilor din lume. Potrivit 
unor ghiduri curente, tratamentul ar trebui să se axeze pe regresa maximă a simptoamelor pentru 
cît mai mult timp posibil. Această apropiere agresivă este cunoscută ca terapia înalt activă 
antiretrovirală. (HAART) Scopul HAARP este de a reduce cantitatea de viruşi în sânge, sau chiar 
nivele nedepistate, deşi virusul nu este niciodată dispărut. Acest tratament este, de obicei, obţinut 
prin combinarea a trei sau mai multor medicamente în acelaşi timp, adesea numit „cocktail”. 
 

 
Originea Virusului Imunodeficienţei Umane 
 
Nu se ştie, încă! Controverse persistă, neexistând date şi argumente ştiinţifice certe, întrebarea 
vizează atât originea virusului (cum şi când a apărut, care îi sunt ascendenţii), cît şi originea 
geografică a acestuia (unde, în ce regiune a globului şi-a făcut apariţia). Interesul cunoaşterii 
originii virusului nu este numai unul academic (a şti!), ci şi unul practic, deoarece cunoaşterea 
strămoşului (precursorul evoluţionar), care a indus imunitatea necesară supravieţuirii, ar putea să 
ne indice drumul de urmat în cercetare în vederea obţinerii unui vaccin curativ (tratament) sau 
profilactic (vaccinare preventivă).  
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Se pare că originea geografică a virusului este Africa Centrală, deoarece: 
• seruri recoltate de la om (din Africa) şi păstrate la congelator s-au dovedit HlV-

pozitive. Cel mai vechi ser datează din 1950. Persistă însă îndoiala referitoare la un 
eventual rezultat fals pozitiv, dată fiind vechimea serului. 

• dintr-un lot de seruri recoltate in 1976 în Zair şi păstrat la congelator, s-a izolat şi 
identificat virusul imunodeficienţei umane; 

• în SUA, nu s-au găsit seruri pozitive recoltate înainte de 1968-70, ci numai după, 
serurile provenind în aceste cazuri numai de la grupele de risc (homosexuali si 
dependenţi de droguri) iniţial infectate; 

• au fost cercetate foi de observaţie ale unor bolnavi decedaţi prin boli care apar 
frecvent în cadrul sindromului imunodeficienţei dobândite, în SUA şi Europa de Vest. 
Au fost puse în evidenţă multe cazuri "suspecte" dar, în absenţa serurilor de la aceştia, 
suspiciunile au rămas simple presupuneri, deşi acestea nu exclud posibilitatea; 

• a fost izolat şi identificat de la maimuţe sălbatice (maimuţa verde africană - 
Cercophitecus ethiops), un retrovirus denumit SIV înrudit cu HIV-II; 60% din 
maimuţele acestei specii, capturate din junglă, s-au dovedit infectate. Virusul SIV nu 
îmbolnăveşte această specie, dar injectat la o altă specie de maimuţe (Macaccus) 
induce apariţia sindromului de imunodeficienţa dobândită. Faptul sugerează existenţa 
în trecut (când?) a unei epizootii căreia i-au supravieţuit numai maimuţele care s-au 
adaptat; "trecerea" virusului la om (în mod cert, o mutantă), nefiind exclusă, 
maimuţele constituind în Africa un vânat comestibil. Controversa rămâne, fiind foarte 
dificil de a trage concluzii valide.  

 
 
Istoria HIV/SIDA  
1926-46   HIV se răspândeşte posibil de la maimuţe la oameni. 
1959  Un bărbat moare în Congo şi mulţi cercetători spun că este primul caz de deces 

înregistrat de SIDA. 
1981  Centrele Pentru Prevenirea şi Controlului Bolii (CDC) observă o rată înaltă a unui 

tip foarte rar de cancer printre populaţia din oraşele mari ale Statelor Unite. 
1982   Termenul de SIDA este utilizat pentru prima dată, în definiţia dată de guvernul 

SUA. 
1983-84   Cercetătorii americani şi francezi afirmă descoperirea unui virus care, mai târziu, 

urmează a fi numit HIV. 
1985   Primul test de anticorpi de HIV pentru sânge este aprobat în SUA. 
1987   AZT este primul medicament anti-HIV aprobat în SUA. 
1996   Primul medicament cu corpi populanţi (a nou medicament împotriva HIV) este 

aprobat în SUA. 
2002    Rata globală înregistrată ajunge 28.1 milioane 
2004    Aproape 40 de milioane de oameni trăiesc cu HIV.  
 

 
În ce constă pericolul actual şi viitor în răspândirea infecţiei HIV 
 
În creşterea necontenită a transmiterii heterosexuale care ii expune din ce în ce mai mult pe toţi 
cei de vârsta sexuală activă, astfel încât, dacă azi vorbim de grupe de risc şi de comportamente 
riscante, în viitor, preponderenţa netă a transmiterii heterosexuale va expune populaţia sexual 
activă până la acel nivel care ar putea-o considera grupă de risc. 
Până când omenirea va avea la dispoziţie fie un vaccin eficace profilactic sau/şi curativ, 
medicamente capabile să vindece, să debaraseze organismul de prezenţa virusului, suntem 
obligaţi a face faţă - profesionişti şi voluntari - situaţiei, prin cea mai eficace cale cunoscută azi, 
cea a prevenţiei primare, care vizează modificarea stilului şi comportamentului de viaţă, evitarea 
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deci a contractării infecţiei. Să nu se uite că efortul nu poate fi numai al instituţiilor statale, ci şi 
al colectivităţilor, organizaţiilor, asociaţiilor voluntare care ar trebui să îi cuprindă pe toţi. 
 
 
Prevalenţa HIV  
 
Prevalenţa este procentajul estimat al populaţiei adulte care trăieşte actualmente cu HIV la un 
timp dat, independent de timpul când a avut loc infectarea. Ea descrie tendinţele HIV în termeni 
ai timpului, locului şi vârstei. Cercetările nivelului naţional al prevalenţei sunt, de obicei, dirijate 
de prezenţa femeilor însărcinate, drept mostre, la maternităţi. Cu toate acestea, ele pot fi 
manevrate de un număr al populaţiei în general, de la locurile de muncă, din comunităţi specifice 
sau populaţii specifice (de exemplu, prostituate, conducători de tiruri). Prevalenţa este exprimată 
ca un procentaj dintr-o populaţie anumită.  
 

Incidenţa HIV  
 
Incidenţa este numărul de infecţii care au loc într-o anumita perioadă printre populaţia 
neinfectată. Aceasta este de obicei exprimată ca un număr al unei populaţii anumite - de 
exemplu, este estimat că există 600 de infecţii care apar pe zi. Măsurarea infecţiilor HIV este un 
proces foarte complicat şi de aceea, este, de obicei, estimat decât măsurat.  
                                                                                                  
 
HIV în lume 
 
SIDA a devenit o epidemie globală, care afectează oameni din orice ţară , 
indiferent de pregătire. Statisticile Naţiunilor Unite estimează că aproximativ 
40 de milioane de persoane din lume sunt în prezent infectate cu HIV. 
Douăzeci de milioane de persoane au murit deja de la începutul anilor 1980, 
din cauza complicaţiilor care ţin de SIDA. Toate informaţiile despre prevalenţa HIV sunt doar o 
estimare a numărului actual real, pentru că, deşi o persoană este voluntară pentru a da un test de 
sânge, statutul ei la capitolul HIV este necunoscut. Prin urmare, prevalarea în unele locuri sau 
regiuni poate fi mai mare decât estimarea oficială. 
 
HIV continuă să se răspândească rapid, fără a cunoaşte care este tratamentul şi vindecarea 
împotriva acestui virus. Numărul persoanelor care trăiesc cu HIV a crescut în multe regiuni, 
evidenţiindu-se creşteri în Europa de Est, Asia Centrală şi Asia de Est. În Europa de Est şi Asia 
Centrală trăiesc aproximativ 1.4 milioane de bărbaţi, femei, copii care au HIV/SIDA. Mai mult 
de jumătate de milion de oameni care trăiesc în Europa de Vest sunt infectaţi cu acest virus. 
Aproximativ 1 milion dintre americani trăiesc cu HIV/SIDA. Continentul care este cel mai 
afectat de HIV/SIDA este Africa, cu mai mult de 25 de milioane de bărbaţi, femei şi copii care 
sunt în prezent seropozitivi.  
 
Ţara Estimări ale Persoanelor cu HIV/SIDA 
Africa 25.4 milioane 
Asia de Est 1.1 milioane 
Asia de Sud şi Sud-Est 7.1 milioane 
America Latină 1.7 milioane 
Europa de Est şi Asia Centrală 1.4 milioane 
Statele Unite 1.0 milioane 
Europa de Vest 0.6 milioane (aproximativ 600,000) 
Caraibele  0.4 milioane (aproximativ 440,000) 
Oceania  0.04 milioane (aproximativ 35,000) 
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Sursa: Estimări ale Adulţilor şi copiilor cu HIV/SIDA, p77(UNAIDS şi Organizaţia Sănătăţii 
Mondiale), Dezvoltarea Epidemiei SIDA, Decembrie 2004. 
 
Europa de Est şi Asia Centrală 
Majoritatea epidemiilor în această regiune sunt încă la început, ceea ce înseamnă că o dată cu 
timpul, intervenţiile efective le pot preveni de la înrăutăţirea lor. Cu toate acestea, din cauza 
nivelurilor de comportamente riscante cum ar fi: consumarea drogurilor intravenoase şi 
întreţinerea relaţiilor sexuale neprotejate între tineri, numărul persoanelor infectate cu HIV în 
această regiune continuă să crească dramatic. Federaţia Rusă şi Ucraina sunt, în prezent, cele mai 
afectate ţări din această regiune, însă HIV continuă să se răspândească şi în alte ţări cum ar fi: 
Letonia, Estonia, Belorusia, Kazakhstan şi Moldova. Persoanele care trăiesc în prezent cu HIV în 
Rusia sunt de 70% din toate persoanele infectate cu HIV din această regiune. Principala cale de 
transmitere a virusului în această regiune este consumul de droguri prin injectare, însă aceasta 
începe să se schimbe cu o creştere rapidă şi însemnată a transmiterii HIV prin sexul heterosexual, 
în aşa fel permiţându-i virusului să se încadreze şi în populaţia generală.  
 
O caracteristică proeminentă a epidemiei în această regiune este vârsta fragedă a persoanelor 
infectate. Mai mult de 80% din persoanele seropozitive, din această regiune, au vârsta sub 30 de 
ani. În contrast cu America de Nord şi Europa de Vest unde numai 30 % din persoanele infectate 
au vârsta sub 30 de ani. Experţii cred că anume comportamentul riscant larg răspândit (cum ar fi 
injectarea cu droguri sau sexul neprotejat) printre persoanele tinere este de vină pentru acest fapt. 
Folosirea rară a prezervativului printre tineri în timpul relaţiilor sexuale sporeşte riscul înalt al 
transmiterii HIV. Potrivit unui sondaj, în Federaţia Rusă, mai puţin de jumătate dintre 
adolescenţi, cu vârsta cuprinsă între 16-20 de ani, au folosit prezervative în timpul activităţilor 
sexuale. Procentajul prostituatelor care raportă folosirea permanentă a prezervativului abia atinge 
50%, pe când printre consumatorii de droguri intravenoase mai puţin de 20 % raportă folosirea 
permanentă a prezervativului. Nefolosirea consistentă a prezervativului, mai ales printre 
consumatorii de droguri, va mări rata creşterii transmiterii prin sex decât prin folosirea de 
droguri.  
 
Africa sub Sahariană 
Africa sub Sahariană rămâne de departe cea mai afectată regiune de epidemia bolii SIDA. 
Această regiune are peste 10% din populaţia globului pământesc, însă în acelaşi timp este şi casă 
pentru două treimi (64%) din toată populaţia care trăieşte cu HIV şi mai mult de trei pătrimi 
(76%) din toate femeile care trăiesc cu HIV. De fapt, femeile africane sunt mult mai mult 
estimate (cel puţin de 1.2 ori) de a fi infectate cu HIV decât bărbaţii. Epidemia este generalizată 
(1% HIV prevalează printre peroanele de 15-49 ani) în aproape fiecare regiune. Şapte ţări sud 
africane (Botswana, Lesotho, Namibia, Africa de Sud, Zambia şi Zimbabwe) au o prevalare a 
ratelor pentru adulţi mai sus de 20%. Numărul deceselor de SIDA este în creştere, din cauza 
creşterii prevalării multor ani în urmă şi accesului sărac la medicamentele antiretrovirale. 
 
Caraibele 
Cu  o estimare a ratei prevalării HIV între adulţi de aproximativ 2.3%, Caraibele este a doua cea 
mai afectată regiune din lume după Africa de sub Sahara. De fapt, în această regiune, SIDA a 
devenit cauza principală a mortalităţii între persoanele cu vârsta cuprinsă între 15-44 de ani. 
SIDA este stabilită foarte bine în această regiune, în special, în trei ţări care au o prevalare HIV 
între adulţi de cel puţin 3%: insulele Bahamas, Haiti şi Trinidad sau Tobago. Epidemia în 
Caraibe este predominant hetersosexuală şi în multe regiuni ea este concentrată asupra 
prostituatelor. Cu toate acestea, frecvenţa HIV creşte şi printre populaţia tânără. Puerto Rico 
reprezintă o excepţie în această regiune, deoarece metoda transmiterii este prin injectarea 
drogurilor.  
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Asia de Sud şi de Sud-Est 
Această regiune a Asiei de Sud şi de Sud-Est are o varietate de epidemii SIDA, un număr mare 
de infectări cu HIV şi o mortalitate ridicată din cauza bolii SIDA foarte înaltă, cu excepţia Africii 
de sub Sahara. Cea mai afectată ţară din această regiune este India, unde aproximativ între 
2,200,000 şi 7,600,000 de persoane au fost infectate până la sfârşitul anului 2003. În unele oraşe 
prevalarea a mai mult de 50% a fost depistată printre prostituate şi în alte oraşe HIV prevalează 
printre consumatorii de droguri cu o rată între 60% şi 75%. În vecinătate, Bangladesh, Nepal şi 
Pakistan, prevalarea naţională HIV este scăzută, dar comportamentul riscant cum ar fi 
consumarea drogurilor intravenoase, este atât de răspândit încât epidemiile foarte serioase se pot 
dezvolta în viitorul apropiat. 
 
Trei ţări din Asia de Sud-Est au experimentat deja epidemii serioase naţionale: Cambodia, 
Myanmar şi Thailanda. Rata prevalării HIV în Thailanda şi Cambodia a rămas stabilă în anii 
recenţi, datorită eforturilor de prevenire, în special a folosirii prezervativului în întreţinerea 
relaţiilor sexuale pentru prostituate şi scăderea frecvenţei bărbaţilor de a avea relaţii cu 
prostituate. Cu toate acestea, transmiterea HIV între parteneri a devenit o cauză proeminentă, 
ilustrând în aşa fel că este inadecvat să urmărim o prevenire a metodelor doar pentru persoanele 
cu comportament riscant. În Vietnam, prevalarea HIV printre adulţi este scăzută, însă erupţii de 
injectări cu droguri ale consumatorilor indică faptul că este posibilă o epidemie serioasă. În 
Indonezia este distinctă o epidemie gravă, datorită nefolosirii prezervativului, chiar şi printre 
prostituate. 
 
 
 
Asia de Est 
În Asia de Est numărul persoanelor infectate a crescut semnificativ în ultimii ani, în special în 
China care avea un număr de 180,000 de noi infectări în 2002 şi 2003.  De fapt,  China  numără 
în jur de 90% a persoanelor cu HIV/SIDA în această regiune. Numărul total de persoane care 
trăieşte cu HIV în Asia de Est a crescut până la 50% în anii 2002-2004. În alte ţări, din această 
regiune, prevalarea naţională HIV printre adulţi rămâne sub 1%, însă prevalează printre anumite 
populaţii, cum ar fi consumatorii de droguri, numărul cărora este foarte înalt. Mai mult decât 
atât, dovezile arată că consumarea de droguri intravenos creşte (cu o proporţie înaltă a celor care 
folosesc ace şi seringi contaminate), şi că folosirea prezervativului este la un nivel scăzut printre 
prostituate şi alte grupuri vulnerabile, cum ar fi bărbaţii care au relaţii sexuale cu alţi bărbaţi. În 
Japonia,  s-a înregistrat o creştere a ambelor infecţii HIV şi alte Boli Sexual Transmisible (BST), 
precum şi o creştere înaltă a activităţilor sexuale printre tinerii japonezi. 
 
America de Nord 
În America de Nord, majoritatea peroanelor care trăiesc cu HIV au acces la un tratament 
antiretroviral, care le permite să fie mai sănătoşi şi să aibă o viaţă mai lungă. Aproximativ o 
treime din noile infecţii din această regiune apar în urma contactului heterosexual. În SUA şi 
Canada, aproximativ 25% din infecţiile acaparate de HIV sunt din cauza consumării drogurilor şi 
sexului homosexual între bărbaţi care sunt estimaţi la 42 % pentru transmiterea HIV în 2002. În 
Statele Unite, în jur de o jumătate din 40,000 de noi infecţii apar anual între Afro-Americani 
(12% din populaţia tării) , cu o proporţie înaltă în special pentru femeile Afro-Americane. De 
fapt, SIDA este acum o cauză principală a deceselor femeilor Afro-Americane cu vârsta cuprinsă 
între 25-34 de ani. Multe dintre aceste femei nu au un comportament cu risc înalt, însă 
acaparează HIV prin intermediul partenerilor cu care au relaţii sexuale – dintre care o bună parte 
au relaţii sexuale cu alţi bărbaţi sau consumă droguri. Cu toate acestea, numai un număr foarte 
mic de femei seropozitive au relatat că ştiau faptul că partenerul lor avusese relaţii sexuale cu un 
alt bărbat. Potrivit Centrului de Control şi Prevenire a Bolii, aproximativ 90% din Afro-
Americanii tineri seropozitivi care au avut relaţii sexuale cu alţi bărbaţi, nu cunosc statutul 
pozitiv HIV. În general, este estimat că aproximativ o pătrime din 1 milion din populaţie care 
trăieşte cu HIV/SIDA nu cunoaşte acest fapt.  
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Europa de Vest 
Numărul anual de decese, din cauza epidemiei de SIDA, a scăzut în Europa de Vest, datorită 
accesibilităţii la medicamentele şi tratamentele antiretrovirale. În mai multe ţări, care raportează 
cazuri de HIV, contactul heterosexual ar putea acum să devină un mod de transmitere HIV. Cu 
toate acestea, sexul între bărbaţi rămâne a fi un aspect al epidemiei în Europa de Vest. Este cel 
mai răspândit mod de transmitere în Germania, Grecia şi Olanda. În sfârşit, aproximativ 10% din 
cazurile noi diagnostificate cu HIV în toată Europa de Vest în anul 2002, a fost din cauza 
consumului de droguri prin injectare. În Portugalia acest mod a cauzat aproape o jumătate din 
toate cazurile înregistrate în 2002. 
 
O creştere a unui semnificativ număr înregistrat de infecţii HIV raportat în 2002, a inclus 
persoanele care credeau că sunt infectate din cauza vizitării sau locuirii într-o ţară cu o 
prevalenţa înaltă. De exemplu, în Marea Britanie, 70% din cazurile de infectare transmise 
heterosexual erau înregistrate printre persoanele care trăiseră în una dintre ţările cu epidemii. 
Aceasta vizează, de asemenea, şi ţările care au noi diagnoze cum ar fi Olanda, Norvegia şi 
Suedia. 
 
Africa de Nord si Orientul Mijlociu 
Există potenţialul pentru o creştere considerabilă a numărului persoanelor infectate în Africa de 
Nord şi orientul Mijlociu. Cea mai afectată ţară până acum este Sudan - în special în partea de 
sud, unde epidemia este concentrată în populaţia heterosexuală. O statistică accesibilă indică o 
prevalare a adulţilor infectaţi de aproape 2.3%, însă conflictul împiedică ambele: o examinare a 
epidemiei şi o dezvoltare a unui tratament cu efect. În majoritatea celorlalte ţări, răspândirea HIV 
pare să crească, cu toate acestea, există  o informaţie limitată între persoane unde epidemia pare a 
fi mai serioasă, incluzând bărbaţii care au relaţii sexuale cu bărbaţi şi consumatorii de droguri. 
De asemenea, pare a fi semnificative migrările persoanelor infectate în alte ţări pentru căutarea 
unor tratamente sau remedii, realizând astfel o sporire a numărului infectaţi cu HIV în această 
regiune.  
 
America Latină 
America Latină este caracterizată printr-o concentrare mare de epidemii, în special în America de 
Sud. De fapt, majoritatea seropozitivilor din această regiune trăiesc în Brazilia. Multe dintre 
cazurile de infectări cu HIV din America de Sud este datorată injectării drogurilor şi sexului între 
bărbaţi (cu o succesiune de transmitere heterosexuală a partenerilor lor). În Columbia şi Peru, 
frecvenţa HIV este răspîndintă între bărbaţii care au relaţii sexuale cu alţi bărbaţi, în acelaşi timp, 
folosirea prezervativului este la un nivel foarte mic.  
 
În America Centrală, majoritatea înregistrărilor de HIV apar în exclusivitate din cauza relaţiilor 
sexuale (ambele heterosexuale şi între bărbaţi). În câteva dintre ţările Americii Centrale, 
prevalarea naţională HIV este aproximativ 1%. Cu toate acestea, HIV prevalează printre 
prostituate diferit în diferite ţări, cu aproape mai puţin de 1% în Nicaragua şi până aproape 10% 
în Honduras. Prevalarea HIV între bărbaţii, care au sex cu alţi bărbaţi, a fost găsită respectiv 
foarte înaltă în toată America Centrală, de la 9% în Nicaragua până la18% în El Salvador.  
 
Oceania 
Distanţa dintre insule în Oceania şi nivelul diferit de dezvoltare în această regiune este reflectată 
şi în numărul  foarte diferit, dar destul de mare, al cazurilor  infectării cu HIV/SIDA. Noua 
Guinee are acum cea mai înaltă rată de infecţii HIV înregistrată în Oceania, cu estimarea  
prevalării HIV de aproape 1% printre femeile însărcinate care merg la maternitate.  Transmiterea 
în această ţară are loc, în primul rând, prin  relaţii heterosexuale, şi este „ajutată” de nefolosirea 
prezervativelor în timpul relaţiilor sexuale, plus nivelul foarte înalt al altor boli sexual 
transmisibile. În alte insule din această regiune, frecvenţa HIV este scăzută, însă prevalează alte 
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boli sexual transmisibile (BST), ceea ce arată că multe persoane riscă să achiziţioneze şi HIV în 
timpul relaţiilor sexuale.  
 

Gender şi HIV  
 
Femeile rămân a fi grupul dominant cel mai mult infectat cu HIV şi care se lărgeşte. Din punct 
de vedere global, mai puţin de jumătate din persoanele infectate cu HIV sunt femei. Este un 
adevăr biologic că femeile, în special cele tinere, sunt mult mai vulnerabile la HIV/SIDA decât 
bărbaţii. Aceşti factori biologici sunt înrăutăţiţi de rolul genurilor şi aşteptările pe care unele 
societăţi le plasează asupra femeilor şi bărbaţilor, precum şi factorii economici, sociali şi politici 
care creează un mediu posibil pentru această epidemie. Majoritatea femeilor devin infectate din 
cauza comportamentului riscant pe care îl are partenerul lor, asupra căruia ele au o dominare 
foarte scăzută. Femeile şi fetele adesea sunt lipsite de puterea de a se abţine de la sex sau de a 
insista asupra folosirii prezervativului, chiar şi atunci când ele suspectează faptul că partenerul 
lor a avut şi alte partenere sexuale şi ar putea să fie infectat cu HIV. De asemenea, gândul despre 
sărăcie şi dorinţa de a avea o viaţă mai bună, le obligă să întreţină relaţii sexuale în schimbul 
produselor alimentare, servicii, bani.  
 
HIV/SIDA afectează femeile, în special, în regiunile unde relaţiile heterosexuale sunt calea 
dominantă de transmitere HIV, cum ar Africa sub Sahariană şi Caraibele. Femeile şi fetele 
formează 57% dintre adulţii seropozitivi global care trăiesc în Africa sub Sahariană , întrucât  trei 
pătrimi din femeile infectate cu HIV trăiesc aici. În alte regiuni, numărul femeilor infectate creşte 
considerabil. În Rusia, ţara cu cea mai înaltă rată a epidemiei din Europa de Est, proporţia 
femeilor infectate cu HIV a crescut de la 24% în 2001 până la 38% în 2003.  
 
Deşi femeile sunt mult mai vulnerabile decât bărbaţii în achiziţionarea HIV, chiar în urma unui 
singur act sexual cu un partener infectat, nu există o metodă globală de prevenire pentru ele. 
Chiar dacă femeile au  relaţii sexuale şi chiar dacă sunt protejate, această relaţie sexuală adesea 
depinde de decizia şi comportamentul partenerului masculin. Prezervativele feminine oferă 
protecţie femeilor, însă ele au nevoie şi de cooperarea bărbaţilor în acest caz. De altfel, 
prezervativele feminine sunt mult mai scumpe decât cele masculine şi, în plus, ele nu sunt 
accesibile pentru toată lumea.  
 
Există, de asemenea, multe lacune în privinţa cunoştinţelor noastre despre femei şi HIV. Se pare 
că există diferenţe mari în simptoamele şi efectele drogurilor asupra femeilor şi a bărbaţilor, 
precum şi complicaţiile ginecologice. Unii factori care au un aport la frecvenţa HIV printre 
femei, din punct de vedere global, sunt: 
 

1. Femeile sunt mult mai vulnerabile de a deveni infectate printr-un contact heterosexual 
decât prin alte căi de transmitere. Aceasta este adevărat şi pentru bărbaţii homosexuali 
care au sex anal. 

2. Vaginul şi anusul au arii mai mari de expunere, o piele mult mai sensibilă. 
3. Virusul poate trăi mai uşor în vagin şi în anus, decât pe vârful penisului. 
4. Prezenţa virusului în spermă este mult mai mare decât în lichidele vaginale sau cele ale 

anusului.  
5. Mai multe răni sau zgârieturi apar în timpul unui contact sexual vaginal şi anal. Tăieturile 
şi rănile apar mai ales în timpul unui sex violent sau când femeia este foarte tânără şi 
cervixul ei nu este dezvoltat în totalitate.  

 
În sfârşit, ignoranţa despre HIV şi sex este foarte răspândită în special printre femei. În multe 
culturi, fetele şi femeile cunosc foarte puţin despre sex şi sexualitate. Respectiv, multe femei nu 
cunosc cum trebuie să se protejeze împotriva infectării cu HIV. De exemplu, în Moldova, 
Ukraina, şi Uzbekistan, în timpul unui sondaj mai mult de 80% dintre femei nu au fost în stare să 
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spună trei metode de prevenire HIV (evitarea sexului penetrativ, folosirea prezervativelor, sau 
menţinerea relaţiei monogamice). Atât timp cît femeile rămân neinformate despre sex şi 
metodele de protecţie, acest grup va rămâne să fie afectat şi rata lui va creşte substanţial din 
punct de vedere global.  
 
Coaliţia Globală a Femeilor şi SIDA a fost fondată de UNAIDS la începutul anului 2004 pentru a 
evidenţia efectele bolii SIDA asupra femeilor şi fetelor şi de a stimula acţiunile pentru a reduce 
impactul. Aceasta nu este o organizaţie nouă, dar o mişcare a oamenilor, reţelei de internet, 
organizaţii, reprezentanţi ai guvernului, lucrători ai comunităţii şi celebrităţi. Activităţile lor sunt 
concentrate asupra următoarelor şapte domenii: 

1. Prevenirea HIV printre adolescente. 
2. Reducerea violenţei împotriva femeilor. 
3. Protecţia proprietăţii şi drepturilor femeilor şi a fetelor. 
4. Asigurarea unui acces egal la tratament pentru femei şi fete. 
5. Acordarea unei îngrijiri îmbunătăţite din partea comunităţii, cu o axare pe femei şi fete. 
6. Promovarea accesului la opţiunile noi de prevenire, care includ şi metodele de control 

pentru femei. 
7. Susţinerea eforturilor constante pentru educaţia fetelor.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Glosar 
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abstinenţă – Înseamnă a amâna sau a nu avea relaţii sexuale, oricare ar fi ele – orale, anale sau 
vaginale. 
 
anticorp - reprezintă o structură proteică de dimensiuni mici, prezentă în "sânge", circulând o 
dată cu acesta în tot organismul, capabil să se "lege" specific de antigenul care i-a indus apariţia 
şi să-i blocheze acţiunea vătămătoare. 
 
antigen - Orice parte din structura unui agent patogen capabilă să stimuleze sistemul imunitar şi 
să-l facă să riposteze, fie prin producerea de anticorpi specifici, fie prin instruirea unor celule 
capabile să recunoască şi să acţioneze împotriva antigenului faţă de care s-au instruit. 
 
antiretroviral – o substanţă care acţionează împotrivă viruşilor din familia denumită 
“Retroviridae”, similară cu HIV. 
 
asimptomatic – Fără simptoame. 
 
bisexual – O persoană care este atrasă sexual atât de bărbaţi, cât şi de femei. 
 
Celule CD4 – celule care controlează abilitatea corpului să recunoască şi să lupte împotriva 
infecţiilor şi cancerului. Ajută la controlarea abilităţii corpului de a recunoaşte şi a lupta 
împotriva infecţiilor şi celulelor cancerigene. Aceste celule mai ajută la identificarea, atacul, şi 
destrugerea bacteriilor şi a ciupercilor ce ar putea infecta corpul. De asemenea ele reglează  
producerea anticorpilor. Virusul HIV intră în reacţie cu suprafaţa celulelor CD4, penetrează 
celulele acestea, mai departe sunt doi căi de evaluare: virusul începe să se reproducă imediat sau 
rămâne în continuare în stare de repaus până ce celule nu devin active.  
 
consultaţie - Suport profesionist acordat oamenilor, care include dialogul confidenţial dintre 
pacient şi medic sau consilier despre diferite probleme legate de sănătate, în cazul nostru 
HIV/SIDA. 
 
discriminare – Politică prin care un stat sau o categorie de cetăţeni ai unui stat sunt lipsiţi de 
anumite drepturi pe baza unor considerente neîntemeiate. 
 
ejaculare – Eliberarea spermei din penis în timpul stimulării sexuale sau în timpul poluţiilor 
nocturne. 
 
epidemie – extinderea unei boli contagioase într-un timp scurt, prin contaminare, la un număr 
mare de persoane dintr-o localitate, regiune etc.; molimă. 
 
epidemiologie – Ramură a medicinei ce studiază căile de transmitere a diferitor infecţii şi 
modalităţile de luptă cu ele. 
 
erecţie – Proces prin care penisul se întăreşte şi se măreşte în volum ca reacţie la gânduri, 
fantasme, temperatură, atingeri sau stimulare sexuală 
 
heterosexual – Persoană care e atrasă sexual de persoanele de sex opus. 
 
HIV – Virusul Imunodeficienţei Umane. Acest virus atacă sistemul imun şi cauzează SIDA. 
 
HIV negativ – Când o persoană nu are anticorpi specifici anti-HIV  în corp. Înseamnă că nu este 
infectat cu HIV.  
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HIV pozitiv – Când o persoană are anticorpi specifici anti-SIDA în corp. Înseamnă că este 
infectată cu HIV. După 2-6 luni de la infectarea cu HIV, corpul produce anticorpi care por fi 
depistaţi în  sângele supus testelor de laborator. 
 
homosexual –Persoană ale cărei dorinţe sexuale sunt orientate în întregime sau în mare măsură 
faţă de persoanele de acelaşi sex.  
 
imunitate - reprezintă proprietatea organismului de a se apăra de diverşi agresori externi 
(bacterii, viruşi, paraziţi, ciuperci) prin intermediul unor celule şi al anticorpilor specifici. Se 
induce o stare de rezistenţă specifică faţă de acţiunea unui agent inductor de boală. 
 
imunodeficienţă - reprezintă o stare anormală, patologică, ce se manifestă prin disfuncţii, 
reduceri ale capacităţii de apărare a organismului. Imunodeficienţa se exprimă în diverse niveluri 
de gravitate si poate ataca diverse componente ale sistemului imunitar. 
 
incidenţa – numărul de infecţii care au loc într-o anumita perioadă în populaţia neinfectată. 
 
infecţii cu transmitere sexuală (ITS) – Infecţii care pot fi transmise de la o persoană la alta în 
timpul contactelor sexuale şi contactului intim. 
 
infecţiile oportuniste– Infecţii care, atunci când persoana este sănătoasă, nu cauzează boli, dar 
devin periculoase când sistemul imunitar al unei persoane este slăbit, de exemplu, în timpul 
infectării cu HIV. 
 
infecţios – provocat de o infecţie care se transmite de la o fiinţă la alta, care produce infecţie; 
molipsitor, contagios, infectant. Căile majore de transmitere a HIV este prin activitate sexuală 
neprotejată, de la mamă la copil şi prin sânge.   
 
intravenos – care se află sau se face în vene. 
 
leziune – Afectarea unui ţesut sau organ al corpului, ca rezultat al unei boli sau răni. 
 
lichide corporale – Termen utilizat pentru definirea tuturor lichidelor biologice din organismul 
uman (sânge, salivă, urină, spermă, secreţii vaginale, lichidul cefalorahidian, lapte matern, 
transpiraţii, lacrimi etc.). Deşi în toate lichidele corporale este prezent virusul HIV, doar patru 
din ele (sânge, spermă, secreţii vaginale şi laptele matern) conţin cantitatea suficientă pentru a 
produce infectarea. 
 
lichid vaginal – lichidul care este produs de membrana şi pielea vaginului.  
 
masturbare – autostimularea organelor genitale. 
 
noduri limfatice – Umflături de-a lungul sistemului limfatic din organism ce acţionează ca un 
filtru de prevenire pentru ca particulele străine să nu intre în sistemul sanguin. 
 
numărul Celulelor CD4 – Celulele CD4 sau ajutoarele T, sunt celulele care ne arată cât de 
puternic este sistemul imun al individului. Aceste celule ne ajută să determinăm cât de mult a 
avansat HIV şi de asemenea prezice riscul complicaţiilor. Cu cât mai puţine celule CD4 pe 
milimetru de sânge, cu atât mai slab este sistemul imun al persoanei infectate  
penetrare – Introducerea penisului în vagin, gură sau anus în timpul actului sexual.  
 
perioadă latentă sau fereastra imunologică – Perioadă dintre momentul în care persoana a fost 
infectată cu HIV şi momentul când corpul începe să producă anticorpi. În această perioadă 
virusul HIV nu poate fi depistat în organism. 
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poligamie – A avea mai mulţi parteneri sexuali în acelaşi timp. 
 
prevalenţa – procentajul estimat al populaţiei adulte care trăieşte actualmente cu o maladie la un 
timp dat, independent de timpul când a avut loc infectarea.  
 
prezervativ pentru bărbaţi - un tub fabricat dintr-un material fin, flexibil şi care este închis la 
un capăt. Este pus pe penisul în erecţie. Metodă de contracepţie şi protecţie împotriva majorităţii 
infecţiilor cu transmitere sexuală. 
 
prezervativ pentru femei – un tub fabricat dintr-un material fin, flexibil şi care este închis la un 
capăt. Este introdus în cavitatea vaginală în timpul actului sexual. Metodă de contracepţie şi 
protecţie împotriva majorităţii infecţiilor cu transmitere sexuală. 
 
Sarcomul Kaposi – Tumoare malefică sau cancer, ce afectează pielea şi pereţii vaselor sanguine 
sau limfatice. Este o infecţie oportunistă foarte răspândită printre persoanele bolnave de SIDA. 
Prezenţa Sarcomului Kaposi este unul din factorii, în baza cărora se determină dacă persoana 
este bolnavă de SIDA 
 
seroconversie – Apariţia în sângele celui infectat a anticorpilor specifici anti-HIV, ca urmare a 
contactului dintre virus şi sistemul imunitar. 
 
sexul anal –penisului penetrează anusul. Bărbaţii practică sexul anal cu alţi bărbaţi şi cu femei. 
Nivelul de transmitere a HIV este de două ori mai ridicat prin sexul anal neprotejat decât prin 
sexual vaginal neprotejat.  
 
sexul cazual – când o persoană are mai mult decât un partener sexual într-un timp de 12 luni. 
 
sexul mai sigur – activitatea sexuală prin care semenul sau lichidele vaginale nu penetrează în 
corpul altei persoane.  
 
sexul neprotejat – sexul fără utilizarea prezervativului. Poate duce la infectare cu HIV sau alte 
IST. 
 
sexul nesigur – comportament de risc vădit în activitatea sexuală a unei anumite persoane. 
Include sexul neprotejat, sexul cu mai mult decât un partener, folosirea incorectă sau 
neconsistentă a prezervativului, sexul uscat, sexul anal şi sexul când persoana este infectată cu o 
IST. 
 
sexul oral – la femei este utilizarea limbii pentru a stimula vaginul femeii. La bărbaţi este 
utilizarea gurii pentru a stimula penisul. Pentru a evita riscul infectării cu HIV în timpul sexului 
oral, nu trebuie să aibă semen şi lichide vaginale în gura şi trebuie să verifice ca gura nu să nu 
aibă răni sau leziuni.  
 
sexul protejat – când semenul, lichidele vaginale şi sângele nu au contact cu corpul partenerului 
în timpul sexului. Utilizarea prezervativelor este modul cel mai efectiv pentru prevenirea 
transmiterii HIV. Alte moduri sunt: abstinenţa sau monogamia. 
 
sexul vaginal – penetrarea vaginului de către penisul. 
 
SIDA - Sindromul imuno deficitar dobândit. Este maladia provocată de către HIV şi este o 
combinaţie de boli cauzate de virusul HIV ce afectează sistemul imunitar. Este manifestarea 
finală, gravă, a infecţiei cu HIV, o boală cronică, cu evoluţie îndelungată şi imprevizibilă. 
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Persoanele care au SIDA sunt foarte sensibile la multe boli periculoase pentru viaţă, numite 
infecţii oportuniste. 
 
simptom – Semnul unei boli. 
 
sindrom – totalitatea semnelor şi a simptoamelor care apar împreună în cursul unei boli, dându-i 
nota caracteristică. 
 
stigmă – trăsătura care discriminează semnificativ un individ în faţa altuia. Combinaţia puternică 
între ruşine şi frica generează stigma ce ţine de HIV/SIDA. Ruşinea este legată de activitatea 
sexuală şi injectarea intravenoasă a drogurilor. În multe societăţi aceste teme interzise de 
societate au devenit tabu, iar frica este legată de faptul că nu este nici un remediu împotriva 
acestei maladii.  
 
terapie combinată – folosirea mai mult decât un medicament în acelaşi timp. În engleză acest 
fel de tratament se numeşte HAART (Highly Active Anti-Retroviral Therapy = Terapie 
antiretrovirală foarte activă). 
 
testele de confirmare – Deoarece orice laborator poate da şi erori, teste mai complicate, mai 
scumpe şi mai sensibile trebuie să confirme rezultatele pozitive date de testul ELISA. Un astfel 
de test este Western blot. 
 
testul ELISA – Cel mai utilizat test pentru detectarea anticorpilor anti-HIV. Nu poate găsi 
infecţia precoce (fereastra imunologică). Dacă testul ELISA este pozitiv şi confirmat prin 
Western blot (sau teste similare) persoana respectivă este sigur infectată cu HIV. 
 
toleranţă – 1. Faptul de a tolera; îngăduinţă, indulgenţă, atitudine îngăduitoare faţă de greşeli, 
bunătate. 2. Obişnuinţă sau dispoziţie pe care o are organismul de a suporta anumite 
medicamente, substanţe, condiţii de mediu.  
 
transmiterea verticală –Transmiterea de la mamă la făt. Se întâmplă în uter, în timpul naşterii, 
alăptării. 
 
Vaccin – O substanţă injectată sau înghiţită ce previne îmbolnăvirea oamenilor de anumite boli, 
chiar dacă sunt în contact cu virusul. 
 
virus – Agent patogen responsabil de apariţia multor infecţii şi boli.  Sunt nişte particule foarte 
mici şi, în comparaţie cu bacteriile, pot supravieţui şi se pot multiplica în interiorul celulelor, în 
detrimentul acelor celule. 
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Mit şi Realitate despre HIV/SIDA 
 
Cuprins: Această lecţie introductivă este despre mit si realitate cu referire la HIV/SIDA. Ea este 
adresată conceptului: SIDA este o problemă alarmantă in ţara mea si eu pot să fac ceva la 
capitolul acesta. 
Timp: 2 ore 
Obiectivul: Până la sfârşitul lecţiei, participanţii vor putea să recunoască seriozitatea problemei 
HIV/SIDA in comunitatea lor. 
Materiale: Lipici, fişe cu „adevărat” şi „fals”, un vas cu hârtii ce conţin afirmaţii corecte sau 
incorecte despre HIV/SIDA. 
 
Adevărat: 

1. Africa  este cea mai afectată parte a lumii de maladia SIDA. 
2. Deşi există tratamente de ameliorare a progresării virusului HIV, medicament împotriva 

bolii SIDA nu există. 
 
Fals: 

SIDA este o boală care îi afectează numai pe oamenii de culoare. 
Întrucât oricine pate  muri fiind infectat cu virusul HIV, este mai bine să nu ştie că eşti 

infectat. 
Oamenii din Statele Unite au acces la medicamente care ii pot trata de HIV. 
HIV este o problema a oamenilor imorali care au făcut ceva greşit, astfel devenind infectaţi. 
A fost demonstrat recent că HIV nu provoacă SIDA. 

Predarea: 
I. Mit şi realitate (până la 90 de minute) 

Participanţii iau câte o foaie cu afirmaţii din vas, le citesc, mai apoi le lipesc sub fişele de 
„adevărat” sau „fals”. În continuare, citesc cu voce tare afirmaţiile şi decid  dacă sunt de 
acord cu plasarea afirmaţiei.  După ce afirmaţiile sunt plasate si întrebările sunt răspunse, 
facilitatorul face corectările şi provoacă grupul la o discuţie pe bază de întrebări. 

 
Notă: Pentru a ajuta participanţii sa evalueze afirmaţiile, folosiţi următoarele informaţii 
pentru adevărat sau fals. 

 
Informaţii despre afirmaţiile adevărate: 

1. Potrivit UNAIDS, cel puţin 60% din oamenii care sunt infectaţi cu HIV în lume 
trăiesc pe continentul african. 

2. Există multe tratamente, însă nici un medicament este împotriva HIV. 

 
Informaţii despre afirmaţiile false: 

1. Deşi epidemia la început afecta multe naţiuni africane mai devreme şi mult mai intens 
decât in unele regiuni ale lumii, au fost infectaţi cu HIV oameni de diferite rase şi 
naţionalităţi. 

2. Deşi oamenii cred că stresul de a şti dacă eşti sau nu infectat cu HIV poate fi greu de 
depăşit, este clar că având cunoştinţe despre starea unei persoane la capitolul HIV,  îşi 
pot prelungi viaţa prin tratamente de ameliorare şi îngrijire generală a sănătăţii.  De 
asemenea, ştiind statutul unei persoane cu HIV, putem să ne protejăm de infectare pe 
noi înşine, pe  familiile noastre şi pe cei pe care îi iubim. 

3. Deşi oamenii din Statele Unite au acces la medicamente, de obicei inaccesibile ţărilor 
din lumea a treia, acestea nu pot trata HIV sau SIDA. 

4. Încât HIV este transmis, în general, în urma activităţilor sexuale, mulţi oameni 
infectaţi cu HIV au fost acuzaţi de imoralitate. Femeile sunt învinuite în particular de 
comportament amoral. De fapt, potrivit Programului Naţiunilor Unite pentru 
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Dezvoltare (PNUD) , două treimi din femeile infectate cu HIV din lume afirmă că au 
doar un singur partener.  

5. Există multe controverse asupra acestui subiect. A fost demonstrat ştiinţific că 
ambele, HIV şi SIDA, există şi că infectarea cu HIV atacă sistemul imunitar 
provocând astfel SIDA. 

 
II. Întrebări pentru discuţie (30 de minute) 

1. Credeţi ca SIDA a afectat ţara noastră? De ce nu, de ce da? 
2. Ce lucruri aţi auzit despre SIDA in comunitatea voastră, care lucruri credeţi că ar fi 

incorecte? 
3. Credeţi că toţi care au SIDA ştiu că el/ea o are? De ce nu, de ce da? 
4. Ar ascunde oamenii faptul că cineva din familiile lor sunt/au această boală? De ce nu, 

de ce da? 
5. Aţi auzit pe cineva spunând că ei au medicament împotriva bolii SIDA? 
6. Ce putem face ca să ajutăm comunitatea să lupte împotriva bolii SIDA? 

 
III. Evaluare (5 minute) 

Înainte şi după lecţie, participanţii trebuie să ridice mâna şi să spună dacă ei cred că 
SIDA este o problemă serioasă pentru comunitatea lor sau dacă prezintă un pericol pentru 
ei sau familiile lor.  
 
Observaţi dacă numărul mâinilor a crescut la sfârşitul lecţiei. Dacă grupul nu se simte 
comod să-si împărtăşească ideile în public, participanţii pot vota anonim înainte şi după 
lecţie.  

 
 
Sistemul Imunitar 
 
Cuprins: Prin oferirea unor informaţii specific biologice, lecţia se axează pe conceptul: HIV 
ataca sistemul imunitar; noi trebuie să facem tot ce ne este în puteri pentru a ne întări sistemul 
imunitar. 
Timp: 2 ore 
Obiective: Până la sfârşitul lecţiei, participanţii vor putea: 

1. Să descrie cel puţin 5 funcţii ale sistemului imunitar. 
2. Să demonstreze cum HIV atacă sistemul imunitar. 

Materiale: Fişe (desene cu părţi componente ale sistemului imunitar), foi numerotate pentru a 
scrie întrebări; lipici, caramele. 
Pregătirea: Dacă este posibil, faceţi câte o copie a desenelor pentru fiecare participant. 
Caracterizaţi, în scris, funcţiile celulei (din textul de mai jos) pe reversul fiecărui desen. 
 
Predarea: 

I. Cuprinsul (30 de minute) 
Facilitatorul explică grupului următoarele date despre sistemul imunitar, folosind 
desenele. Ar fi mai bine ca discuţia să fie mai flexibilă, rugând participanţii să-şi 
împărtăşească date pe care deja le cunosc. 

 
Ce este sistemul nostru imunitar? Sistemul imunitar este felul corpului nostru de a 
reacţiona la diferite boli. Este foarte complex şi are mult mai multe părţi decât cele ce 
urmează să le discutăm. Totuşi, înţelegând unele lucruri de bază despre sistemul imunitar, 
ne putem ajuta să prevenim unele boli sau să oprim progresarea bolii, dacă deja suntem 
infectaţi. 
1. Prin care două culori sunt etichetate celulele sanguine?  

Roşu si alb. 
2. Care este funcţia majoră a celulelor roşii?  
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Celulele roşii transportă oxigenul prin tot organismul nostru şi adiţionează bioxidul 
de carbon. 

3. Care este rolul celulelor albe?  
Celulele albe, numite şi leucocite, sunt celule imunitare. Sistemul imunitar omenesc 
este format din celule albe care îl protejează de diferite boli. Iată câteva dintre 
celulele din sistemul imunitar: 

a. Celula Macrophage- Macro= Mare, Phage=Consumătoare: Această 
celulă mănâncă germenii (numiţi “antigeni”) şi trimite un semnal 
“căpitanului” sistemului imunitar că este prezent un “invadator” şi  că 
“armata” sistemului imunitar trebuie să fie pregătită pentru a da 
replica. 

b. Celula Ajutătoare T4 (CD4)- Căpitanul sistemului imunitar. 
Recepţionează mesajul de la celula Macrophage când un invadator este 
prezent şi ordonă altor două celule (celula B şi T8 celulă ucigaşă) să 
caute şi să distrugă invadatorul.  Celula T4 ajutătoare este cea pe care 
HIV o atacă şi o distruge. Celula T este numită „T”, deoarece, 
maturizându-se, se transformă în glanda thymus . 

c. Celula B este asemenea unei fabrici. Ea identifică dimensiunile 
invadatorului (antigenului) şi produce anticorpi (ca nişte chei) care se 
potrivesc antigenilor. Aceşti anticorpi pot recunoaşte imediat viitorii 
antigeni şi-i pot opri de la îmbolnăvirea organismului. 

d. T8 (CD8) sau Citotoxic sau Celula Ucigătoare – de asemenea este 
chemată de Celula T4 ajutătoare pentru a ataca invadatorul şi a-l omorî 
direct. 

4. Ce este un antigen?  
Un antigen este un invadator străin sau un germene care intră în organismul nostru. 
Poate fi un virus, bacterie, ciupercă, protozoare ş.a. Rugaţi participanţii să numească 
şi alţi germeni, în afară de HIV. 

5. Ce este un anticorp? 
Un anticorp este un răspuns către invadarea unui antigen. Anticorpii sunt produşi ai 
celulelor B. Ei lucrează asemenea unor chei, oprind antigenul prin potrivirea 
dimensiunilor lui. Când un antigen pătrunde din nou în organism, el este recunoscut şi 
atacat de anticorpi.  

6. Ce este Virusul Imuno-Deficienţei Umane (HIV)? 
Virusul atacă celula T4 ajutătoare. Când celula T4 ajutătoare nu dă replică suficient, 
cealaltă parte a organismului nu este chemată la acţiune. Alţi antigeni invadează 
organismul şi provoacă boli. În acest moment, persoana infectată dezvoltă Sindromul 
Imunodeficienţei Achiziţionate. 

 
II. Dramatizarea Atacului Sistemului Imunitar (30 de minute) 

Cu ajutorul grupului, folosiţi desenele pentru a arăta cum funcţionează sistemul imunitar 
distrugând antigenii. 

• Ce se întâmplă când HIV intră în corp? Folosiţi desenele ca să demonstraţi că 
atunci când HIV intră în organism,  el este mâncat în acelaşi fel de celula 
macrophage, dar când ajunge la T4 invadează celula, Căpitanul, şi preia 
conducerea prin uciderea ei mai târziu. O celulă T4 ajutătoare distrusă de HIV nu 
cere alte forţe pentru a ataca invadatorul. Când celulele T4 ajutătoare sunt distruse 
definitiv, tot felul de alţi invadatori (antigeni), cum ar fi germenele de 
tuberculoză, pot intra în organism fără a fi opriţi de Căpitan. După aceasta  
persoana  se poate îmbolnăvi de SIDA. 

• Daţi fiecărui participant unul dintre desene cu părţile componente ale sistemului 
imun  ca să reflecteze asupra celor ce fac ele ca să lupte cu bolile. Mai apoi, 
fiecare participant trebuie să se prezinte ţinând sus desenul  şi explicând care este 
rolul părţii componente prezentate. Un grup întreg va juca pe roluri pentru ceilalţi, 
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demonstrând cum funcţionează sistemul imunitar, mai întâi cu invazia unui 
simplu antigen, iar mai apoi cu a cea a virsului HIV. Ei vor arăta cum preia HIV 
conducerea asupra celulei ajutătoare T4 şi nu are nevoie de alţi ajutători şi noi 
antigeni ca sa invadeze. După aceea, întregul grup poate invada antigenii şi 
sistemul imunitar este distrus. Toţi cad jos.  

 
 
III. Evaluare (1 oră) 

În timpul ultimei ore, faceţi o activitate: „ Câştigaţi la Loteria Naţională!” in care unele 
întrebări din lecţia anterioară sunt scrise pe hârtii numerotate şi lipite pe  tablă. Exemple 
de întrebări:  
1. Care este procentajul de persoane din ţara noastră înregistraţi cu HIV?  
2. Care este rolul celulei B? 

 
Grupul se împarte în trei echipe. Fiecare echipă îşi alege pe rând un număr şi citeşte 
întrebările cu voce tare în faţa întregului grup. Participanţii au un minut pentru a discuta 
împreună cu echipa şi a răspunde corect. Dacă răspund corect, primesc un punct. Dacă nu 
- următoarea echipă are şansa de a răspunde la întrebare şi de câştiga punctul (şi aşa mai 
departe). Unele numere nu au întrebări, dar sunt pur şi simplu numere norocoase şi 
echipele sau membrul unei echipe sunt anunţaţi că au câştigat caramele sau pot să le dea 
cuiva care şi-a schimbat atitudinea faţă de SIDA. Echipa cu cele mai multe puncte câştigă 
jocul şi celelalte bomboane. Observaţi care întrebări au fost răspunse corect. 

 
 
Cum poate fi transmis HIV?  

 
Cuprins: Există mai multe idei despre  faptul cum este transmis HIV. Este clar definit cum este 
transmis HIV. În această sesiune, participanţii vor învăţa cum pot face  diferenţă dintre mit şi 
realitate. 
Timp: 2 ore 
Obiective: Până la sfârşitul sesiunii de două ore participanţii vor putea: 

1. Să enumere 4 mari lichide care pot transmite HIV. 
2. Să descrie termenul de „cale de intrare” 
3. Să diferenţieze care sunt şi care nu sunt căile de infectare cu HIV. 

Materiale: Tablă albă sau hârtie,  carioci sau cretă, lipici, fişe (activităţi prin care se poate sau nu 
se poate transmite HIV- fiecare activitate este scrisă pe foaie aparte). 

 
Predarea: 
Nota instructorului: Aşteptaţi-vă la discomfort în jur  atunci când discutaţi  despre  transmiterea 
HIV. Provocaţi grupul la discuţie fără a se jena. Spuneţi participanţilor  că,  de obicei, aceste 
lucruri sunt foarte dificil de discutat. Este foarte important ca în cadrul disciplinii Deprinderi de 
Viaţă să se discute, clar şi deschis, despre lucruri legate de relaţiile sexuale. La început faceţi un 
brainstorming (o furtună de idei) despre capacitatea de a numi şi a discuta despre aceste lucruri 
personale, întrucât sunt  importante pentru siguranţa fiecăruia. Unele idei pot fi de a înţelege cum 
funcţionează organismul nostru, de a discuta liber cu copiii despre probleme sexuale,  de a putea  
explica medicului cum se simt, de a înţelege clar ce poate să te pună în faţa unui risc pentru 
HIV/SIDA şi BST si de a discuta cu prietenii şi partenerul spre a lua decizii conştiente si 
informate ce ţin de sex. 
 

I. Cuprins (30 de minute) 
HIV poate fi achiziţionat prin căi specifice. Mai întâi o persoană trebuie să intre în 
contact cu unul dintre cele patru lichide ale organismului care transmit HIV. Voi ştiţi care 
sunt acestea? Faceţi un brainstorm împreună cu grupul: Scrieţi acestea sub denumirea 
„Lichide care transmit HIV”: sângele, lichidul vaginal, seminal, laptele matern. Scrieţi 
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alte sugestii sub „Lichide care nu transmit HIV”.  Informaţi participanţii, de asemenea, că 
mai există şi alte lichide , cum ar fi lichidul amniotic (cel în care pluteşte fătul) că medicii 
şi asistenţii medicali sunt expuşi la ceea ce transmite HIV. Confirmaţi că ei cunosc 
termenii de „seminal” sau „secreţii vaginale”, întrebându-i şi alţi termeni care i-ar 
caracteriza.  Explicaţi că pentru a te putea infecta, aceste lichide trebuie să aibă o cale de 
intrare in organismul nostru. O cale de intrare este felul cum HIV ajunge in organism. 
Aceasta poate fi prin tăietură, punct dureros, rană deschisă sau prin ţesut foarte sensibil 
numit „membrană mucoasă” localizată în vagin, vârful penisului, anusului, gură, ochi sau 
nas. Participanţii pot evalua acum dacă unele din acţiunile  propuse pot transmite HIV 
prin: 
1. Determinarea dacă unul dintre aceste lichide este prezent. 
2. Determinarea dacă există vreo cale de intrare în organism. 

 
Cele mai frecvente căi de transmitere HIV sunt prin sex vaginal şi anal, posibil sex oral; 
prin utilizarea unora şi aceloraşi ace sau alte unelte ascuţite cum ar fi briciul, care ar 
putea să aibă sângele unei persoane, prin transfuzii directe de sânge a sângelui netestat; 
sau de la mamă la făt, în timpul sarcinii, la naştere sau alăptării. Este imposibil să te 
infectezi cu HIV fiind aproape de o persoană infectată sau folosind acelaşi pahar, prin 
îmbrăţişare sau sărutare, când sângele nu este prezent, cu o persoană infectată. Nu există 
cazuri înregistrate ca HIV să fie transmis prin utilizarea aceleaşi periuţe de dinţi cu o 
persoana seropozitivă. Acest risc poate apărea în cazul în care a fost prezent sânge pe 
periuţă. 

 
II. Activitate cu Cartonaşe (90 de minute) 

Folosiţi cartonaşe pe care sunt scrise activităţi prin care poate sau nu poate fi transmis 
HIV. Facilitatorul lipeşte cartonaşele pe spatele participanţilor. Ei merg prin cameră, pun 
întrebări celorlalţi, la care răspunsul poate fi „da” sau „nu”, în aşa fel încât să ghicească 
activitatea de pe spatele lor. Participanţii care au ghicit activitatea, pot să-şi lipească 
cartonaşul în faţă şi să continuie răspunzând la întrebări prin „da” sau „nu”. Activităţile 
pot fi „fiind muşcat de un ţânţar” sau „având relaţii sexuale cu un(o) virgin(ă)”. 
Întrebările pot fi: „Această activitate poate transmite HIV?” sau „Această acţiune implică 
gura?” ş.a. Când toate activităţile sunt identificate, membrii grupului se aranjează într-un 
cerc şi împărtăşesc acţiunile lor cu ceilalţi. În continuare, fiecare îşi lipeşte cartonaşul  
sub afirmaţiile: „Poate transmite HIV” sau „Nu poate transmite HIV”. Dacă apar 
neclarităţi în coloana corectă, facilitatorul întreabă participanţii dacă activitatea implică 
unul dintre cele patru lichide sau o cale de intrare.  

 
Notele Antrenorului: În dependenţă de comunitatea cu care lucraţi, puteţi simţi rezistenţă 
prin discuţia deschisă despre  acţiuni sexuale (chiar lipindu-le cartonaşele pe spatele 
oamenilor). Această activitate este pentru a ajuta oamenii să depăşească tabuurile de a 
discuta despre sex,  existente în majoritatea culturilor.  Selectaţi acţiuni sexuale întâlnite 
în cultura comunităţii respective. Explicaţi că dacă o persoană are pe spate o fişă cu atare 
acţiune, aceasta nu înseamnă că ei o practică sau resping practicarea ei. Încurajaţi 
participanţii să fie conştienţi de faptul că alţii, de altfel, pot să facă aşa lucruri. Noi 
suntem aici pentru a determina cum este transmis sau nu HIV, dar nu pentru a-i judeca pe 
alţii. Nu trebuie să existe respingere din partea participanţilor care fac lucruri care nu 
transmit HIV, dar facilitatorul trebuie să selecteze acţiuni care sunt lipsite de concepţii 
despre cum este transmis HIV în comunitate. 

 
Indicii pentru evaluare: Plasarea corectă a cartonaşelor va indica nivelul cunoştinţelor obţinute 
pe parcursul sesiunii. De asemenea, este important să fie observate abilităţile participanţilor de a 
utiliza noile cunoştinţe despre lichide şi căi de intrare pentru a motiva orice acţiune, fie că ea ar 
putea transmite HIV sau nu. 
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Cartonaşe pentru participanţi (fiecare activitate este pe cartonaş separat): 

Activităţi care transmit HIV 
• Sex vaginal 
• Transfuzii directe de sânge netestat 
• Utilizarea aceloraşi ace 
• Contactul cu sânge al unei persoane infectate 
• Alăptare 
• De la mamă la făt în timpul naşterii 
• De la mamă la făt în timpul sarcinii 
• Schimb de sânge 
• Contact între lichidul seminal şi membrană mucoasă 
• Contact între lichidul vaginal şi membrană mucoasă 

 
Activităţi care nu transmit HIV 

• Aflându-te în apropiere de o persoană cu HIV 
• Folosind aceeaşi cană cu o persoană cu HIV 
• Îmbrăţişând o persoană cu HIV când sângele nu este prezent 
• Sărutând o persoană cu HIV când sângele nu este prezent 
• Strângere de mână cu o persoană cu HIV când sângele nu este prezent 
• Utilizarea corectă a prezervativului în timpul actului sexual. 

 
 
Relaţiile dintre IST şi HIV/SIDA 
 
Cuprins: Această sesiune descrie cele patru infecţii sexual transmisibile majore şi simptoamele 
lor. Participanţii învaţă conceptul că tratamentul devreme al infecţiilor sexual transmisibile poate 
reduce foarte mult riscul infectării cu HIV. Ei au ocazia să joace pe roluri povestindu-le 
partenerilor despre IST şi din ce cauză  ei trebuie să se trateze. 
Timp: 2 ore 
Obiective: Până la sfârşitul sesiunii, participanţii vor putea: 

1. Să identifice simptoame ale 5 IST. 
2. Să descrie cum o IST poate mări riscul de infectare cu HIV. 
3. Să afirme de ce este important să obţinem un test pentru o IST. 
4. Până la următoarea  sesiune, să viziteze o secţie de spital care oferă tratamente ale unei 

IST. 
Materiale: Tablă albă sau foaie, carioci sau cretă, fişe : Cele mai frecvente IST (fiecare IST este 
pe foaie separată) şi Simptoame ale IST (fiecare simptom este scris pe foaie separată) 
 
Predarea: 

I. Cuprinsul - Rolul Infecţiilor Sexual Transmisibile (IST) în transmiterea HIV (15 
minute) 
A avea o IST este cel mai important factor în transmiterea HIV. În Africa, aceasta 
sporeşte riscul transmiterii  HIV până la 350 de procente. Un studiu recent arată că 
prezenţa IST în Africa de Est şi de Sud, a fost unul dintre cele mai mari motive din ce 
cauză acolo era o frecvenţă a bolii SIDA. O inflamaţie genitală sau ulcerul (ca sifilisul 
sau herpesul), extinde calea de intrare. Prezenţa unei eliminări tipice pentru gonoree sau 
chlamidia înseamnă că sunt prezente mai multe celule albe. Deoarece celulele sangvine 
albe sunt gazde pentru HIV, aceasta înseamnă că un virus poate fi transmis sau 
achiziţionat în timpul unei eliminări. De obicei, femeile nu au simptoame aparente ale 
infecţiilor sexual transmisibile, de aceea sunt necesare vizitele la  ginecolog. Bărbaţii, de 
asemenea, nu pot sa aibă simptoame întotdeauna, chiar ale bolii gonoreea. Prin urmare, 
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este important ca bărbatul să urmeze tratamentul dacă partenera este infectată sau pentru 
a evita blamarea celuilalt ( sau reciprocă) pentru infectare. 

 
II. Jocul „IST” (45 de minute) 

Lipiţi denumirile IST orizontal pe perete. Scrieţi, în paranteze,  alături de denumirile 
ştiinţifice ale infecţiilor, denumirile lor populare. Aruncaţi pe podea cartonaşele cu 
semnele şi simptoamele infecţiilor. Împărţiţi participanţii în alte 4 grupuri, denumind 
fiecare grup cu numele  unei infecţii. Fiecare grup caută cartonaşele care sunt potrivite 
infecţiei pe care o au şi le lipesc pe perete în coloana respectivă. Facilitatorul discută 
împreună cu participanţii în cazul unui cartonaş plasat greşit. 

 
III. Întrebări pentru discuţie (30 de minute) 

Discutaţi împreună cu participanţii următoarele întrebări: 
1. Unde merg oamenii din comunitatea noastră pentru a se trata de IST? 
2. Care dintre aceste locuri este cel mai bun pentru a fi tratat? De ce? 
3. Oamenilor le este frică să caute un tratament pentru IST? De ce? 
4. De ce este necesar de a fi trataţi din timp de o IST? 
5. De este important ca partenerul să fie tratat? 
6. Cum putem spune cuiva că el/ea a fost expus(ă) unei IST, fără a-l (o) învinovăţi  

sau a ne provoca durere nouă înşine? 
 

IV. Jocul pe roluri (30 de minute) 
Pentru acest joc este  nevoie de doritori. În primul caz, este necesar ca un bărbat  să-i 
aducă la cunoştinţă partenerei sale că ea trebuie să se trateze de gonoree, pentru că ea are 
simptoamele acestei boli. În al doilea caz, o femeie trebuie să-i spună partenerului său că 
el trebuie să se trateze de sifilis, pentru că ea aflat, în urma unui control prenatal, că are 
această boală. Evaluaţi cum au decurs situaţiile. Au fost ele realiste? Au obţinut ei ceea 
ce au vrut - voinţa partenerului de a se trata? Partenerii se simţeau vinovaţi? Există şi alte 
căi de a descoperi aceste noutăţi care ar fi fost mult mai eficiente la obţinerea unui 
rezultat dorit? 

 
V. Temă pentru acasă 

Întrebaţi participanţii dacă au fost la vreo clinică pentru un control de IST. Există careva 
membri ai grupului care ar vrea să viziteze o clinică pentru un tratament de IST înainte de 
următoarea sesiune şi să povestească despre această experienţă? Ei ar putea evalua 
accesul la servicii, disponibilitatea la unele medicamente, cunoştinţele despre IST ale 
unui specialist, confidenţialitatea, curăţenia şi atitudinea serviciului medical faţă de 
pacienţi. 

 
Indicii pentru evaluare: 

• Plasarea corectă a cartonaşelor cu simptoamele IST 
• Observarea abilităţilor de comunicare în jocul pe roluri 
• Numărul corect de răspunsuri la întrebările puse în discuţie 
• Numărul participanţilor care ar descrie vizita la o clinică de IST la următoarea sesiune 
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Fişe pentru participanţi (fiecare IST şi fiecare simptom este scris pe un cartonaş separat): 

Simptoame şi IST frecvente 
Gonoreea Sifilisul Herpesul  Şancru 
§ Galben-verzui 
eliminare a penisului 
sau a vaginului 
§ Senzaţie dureroasă 
de arsură, în timpul 
urinării 
§ Simptoame, de 
obicei 2-14 zile de la 
expunere 
§ Posibil nici un 
simptom 
§ Posibile inflamaţii 
în regiunea 
testiculelor 
§ Posibilitatea orbirii 
a noilor-născuţi, în 
cazul în care nu sunt 
trataţi cu picături de 
ochi 

§ Dureri insuportabile 
pe penis sau vagin 
§ Durerea apare de la 
10 până la 90 de zile 
după expunere 
§ O urticarie fără 
mâncărime pe corp 
(palme şi tălpi) 
§ Pierderea părului, 
febră şi friguri 
§ Posibile decedări, 
dacă nu este tratată 
§ Posibile decedări sau 
deformaţii ale oaselor 
ale noilor născuţi, 
dacă mama nu a fost 
tratată devreme, în 
timpul sarcinii 

§ Nici o vindecare nu 
există, dar sunt 
medicamente pentru 
atenuarea 
simptoamelor 
§ Mici, băşicuţe 
dureroase pe organele 
genitale şi/sau gură 
§ Simptoamele pot 
reveni în timpul unui 
stres 
§ Infecţii virale 
§ Daune severe 
neurologice sau chiar 
moartea unui nou –
născut, expus 
canalului de naştere 

§ Durere insuportabile 
pe penis sau vagin 
§ Durerea apare de la 
3-5 zile după 
expunere 
§ Inflamarea glandei 
limfatice pe o parte 
§ Cel mai înalt factor 
de risc pentru 
transmiterea HIV 

 
 
 
Femeile şi SIDA 
 
Cuprinsul: Femeile sunt, în special, vulnerabile la HIV/SIDA şi au nevoie de informaţii şi 
abilităţi pentru a se proteja pe ele însele şi copiii lor de la infectare. În această sesiune, vor fi 
examinaţi ambii factori, biologici şi culturali, care expun femeile la risc.  Sunt discutate 
simptoamele HIV specifice femeilor şi copiilor, şi căile de a reduce riscul pentru aceste două 
grupuri. 
Timp: 2 ore 
Obiective: Până la sfârşitul sesiunii, participanţii vor putea: 

1. Să dea exemple de 5 simptoame pentru HIV specifice femeilor (din punct de vedere 
ginecologic). 

2. Să dea exemple de cel puţin 3 simptoame specifice copiilor infectaţi cu HIV. 
3. Să descrie cel puţin 3 factori biologici şi culturali care expun femeile la infectarea cu 

HIV. 
4. Să spună ce ar ajuta la reducerea riscului de transmitere a virusului HIV la femei şi 

copii în comunitatea lor. 
Materiale: Tablă albă sau tablă simplă, carioci sau cretă, fişe: Simptoamele virusului HIV 
specifice Femeilor şi Copiilor (fiecare simptom pe fişă aparte) 
 

Simptoame pentru Femei: Reapariţia unor dureri abdominale în partea de jos, repetate 
infecţii vaginale (eliminări ce provoacă mâncărimi şi eliminări de culoare albă), ciclu 
menstrual anormal (poate supraabundent sau lipsa ciclului), cancer cervical, dureri în 
vagin. 
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Simptoame pentru Copii: Nereuşita de a se dezvolta sau creşte la o rată normală, ficatul 
sau splina mărită, alte repetate sau pete albe pe gură. 

 
 
 
Predarea: 
Notele Instructorului: Următoarea sesiune este despre anatomia corpului  feminin, temă  despre 
care femeilor le este dificil să discute, mai ales în prezenţa bărbaţilor. Instructorul  ar putea 
decide ca aceasta să fie o sesiune  la care să fie prezente doar  femei. Dacă femeile sunt complet 
nefamiliarizate cu organele lor genitale, facilitatorul ar putea să folosească unele desene sau 
poate chiar femeile să deseneze partea lor genitală ( înaintea activităţilor propriu-zise). Unele 
femei din comunitate, cum ar fi moaşele, sunt cunoscute cu aria genitală şi, în aşa fel, ar putea fi 
de folos să ajute facilitatorului În cadrul acestei sesiune. Stresul ( din cauza că acestea sunt nişte 
capitole jenante) ne ajută să avem grijă de sănătatea noastră şi ne învaţă cum să le educăm mai 
bine şi pe celelalte femei din familia noastră. Pentru a descrie simptoamele, am putea folosi 
termeni clinici. Folosiţi limbajul local şi termeni pentru a identifica aceste simptoame şi verificaţi 
permanent dacă femeile au careva întrebări sau neclarităţi pe parcursul activităţilor. 
 

I. Semne Specifice şi Simptoame ale virusului HIV la femei şi copii (20 de minute) 
Explicaţi grupului că infectarea cu HIV nu produce simptoame instantaneu. Simptoamele 
HIV ar putea să apară mai târziu, însă diagnosticul pentru SIDA este determinat fie prin 
prezenţa unei infectări cum ar fi tuberculoza, fie  o combinaţie a mai multe simptoame 
dintre cele date în listă. Anumite simptoame, cum ar fi pierderi de greutate, febră sau 
friguri, tuse, şi altele, pot fi simptoame pentru o infectare devreme atât pentru femei, cît şi 
pentru bărbaţi. Întrucât aceste simptoame nu sunt de obicei date în broşurele despre 
HIV/SIDA, femeile ar putea să nu le ia în considerare, fără să-şi dea seama că ar putea fi 
infectate cu HIV. Deşi unele semne şi simptoame pe care le vom discuta nu sunt necesare 
pentru ca o femeie sau un copil să fie infectat cu HIV, totuşi, dacă ele persistă, ar fi mai 
bine ca ei să discute cu un profesionist despre luarea testului pentru HIV. 

 
Plasaţi cartonaşele pe podea. Explicaţi că acestea conţin simptoamele pentru HIV scrise 
pe ele, specifice femeilor sau copiilor. Transformaţi grupul în alte două grupuri: cel care 
crede că sunt simptoame pentru femei şi altul pentru copii. Îndată ce grupul şi-a ales 
cartonaşele, explicaţi care sunt simptoamele şi faceţi careva corectări, dacă este necesar. 

 
II. Perioada natală (40 de minute) 

Întrebaţi grupul dacă ei înţeleg  cum poate fi transmis HIV de la o femeie infectată cu 
HIV înainte, în timpul şi imediat după naştere (perioada natală). Bazându-vă pe 
răspunsurile lor în urma discuţiei despre expunerea în uter, în timpul sarcinii, şi în timpul 
alăptării, explicaţi că riscurile sunt foarte mari când o femeie are o sarcină virală foarte 
grea, care are loc imediat după infecţie sau când femeia este foarte bolnavă de SIDA. 
Studiile africane arată că, în această regiune geografică, riscul transmiterii natale este de 
la 25 până la 50 de procente. Ţineţi minte că aproape toţi copiii născuţi cu HIV de la 
mame infectate vor avea teste pozitive la naştere, dar acest test îi priveşte pe anticorpii 
mamei, care au fost transmişi pasiv la făt. Poate dura o perioadă de 18 luni, pentru ca 
fătul să piardă anticorpii mamei şi să aibă un test negativ.  

 
Scrieţi următoarele afirmaţii evidenţiate pe tablă. Grupul trebuie să le citească şi să-şi 
expună părerea asupra următoarelor sugestii, pentru a reduce riscul transmiterii natale. 

 
• Evitaţi să  aveţi o viitoare sarcină dacă sunteţi infectată cu HIV.- Are dreptul o 

femeie infectată cu HIV să aleagă dacă  vrea să fie însărcinată? Poate fătul să se 
infecteze dacă tatăl este seropozitiv sau dacă nu este infectat?  
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• Alăptaţi chiar dacă sunteţi infectată. - Cine are dreptul să decidă dacă trebuie să 
alăptaţi sau nu? Datele sunt că alăptatul creşte riscul de infectare cu HIV până la 
14 procente. Studiile efectuate  în Rwanda demonstrează că aproape 50 de 
procente din copii sunt infectaţi prin alăptare. Însă alăptarea este foarte importantă 
pentru sănătatea copilului şi îl protejează de alte boli. În multe ţări unde 
mortalitatea este înaltă, este sugerat ca mama să-şi alăpteze copilul chiar şi în 
cazul când ea este infectată, mai ales dacă ea nu găseşte alte surse de lapte 
necontaminat. Care pot fi alte surse de lapte necontaminat? A fost de asemenea 
demonstrat că dacă o mamă se decide să alăpteze când  este infectată, este mai 
bine ca  să alăpteze în totalitate, mai degrabă decât să folosească în acelaşi timp şi 
alte surse de lapte. De asemenea,  este necesar ca ea că utilizeze un prezervativ, 
pentru ca, în timpul când alăptează, să stopeze alţi viruşi cu care s-ar putea infecta 
(aceştia putând fi prezenţi ulterior în lapte).  

• Să aibă o naştere prin cezariană. - Studiile arată că naşterea prin cezariană cu 
precauţie sterilă poate reduce riscul infectării cu HIV. Este aceasta o soluţie 
practică pentru femeile din comunitatea noastră? 

• Începeţi tratamentul cu AZT / Nevirapine în timpul sarcinii. - Acest tratament 
poate reduce infectarea cu HIV de la mamă la făt. Dar la următoarea sarcină? 
Care sunt consecinţele pentru femeie şi pentru copil dacă femeia nu are acces la 
medicamente după naştere? 

 
III. Ce fac femeile  vulnerabile la infectarea cu HIV? (40 de minute) 

Până la această sesiune, credem că participanţii vor fi avut câteva expuneri la discuţia 
despre rolul genurilor, fie din Deprinderi de Viaţă sau din alte surse. Mai multe femei 
decât bărbaţi sunt infectaţi cu HIV în Africa şi femeile din întreaga lume au un risc mai 
înalt decât bărbaţii pentru a deveni infectate cu HIV în timpul unei relaţii sexuale. 
Femeile sunt la un nivel de risc mai înalt din cauza unor motive biologice sau din cauza 
rolului social ori activităţilor culturale. 

 
Participanţii trebuie să facă un brainstorming pentru a determina căile care fac ca femeile 
să fie la un risc mai înalt biologic sau cultural în comunitatea lor. Scrieţi–le sugestiile  pe 
tablă. 

 
Factori posibili ai riscului biologic: 

• Femeile primesc cantităţi mai mari de posibile lichide infectate în timpul unui act 
sexual. 

• Femeile au o suprafaţă a ariei  membranei mucoase (calea de intrare) care este de 
dimensiuni mai mare decât a bărbaţilor. 

• Femeile tinere posedă un risc mai înalt de infectare în timpul unui act sexual, 
pentru că celulele în vaginul ei pot fi mai degrabă infectate cu virus. Ruperea 
poate produce sângerare, aceasta ducând la creştea riscului de infectare.  

• Dacă o femeie foloseşte substanţe naturale pentru a-şi usca mai repede vaginul, 
acesta devine mai uscat sau poate fi mai mic şi mai uşor de rupt în timpul unui act.  

• Pentru că vaginul este un organ intern, femeile pot şti mai puţin că ele au dureri 
din cauza unor IST, care ar facilita infectarea cu HIV. 

 
Factori posibili ai riscului cultural: 

• Rolul genului care nu permite femeilor să participe la luarea unor decizii ce ţin de 
sex sau reproducere. 

• Tabuuri legate de discuţii despre sex. 
• Nivelul înalt al sărăciei care face ca femeile să întreţină relaţii sexuale pentru bani, 

plăţi şcolare sau mâncare. 
• Ideea că prezervativul fie că nu este de folos sau este contaminat cu virus. 
• Lipsa unui control preventiv. 
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Notele Instructorului: În timpul discuţiei despre factorii de mai sus, este foarte important să fiţi 
obiectivi şi fără prejudecăţi. Faceţi ca grupul să vorbească despre modul în care aceşti factori ar 
putea  influenţa infectarea cu HIV. De asemenea, verificaţi cu grupul dacă există căi ca aceste 
activităţi culturale să fie transformate în ocazii de a reduce riscul infectării cu HIV. 
 

IV. Ce putem face noi? (20 de minute) 
Mergeţi prin cameră şi faceţi ca participanţii să spună un lucru pe care  au de gând să-l 
facă pentru a se proteja de la infectare cu HIV  pe ei înşişi, precum şi pe 
partenerii/partenerele lor şi copiii nenăscuţi. 

 
Dacă nu sunt bărbaţi în grup, va fi foarte important să discutaţi cu ei într-o sesiune 
ulterioară despre acest subiect, întrucât ei, de obicei, deţin puterea în comunitate despre 
sănătatea reproductivă şi deciziile sexuale. Cum cred femeile că vor răspunde partenerii 
lor la aceste informaţii? Care cred ele că este cea mai bună cale de a discuta cu bărbaţii la 
acest subiect? Au unele dintre femei soţi care ar fi buni conducători ai opiniei publice? 
Care este următorul pas? 

 
Indicii pentru evaluare: 

• Plasarea corectă a cartonaşelor cu simptoame şi înţelegerea clară a simptoamelor pe 
parcursul discuţiei. 

• Observarea discuţiei în a doua parte a activităţii şi abilitatea femeilor de a-şi expune 
propriile opinii pe marginea  subiectelor controversate ce au fost discutate. 

• Identificarea factorilor biologici de risc şi  a celor culturali în a treia activitate. 
• Numărul femeilor care vin cu sugestii exacte pentru prevenirea infectării cu HIV pentru 

femei şi copii. 
 
 
Prevenirea HIV 
Cuprins: În această sesiune participanţii vor învăţa importanţa precauţiei universale, întrucât 
este imposibil să determini cine este infectat cu HIV. Sesiunea, de asemenea, vizează conceptul 
că există căi simple şi eficiente pentru oricine de a preveni infectarea cu HIV. 
Timp: 2 ore 
Obiective: Până la sfârşitul lecţiei, participanţii vor putea : 

1.Să definească precauţiile universale şi să identifice când să le utilizeze. 
2. Să demonstreze aplicarea corectă a prezervativului. 
3. Să demonstreze,  printr-un joc pe roluri, abilităţi de a refuza.  

Materiale: Tablă albă sau tablă simplă, carioci sau cretă, mănuşi sau pungi pentru fiecare 
participant, penisuri din lemn sau sticle de plastic pentru demonstrarea prezervativului, 
prezervative pentru fiecare participant, exemplu de prezervativ pentru femei, dacă este posibil. 
 
Predarea: 
Notele Instructorului: Ar fi de dorit să invitaţi un asistent medical sau un medic la această lecţie 
despre precauţiile universale. Acesta poate fi un membru din cadrele medicale ale ţării gazdă sau 
un asistent medical de la Corpul Păcii. 
 

I. Discuţia despre Precauţii (20 de minute) 
Începeţi prin adresarea de  întrebări pentru  participanţi: „Cine ştie ce înseamnă termenul 
de precauţii universale?” Precauţii universale este un termen folosit de obicei de 
profesionişti în domeniul sănătăţii care lucrează la spital sau în secţiile clinice. Aceasta 
înseamnă că toţi „universal” trebuie consideraţi potenţiali infectaţi cu HIV. Trebuie să 
decideţi să folosiţi bariere pentru protejarea  de  infectare  a corpului cu lichide. Toţi 
oamenii, chiar şi voi şi partenerii voştri sexuali, trebuie să ia în considerare potenţialul 
infectării cu HIV  dacă nu au fost testaţi negativ cel puţin de la trei până la şase luni după 
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vreo acţiune cu risc înalt. Dacă sunteţi expuşi la sângele unei alte persoane, nu este 
absolut necesar să-i testaţi de HIV, întrucât la moment ei pot da un test negativ pentru 
anticorpi şi pot avea virusul. 

 
Atunci când aveţi de a face cu sânge sau oricare alt lichid menţionat mai devreme 
(sângele, sperma, secreţiile vaginale sau laptele matern,  lichidul amniotic sau lichidul 
spinal cerebral), trebuie să faceţi o barieră între lichid ţi căile de intrare menţionate. 
Folosirea corectă a barierei( cum ar fi mănuşile, spălatul pe mâini după activitate) este 
foarte importantă. Aceste precauţii te protejează şi de Hepatita B, care este mult mai 
infecţioasă decât HIV. 

 
Aceasta înseamnă că atunci când aveţi de a face cu oricare dintre lichidele de mai sus: 

• Folosiţi mănuşi din latex sau bariere din plastic, dacă celelalte nu sunt accesibile. 
• Curăţaţi imediat  orice pată de sânge,  utilizând mănuşi din latex sau îndepărtând-

o cu o soluţie de înălbitor, dezinfectant, după care aruncaţi lucrurile într-o pungă. 
• Puneţi acele utilizate în containere sigure. Nu reutilizaţi acele, întrucât aceasta 

este calea cea mai frecventă prin care s-au infectat asistenţii medicali. 
• Dacă o persoană cu care lucraţi începe să sângereze, daţi-i o bucată de materie 

pentru a opri sângerarea. 
• Dacă lucraţi într-o situaţie în care sângele ar putea să va sară pe faţă, (aşa cum 

sunt asistările la naşteri), acoperiţi-vă faţa cu ochelari şi nasul şi gura cu mască. 
Spălaţi-vă pe mâini.  

• La şcoală sau serviciu, păstraţi o servietă de prim-ajutor cu mănuşi, bandaje şi 
antiseptice disponibile.  

• Chiar dacă sunteţi expuşi, contactaţi o persoană medicală pentru un tratament 
profilactic.  

 
II. Jocul „Cu Mănuşile” (15 minute) 

Daţi-i fiecărui participant câte o mănuşă sau o pungă de plastic într-o mână. Daţi exemple 
de diferite situaţii în care ar trebui sau poate nu ar trebui să folosească o barieră. 
Participanţii trebuie să ridice mănuşa dacă activitatea implică precauţii universale sau 
mâna liberă în cazul în care nu implică. Exemple de situaţii: 

• Bandajarea unei răni  în urma muşcăturii de tânăr (mănuşa) 
• Strângerea de mână cu o persoană care ştii că este infectată cu HIV (liber) 

 
III. Demonstrarea Prezervativului (40 de minute) 

Întrucât HIV se transmite, de obicei, prin relaţii sexuale,  abstinenţa este o cale de a 
preveni infectarea cu HIV. Dacă cineva are o relaţie sexuală, prezervativele din latex sunt 
o bună barieră de a fi protejat de venirea în contact cu lichidele despre care am vorbit. 
Întrebaţi dacă cineva a văzut vreodată un prezervativ. Ce cred ei despre el? Lăsaţi-i să-şi 
expună deschis neplăcerile, frica, informaţiile greşite sau disconfortul. Spuneţi-le că 
prezervativele nu sunt 100 de procente sigure, pentru că de obicei ele nu sunt folosite 
consecvent sau corect. Studiile arată că în cazul când un partener este infectat şi face sex 
protejat, infectarea celuilalt partener nu se poate produce.  

 
Faceţi o demonstraţie în faţa clasei sau rugaţi un participant să facă o demonstraţie şi să 
vorbească în acelaşi timp despre paşii importanţi pentru a evita ruperea prezervativului: 

1. Verificaţi data valabilităţii. 
2. Verificaţi dacă prezervativul nu a fost ţinut prea mult timp la soare, realizând 

testul “pernuţa”. 
3. Deschideţi pachetul atent, cu degetele, nu cu foarfecele sau cu alte obiecte 

ascuţite. 
4. Găsiţi direcţia rotirii. 
5. Strângeţi vârful prezervativului pentru a preveni intrarea aerului. 
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6. Pentru a mări senzaţia pentru bărbat, adăugaţi o picătură de apă în care să fie puţin 
unguent (nu bazat pe ulei) înăuntrul prezervativului nerulat, în timp ce îl strângeţi. 

7. Rotiţi prezervativul uşor până la baza obiectului care simbolizează penisul în 
erecţie. 

8. Retrageţi prezervativul înaintea terminării erecţiei şi îndepărtaţi-l cu atenţie, 
legându-l în aşa fel încât să nu vărsaţi lichidul. 

 
Notele Instructorului: Dacă aveţi un anturaj sigur în cameră şi o audienţă suficient de 
matură, este bine ca ei să formeze perechi şi să practice punerea prezervativului pe sticlă 
sau pe obiectele date. Subliniaţi faptul că lucrând cu prezervativul îi va ajuta să 
depăşească disconfortul şi îi va face să fie cât mai efectivi ca facilitatori sau instructori de 
sănătate. Realizarea demonstrării prezervativelor în împrejurări educaţionale niciodată nu 
a arătat sau  a promovat acţiuni sexuale înainte de timp între tinerii ce nu au o viaţă 
sexuală activă. 

 
Dacă prezervativele feminine sunt accesibile pentru comunitatea dată, demonstraţi cum 
se folosesc. Vorbiţi despre avantajele şi dezavantajele unei metode verificate de prevenire 
pentru femei, un produs care ocupă o suprafaţă mai mare şi unul făcut dintr-un produs 
mai viguros decât latexul şi care nu se va distruge dacă vor fi aplicaţi lubrifianţi bazaţi pe 
ulei. Factorii negativi includ lipsa accesului, costul şi inaptitudinea utilizării. Multor 
femei care au folosit acest prezervativ le-a plăcut odată ce s-au obişnuit cu el. Dacă aveţi 
în grup persoane căsătorite,  aţi sugera  să folosească acest tip de prezervativ şi să-şi 
expună  părerea. 

 
IV. Joc pe roluri pentru utilizarea abilităţilor de a refuza (40 de minute) 

La acest joc trebuie să participe voluntari. Participanţii pot inventa situaţiile. Exemple pot 
fi: 

1. O fată tânără este impusă să facă sex cu un bărbat mai în vârstă care îi va cumpăra 
o rochie. Fata refuză. 

2. O femeie vrea ca soţul ei, care ase plânge de dureri în timpul urinării, să utilizeze 
un prezervativ până a merge la medic. Ea refuză să aibă relaţii sexuale cu el 
numai dacă el nu foloseşte un prezervativ.  

 
Discutaţi dacă situaţiile au fost realiste. Rezultatele i-au protejat pe parteneri de la 
infectare sau nu? Ce altceva ar putea să spună partenerul pentru a avea efect în aceste 
situaţii? 

 
V. Evaluarea (5 minute) 

Participanţii trebuie să spună un lucru nou pe care l-au învăţat în timpul acestei sesiuni şi 
un lucru pe care au de gând să-l planifice pentru a se proteja pe ei înşişi sau familia  de 
infectarea cu HIV. (Exemple ar putea  fi: discuţia cu partenerul sau membrii familiei 
despre HIV, realizarea unei genţi de prim-ajutor,  facerea unui test pentru HIV sau 
control medical pentru IST, folosirea unui prezervativ cu partenerul, abstinenţa în cazul 
în care partenerul nu vrea să folosească metode de protecţie.) 

  
Indicii pentru evaluare: 

• Acurateţea selectării unei mănuşi pentru precauţie  
• Observarea corectă a paşilor pentru folosirea prezervativului 
• Observarea abilităţilor de negociere folosite în jocul pe roluri 
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Progresia bolii şi comportamentul pozitiv 
 
Cuprins: Timpul necesar pentru HIV care duce la SIDA poate varia şi comportamentul nostru 
de sănătate ne poate afecta. Există un algoritm de progresie a bolii şi prezenţa unor co-factori 
care duc la mărirea vitezei progresării bolii. 
Timp: 2ore 
Obiective: Până la sfârşitul lecţiei, majoritatea participanţilor vor fi capabili: 

1.Să definească termenii: perioada de intrare, perioada de incubaţie,  luna de miere. 
Explicaţi ce relaţie există între aceste noţiuni şi progresarea HIV. 
2. Să dea exemple de cel puţin trei simptoame de infectare timpurie cu HIV şi patru infecţii 
comune pentru persoanele cu SIDA. 
3. Explicaţi noţiunea de „co-factor” şi daţi cel puţin trei exemple de co-factori.  

Materiale: Tablă albă sau tablă simplă, carioci sau cretă, o funie lungă, două culori diferite de 
lipici sau cretă. Fişe: Diagrama progresiei dolii şi Simptoame timpurii ale HIV ; Infecţii Posibile 
şi Cancer (fiecare simptom al virusului HIV, fiecare infecţie posibilă sau cancer - pe cartonaşe 
separate). 
 

Simptoame timpurii ale HIV: pierderea în greutate, tuse, diaree cronică, infecţii, febră, 
friguri 

 
Infecţii posibile şi Tipurile de Cancer: tuberculoză, pneumonie, pietre, Kaposi sarcoma, 
taxoplasmoze, cancer cervical. 

 
Predarea: 

I. Cuprins (10 minute) 
Nu toţi cei infectaţi cu HIV au ajuns să fie bolnavi de SIDA şi au murit în scurt timp. Un 
studiu arată că dintr-un număr de 500 de persoane infectate cu HIV de 14 ani, 32 de 
procente nu au avut SIDA şi 9 procente erau fără simptoame. Există multe lucruri pe care 
oamenii le pot face pentru a trăi mai mult şi a se simţi bine, chiar dacă sunt infectaţi cu 
HIV. Există multe comportamente şi alţi factori care pot grăbi timpul necesar ca o 
persoană cu HIV să aibă SIDA. Aceştia se numesc co-factori. 

 
II. Progresia Bolii (30 de minute) 

Notele Instructorului: Descrieţi paşii de  progresie a bolii fără să folosiţi diagrama. 
 

Există trei perioade mari pentru infectarea cu HIV: 
1. Perioada de intrare:  Timpul între infectare şi când o persoană dezvoltă în de-

ajuns anticorpi pentru a arăta un test pozitiv este  de obicei între 2 săptămâni şi trei, 
şase luni. În acest timp, o persoană are o suprasolicitare virală şi este foarte infectat 
pentru că nici un anticorp nu poate manevra virusul. Testul unei persoane este încă 
negativ, pentru că la această oră testul detectează numai anticorpii, şi nu virusul. 

 
2. Luna de miere: Acesta este timpul între perioada de intrare si sfârşitul perioadei 

de incubaţie. Este numită “luna de miere”, pentru că persoanele trăiesc într-o 
„armonie” cu virusul. Ei ar putea să aibă simptoame uşoare, dar în general nu sunt 
prea bolnavi. În acest timp, suprasolicitarea anticorpilor este înaltă, iar 
suprasolicitarea virală este joasă. Deşi  pot transmite virusul prin sex, ei sunt puţin 
infectaţi. În acest timp, femeile însărcinate au şanse mai puţine de a transmite 
virusul fătului, fie în timpul naşterii , fie în timpul alăptării.  

 
3. Perioada de incubaţie: Timpul dintre infecţie şi dezvoltarea simptoamelor 

asociate pentru SIDA  sunt similare celor  ale tuberculozei. Aceasta poate dura 
mulţi ani. Unii oameni, infectaţi cu 15 ani în urmă, nu au ajuns până la SIDA.  
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III. Crearea unei diagrame a progresiei bolii (30 de minute) 
Cu carioci colorate pe tablă albă sau cu  lipici colorat pe podea, organizaţi participanţii 
într-un cerc şi ajutaţi-i să formeze progresia bolii. În continuare, aruncaţi pe podea 
cartonaşele cu simptoamele timpurii şi infecţii posibile. Ei trebuie să le aranjeze într-o 
ordine cronologică. Întrebaţi-i cum poate afla o persoană dacă are sau nu HIV sau altă 
infecţie. Discutaţi despre simptoamele posibilelor infecţii, şi întrebaţi-i dacă există 
tratamente la spitalul local sau la  o altă clinică pentru a trata simptoamele sau bolile 
exemplificate. O temă pentru acasă ar fi ca doi participanţi să viziteze un spital local şi să 
se informeze despre tratamentele accesibile, apoi să povestească grupului. 

 
IV. Brainstorming pentru co-factori (30 de minute)  

Care sunt unii co-factorii care are putea să facă o persoană, deja infectată cu HIV, mai 
vulnerabilă la diferite infecţii? Reliefaţi răspunsuri cum ar fi: 

• Lipsă mâncării sănătoase 
• Lipsa odihnei 
• Fumatul, consumul de alcool sau folosirea drogurilor care slăbeşte sistemul imun 
• Reinfectarea cu mai mult HIV prin relaţii sexuale fără prezervativ cu partenerul 

infectat 
• Netratarea la timp a unor boli, cum ar fi tuberculoza sau IST 
• Stresul, anxietatea( când te simţi singur sau nu ai pe nimeni care să te susţină) 

 

V. Războiul de tragere a co-factorilor 
Un grup de participanţi  trebuie să stea la un capăt al funiei, şi celălalt grup la celălalt 
capăt. Fiecare membru al grupului spune câte un co-factor care grăbeşte progresia bolii 
sau un lucru pozitiv pe care o persoană poate să-l facă  ca să stopeze progresia bolii. 
Ajutaţi grupul să se gândească la cît mai multe lucruri pozitive care le-ar putea face 
pentru sănătatea lor fizică, emoţională şi spirituală.  Un grup de participanţi se plasează  
la un capăt pozitiv al funiei şi altul -  la cel negativ al funiei, trăgând de ea şi observând 
dacă comportamentul pozitiv poate trage co-factorii. De asemenea, aţi putea utiliza 
“Modelul Podului” pentru a construi un pod într-o viaţă lungă şi sănătoasă având 
comportament pozitiv, chiar dacă sunt infectaţi cu HIV. După tragere, întrebaţi-i pe 
participanţi  de ce cred că este important ca ei să afle din timp că sunt infectaţi cu HIV? 
Ei cunosc unde trebuie să se testeze şi să primească ajutor? 

 
Indicii pentru Evaluare: 

• Observarea abilităţilor participanţilor de a crea tabelul progresiei bolii 
• Plasarea corectă a cartonaşelor cu simptoame  în ordine cronologică 
• Abilitatea de a exemplifica co-factorii in jocul cu războiul de tragere 

 
 
Vindecare sau Tratament? 
 
Cuprins: Există idei greşite că unii oamenii au fost vindecaţi de HIV/SIDA şi că numai oamenii  
din ţările bogate sunt acei care pot obţine un atare tratament. Sesiunea de faţă va viza aceste idei 
şi va evidenţia conceptul că nu există vindecare pentru SIDA, dar numai tratamente de 
ameliorare.  Sunt explorate activităţi(din fiecare compartiment) pentru oamenii cu HIV/SIDA. 
Timp: 2 ore  
Obiective: Până la sfârşitul sesiunii, participanţii vor putea: 

1. Să afirme că există căi de ameliorare HIV în Africa şi că este important să ştii din timp că 
eşti infectat. 

2. Să diferenţieze între „vindecare” şi „tratament” şi să dea cinci exemple  de strategii 
pentru tratamente accesibile.  
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Materiale: Cel puţin 30 de foi, carioci colorate, lipici, tablă albă: Componentele Sănătăţii 
(numai cercul diagramei) 
 
Predarea: 

I. Cuprinsul (20 de minute) 
Care este diferenţa dintre „vindecare” şi „tratament”? Aţi auzit sau aţi citit undeva   ca 
cineva să fi fost  vindecat de SIDA?  

 
O „vindecare” înseamnă că germenii care cauzează boala au fost complet omorâţi sau 
eliminaţi din corp şi nu se vor mai întoarce, numai în cazul în care persoana se 
reinfectează. „Tratament” înseamnă utilizarea unor medicamente, injecţii sau intervenţii 
care pot face ca simptoamele să fie mai puţin dureroase sau să le facă să dispară. Un 
tratament nu va duce întotdeauna la o vindecare. Cu toate acestea, pentru că în unele 
cazuri simptoamele pot fi inactive, dar antigenul e încă în corp, ele pot reapărea la 
următoarea reinfectare. Bacteriile pot fi, de obicei, vindecate, pe când viruşii (cum ar fi 
de răceala, herpesul sau HIV) cărora le lipsesc câteva materiale genetice de bază (cum ar 
fi ARN sau ADN) şi ei le iau din celulele noastre pentru a supravieţui. În aşa fel, noi nu 
putem ucide virusul fără a ucide celula. Cu alte cuvinte, este posibil  tratamentul, dar nu 
vindecarea. 

  
De multe ori oamenii spun că unii oameni au fost vindecaţi de HIV, pentru că HIV nu 
mai este detectat în sângele lor. Suprasolicitarea virală poate fi atât de joasă, încât nu 
poate fi înregistrată de un test în laborator. Mulţi cred ca un jucător american de basket 
este vindecat de SIDA, însă în realitate, suprasolicitarea lui virală este atât de joasă, 
datorită medicamentelor, încât virusul nu este depistat în timpul unui test. Virusul se 
poate reproduce însă în rădăcina oaselor lui. Mulţi oameni care iau medicamente au avut 
nivele nedepistate ale virusului, însă mai târziu, solicitarea virală a crescut. Oamenii pot 
fi, de altfel, atât de bolnavi, încât  nu mai pot avea destui anticorpi pentru a fi depistaţi la 
un test. Posibil că aţi  auzit diferite istorioare  în care cineva ar fi fost mai devreme 
infectat cu HIV şi  a devenit foarte bolnav, mai apoi a fost anunţat să se trateze de SIDA, 
pentru că testul său de anticorpi nu mai era pozitiv.   Persoana avea  virusul, dar corpul 
său, destul de slăbit,  nu mai putea  produce anticorpi.  

 
O explicaţie mai largă a sensului cuvântului „tratament” 
Sănătatea noastră fizică este doar un component din existenţa noastră şi este influenţată 
de alţi componenţi. „Tratament ”, în sensul cel mai apropiat, înseamnă orice intervenţie 
care ajută la îmbunătăţirea aspectului existenţei noastre. Există multe căi pe care le putem 
utiliza pentru a ne prelungi viaţa sau a îmbunătăţi calitatea ei, chiar dacă suntem infectaţi 
cu HIV. Acest aspect este foarte important pentru persoanele din ţările slab dezvoltate. 
Prin urmare, trebuie să luptăm pentru a găsi cît mai multe  căi de ameliorare a sănătăţii 
celora care suferă  şi care  să fie accesibile  tuturor.  

 
II. Compartimentele sănătăţii (20 de minute) 

Întrebaţi participanţii ce înseamnă pentru ei fiecare dintre compartimentele tabelului 
sănătăţii. Care sunt   elementele fiecărei secţiuni? Ajutaţi-i să dea răspunsuri similare la 
celelalte de mai jos. Care dintre secţiuni  cred că este cea mai importantă pentru 
menţinerea şi restaurarea sănătăţii? Cine sunt oamenii din comunitate care îi ajută la 
păstrarea sănătăţii (din diferite secţiuni)? 

• Întreţinerea generală a sănătăţii - nutriţia, odihna, evitarea infecţiilor, evitarea 
drogurilor şi a alcoolului. Studiile arată că acestea fac mai puternic sistemul 
nostru imunitar.  

• Sănătatea psihologică - atitudinea pozitivă, auto-estimarea, ajutorul din partea 
unui specialist, reducerea stresului. 
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• Sănătatea spirituală - deţinerea unei credinţe sau a unui regim, utilizarea 
rugăciunilor, meditaţiile 

• Sănătatea socială - susţinerea din partea partenerului sau a familiei, susţinerea 
din partea colegilor, sistemul social care protejează de discriminare, continuarea 
unui lucru productiv sau încurajarea. Studiile arată că femeile cu cancer mamar 
care erau implicate în activităţi de susţinere din partea colectivului au trăit de două 
ori mai mult decât celelalte care nu au avut atare susţinere. 

• Sănătatea fizică - cel puţin trei tipuri de intervenţii medicale 
1. Tratamente pentru a face  mai puternic sistemul imunitar, care ar putea 
include remedii tradiţionale cum ar fi plantele medicinale, acopunctura ş.a. 
2. Tratamente pentru a preveni sau a înlesni simptoamele şi vindecarea 
infecţiilor viitoare, cum ar fi tuberculoza, pneumonia, diareea, starea pielii ş.a. 
3. Terapie antiretrovirală. 

 
III. Crearea unui Plan pentru Tratament (45 de minute) 

Împărţiţi grupul în 5 subgrupuri şi fiecare dintre ele să reprezinte un tip de sănătate. 
Fiecare grup scrie cu litere mari pe o foaie de hârtie activităţi pentru secţiunea sa, care ar 
putea îmbunătăţi statutul sănătăţii unei persoane care suferă de HIV/SIDA. Membrii 
grupului îşi afişează planul în partea exterioară a diagramei în dreptul sectorului ( pe 
perete).  Grupurile explică pe rând întregului grup planul pentru tratament. 

 
IV. Evaluare (15 minute) 

Participanţii care cred că există tratament accesibil pentru oamenii din comunitatea lor 
trebuie să ridice mâna. Discutaţi unde şi ce este accesibil. Întrebaţi câţi cred că este 
necesar să ştii din timp că eşti infectat.  

 
 
HIV/SIDA şi Drepturile Omului 
 
Cuprins: Această sesiune explorează conceptul că protejarea drepturilor  persoanelor cu 
HIV/SIDA nu îi ajută numai să trăiască pozitiv şi să aibă vieţi productive, ci să  şi prevină 
transmiterea HIV. 
Timp: 2 ore 
Obiective: Până la sfârşitul sesiunii, participanţii vor putea: 

1. Să dea exemple de cel puţin 5 drepturi ale oamenilor infectaţi cu HIV 
2. Să identifice o legătură dintre protecţia drepturilor omului pentru persoanele cu HIV şi 
prevenirea infectării.  
3. Să definească ce înseamnă să trăieşti pozitiv cu HIV/SIDA. 
4. Să descrie cum s-a schimbat atitudinea participanţilor faţă de persoanele cu HIV/SIDA. 
după sesiune. 

Materiale: Câte cinci foi pentru fiecare participant, creioane, un coş pentru colectarea foilor, apă 
pentru purtătorul de cuvânt, pânze, Fişe: Fragmente din HIV/SIDA şi Ghid pentru Drepturile 
Internaţionale ale Omului 
 
Pregătirea: Cu câteva săptămâni înainte de sesiune, vizitaţi organizaţii locale ale oamenilor cu 
HIV/SIDA şi aflaţi dacă ei au un purtător de cuvânt. Aflaţi cît mai multe despre el, inclusiv 
despre abilităţile  sale ce ţin de relatarea în faţa unui public a experienţei personale  cu 
HIV/SIDA Discutaţi cu purtătorii de cuvânt, explicaţi-le scopul dumneavoastră şi alegeţi-i  pe cei 
mai buni pentru o prezentare despre drepturile omului. Oferiţi-le transport pentru a veni la 
sesiune, remunerare sau o invitaţie la masă.  
 
Predarea: 

I. Discuţia despre Drepturile Omului (20 de minute) 
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Întrebaţi grupul ce înseamnă „Drepturile omului”. Ce fac “Drepturile omului” pentru ei? 
Faceţi un brainstorm în care participanţii să numească pe  care dintre drepturile omului le 
consideră de bază pentru toţi oamenii, indiferent de statutul sănătăţii. Ideile pot include 
dreptul la ajutor medical, angajarea la serviciu, educaţia, dreptul la reproducere ş.a. 

 
II. Pierderea drepturilor noastre (40 de minute) 

Daţi fiecărui participant 5 foiţe  pe care  să noteze 5 drepturi foarte importante pentru ei ( 
fiecare drept pe foaie separată). În continuare, ei trebuie să le ridice sus într-o mână, ca 
într-un joc de cărţi. Facilitatorul merge prin sală cu un coş şi arbitrar ia foiţele de la 
participanţi, punându-le în coş. Puteţi omite câţiva participanţi, dar le puteţi lua pe toate 5 
foi de la  alţii. După aceasta, ei trebuie să vadă ce drepturi au pierdut şi cum se simt. Cum 
s-au simţit de felul incorect al selectării? Dacă  s-ar gândi că  ar putea fi infectaţi cu HIV 
şi  ar şti că ar simţi o discriminare ,  ar recurge la o testare? Dacă  ar şti că  sunt infectaţi 
cu HIV,  ar spune partenerilor sau unor potenţiali parteneri despre aceasta? Dacă nu, 
aceasta ar putea afecta transmiterea HIV în comunitate? 

 
III. Cooperarea cu o persoană infectată (60 de minute) 

Discutaţi timp de o oră împreună cu grupul cu o persoană care trăieşte cu HIV sau SIDA 
despre cum aceste maladii i-au afectat viaţa.  

 
Notele Instructorului:  Pe lângă mulţi oameni din comunitate care sunt alături de 
persoanele cu HIV, mai sunt şi acei care trăiesc ei înşişi cu HIV şi care doresc să educe 
diferite grupuri despre SIDA, împărtăşindu-le experienţa proprie. Grupul trebuie să fie 
pregătit din timp pentru această întâlnire şi facilitatorul trebuie să întrebe purtătorul de 
cuvânt care tipurile  de întrebări  care-i pot fi date. Exemplele de întrebări pot ţine de 
drepturile omului. Cum s-a decis purtătorul de cuvânt să vorbească în public despre 
infecţia HIV pe care o are? A fost vreodată victima unei discriminări? Care sunt 
avantajele şi dezavantajele de a discuta despre aceasta? Grupul trebuie să facă un pact de 
confidenţialitate referitor la comentariile purtătorului de cuvânt. Este foarte important ca 
vorbitorul să fie onest, pregătit şi dornic să vorbească cu grupul, demonstrând astfel că e 
posibil să trăieşti pozitiv. Acest fapt  poate fi un moment decisiv în schimbarea 
stereotipurilor despre HIV şi înlăturarea negaţiei despre factorii de risc personali. 

 
IV. Evaluare (Temă pentru acasă) 

Participanţii trebuie să scrie fie un eseu despre ce au învăţat din această experienţă , fie o 
scrisoare pentru a mulţumi celui care a vorbit, menţionând cum el/ea i-a schimbat 
gândurile  despre oamenii cu HIV şi/sau cum i-a afectat comportamentul . 

 
Fişe pentru Participanţi:  
Fragmente din HIV/SIDA şi Ghid pentru Drepturile Internaţionale ale Omului, ONU, 1998 
 
Obligaţii internaţionale ale drepturilor omului şi HIV/SIDA 

• Cheia principiilor drepturilor omului care sunt esenţiale la răspunsurile efective la 
HIV/SIDA pot fi găsite în documente  internaţionale. Mulţi indivizi seropozitivi pot simţi 
discriminare la locul de muncă, anihilarea angajării, protecţia spaţiului privat, securităţii  
şi sănătăţii la serviciu. Atenţie specială ar trebui să fie dată drepturilor omului, în special,   
ale copiilor şi femeilor. Printre principiile drepturilor omului în legătură cu HIV/SIDA 
sunt: 

Ø Dreptul la non-discriminare 
Ø Dreptul la viaţă 
Ø Dreptul la cel mai înalt standard posibil al sănătăţii fizice şi mentale 
Ø Dreptul la libertate şi securitate a  persoanei 
Ø Dreptul la libera mişcare 
Ø Dreptul la căutarea refugiului 



 45 

Ø Dreptul la intimitate 
Ø Dreptul la libera opinie şi exprimare 
Ø Dreptul la muncă 
Ø Dreptul la căsătorie şi găsirea unei familii 
Ø Dreptul la egalitatea accesului la educaţie 
Ø Dreptul la un standard adecvat de  viaţă 
Ø Dreptul la securitatea socială, asistenţă şi bunăstare 
Ø Dreptul de a împărtăşi progresul ştiinţific şi avantajele lui 
Ø Dreptul de participare in viaţa culturală şi publică 
Ø Dreptul de fi liber de tortură  sau tratament neadecvat 

HIV/SIDA şi schimbările de comportament 
 
Cuprins: În această sesiune, participanţii lucrează să aplice ce  au învăţat în timpul celorlalte 
sesiuni. Printr-un studiu de caz, ei explorează faptul  că, atitudinea, abilităţile şi cunoştinţele 
trebuie să fie folosite împreună pentru  a ajuta oamenii să practice un comportament care reduce 
riscul pentru HIV şi duce la o viaţă mai sănătoasă. Este inclusă şi o evaluare a tuturor celor 10 
sesiuni pe HIV/SIDA şi planificarea următorilor paşi. 
Timp: 2 ore 
Obiective: Până la sfârşitul sesiunii, participanţii vor putea: 

1.Să dea exemple de 3 principii care influenţează schimbarea comportamentului. 
2. Să creeze un plan de intervenţie de schimbare a comportamentului pentru familiile 
afectate de SIDA. 

Materiale: Hârtie, carioci, lipici, certificate pentru cei ce au completat acest training, fişe: 
Exerciţii pentru Familie ( De la grupul 1 până la grupul 4) şi Principii de schimbare a 
Comportamentului. 
 
Predarea: 

I. Cuprinsul (5 minute) 
Facilitatorul discută cu grupul despre cît de greu este să îţi schimbi comportamentul. 
Nimeni nu poate schimba comportamentul altuia. De asemenea, schimbarea propriului 
nostru comportament este un proces dificil, de obicei marcat de multe declinuri. Deşi 
informaţia este importantă pentru noi ca să ne formăm opinii, ea singură nu ne va duce la 
schimbarea comportamentului. Pentru a trece de la informaţie la adoptarea noilor 
comportamente, noi trebuie să ne reexaminăm atitudinea şi să ne dezvoltăm noi abilităţi. 
Iată de ce sunt importante exerciţiile de formare a abilităţilor din acest manual. 

 
II. Susţinerea personală în schimbarea comportamentului (30 de minute) 

Participanţii trebuie să fie în perechi. Unul dintre ei va descrie un comportament al 
sănătăţii pe care şi l-a schimbat şi unul pe care nu şi l-a schimbat, dar care crede că ar 
trebui. Ascultătorul trebuie să accepte un pact de confidenţialitate despre acest subiect şi 
îl întreabă pe partener ce l-a făcut să-şi schimbe comportamentul şi ce piedici a avut în 
cale de n-a reuşit să şi-l schimbe spre a-l îmbunătăţi. Ar fi de preferat ca ei să discute un 
comportament ce ţine de HIV/SIDA, la care au lucrat pe parcursul sesiunilor anterioare. 
După 15 minute facilitatorul va ruga participanţii să spună factorii care i-au ajutat să 
schimbe comportamentul şi cei care i-au împiedicat să o facă. Notaţi factorii pe o coală 
mare de hârtie în faţa grupului. Dacă vă permite  timpul, schimbaţi rolurile aşa încât 
fiecare participant să descrie ce tip de comportament al sănătăţii încearcă să schimbe.  

 
III. Discuţie (15 minute) 

Comparaţi şi discutaţi. cît de variate au fost răspunsurile. 
 

IV. Exerciţiu pentru familia moldoveană. (1 oră şi 15 minute) 
Facilitatorul spune că o familie din Moldova a fost informată de un medic că fiica lor de 
un an şi jumătate a murit de SIDA. Participanţii se împart în 4 grupuri.  Fiecare grup ia 35 
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de minute pentru a găsi intervenţii pentru membrii familiei. Câte un membru din fiecare 
grup trebuie să ia rolul unui membru din familie pentru ca să înţeleagă mai bine ceea ce 
se întâmplă.  

 
Fiecare grup mic va avea 10 minute pentru a expune planul său întregului grup. După 
toate prezentările, discutaţi despre importanţa faptului că familia trebuie să cunoască căile 
de transmitere a HIV/SIDA şi de supravieţuire în caz de infectare. 

 
V. Evaluarea sumară a sesiunilor HIV/SIDA (1 oră) 

Faceţi un formular de evaluare a sesiunilor. Aceasta poate fi o axă de la 1 la 5 cu spaţiu 
pentru comentariu pentru fiecare sesiune, performanţa facilitatorului şi evaluarea generală 
a training-ului. Fiecare participant trebuie să scrie sau să spună cea mai importantă 
informaţie obţinută pe parcursul sesiunilor, ce atitudini şi-au schimbat în timpul acesta, ce 
abilităţi au căpătat şi ce fel de comportament ea/el încearcă să schimbe în rezultatul 
sesiunilor. Discutaţi posibilitatea de continuare a schimbării de comportament în 
următoarele 6 luni.  

 
Întrebaţi participanţii dacă  sunt pregătiţi de a-i învăţa pe alţii despre SIDA. Au nevoie de 
mai mult antrenament într-un oarecare domeniu? De  ce fel de ajutor ar avea nevoie 
pentru a-i educa pe alţii? Daţi-le nişte abilităţi de manevrare pe care le-aţi dezvoltat , 
stabiliţi o altă dată de a vă întâlni.  

 
Finisaţi sesiunea cu un exerciţiu de validare în care participanţii se  evaluează reciproc 
referitor la participarea în timpul sesiunilor. Înmânaţi-le certificate de participare la 
training. 

 
Indicii pentru Evaluare: 

Ø Gruparea exemplelor pe  principii de schimbare a comportamentului care sunt favorabile 
pentru „Principii de schimbare a comportamentului” 

Ø Abilitatea grupului de a construi un pod al vieţii sănătoase pentru membrii unei familii, 
folosind elemente din cunoştinţele obţinute; formarea de  priceperi şi deprinderi de 
schimbare a comportamentului ca rezultat al asistării la sesiuni.  

 
Fişe pentru Participanţi 
 
Grupul 1-  Tata 
Tata, în vârstă de 45 de ani,  se simte foarte bolnav şi este incapabil să lucreze la serviciu timp de 
2 luni. Are febră, friguri, tuse care începe să producă sânge, a pierdut din greutate. A luat nişte 
remedii ierboase, însă nu vrea să meargă la spital. Crede că povestea medicului precum  că 
copilul lui a decedat de SIDA este o conspiraţie de a învinui oamenii săraci. După părerea lui 
SIDA nici nu există. 
Schiţaţi un plan de acţiune pentru tata. Selectaţi cel puţin o schimbare de comportament pe care 
credeţi că el ar trebui să o îmbunătăţească. Spuneţi alte opţiuni alternative pentru îmbunătăţirea 
sănătăţii lui. 

Ø Ce atitudini vreţi ca să schimbaţi pentru a-l ajuta în acţiunea de mai  sus? 
Ø De ce abilităţi ar avea nevoie el sau alţi membri ai familiei pentru a-l susţine? 
Ø Ce cunoştinţe despre HIV/SIDA le-aţi împărtăşi cu el? 
Ø Cum aţi formula acele  mesaje şi pe cine aţi selecta să i le spună? 
Ø Ce ar putea să facă tata pentru a-şi susţine familia? 

 
Grupul 2- Mama 
Mama are 35 de ani şi mereu este obosită. Ea înfruntă dureri în partea de jos a abdomenului şi 
are infecţii cronice vaginale. Nu demult a aflat că este însărcinată. Este profund îndurerată de 
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moartea copilului ei şi se crede vinovată de aceasta,  pentru că laptele matern nu-i era sănătos. Ea 
este foarte îngrijorată de familia ei. 
 
Schiţaţi împreună cu mama un plan de acţiune pentru a trece peste situaţia în care se află. 

Ø Ce acţiuni ar trebui să interprindă pentru a-şi îmbunătăţi sănătatea? 
Ø Ce acţiuni ar trebui să interprindă pentru a proteja sănătatea fătului ei? 
Ø Ce cunoştinţe specifice trebuie să deţină despre SIDA? 
Ø Ce atitudini creează obstacole sau întăresc statutul sănătăţii ei? Ce strategii aţi propune 

pentru a  trece peste aceste obstacole? 
Ø  De cine ar trebui să aibă grijă în familia ei? Ce informaţie există care  ar ajuta-o  să-şi 

respecte  aceste obligaţii? 
Ø Ce poate face mama pentru a-şi susţine familia ? 

 
Grupul 3- Fiul 
Fiul de 17 ani, Ion, nu frecventează şcoala, dar  ştie că oamenii pot căpăta SIDA prin  relaţii 
sexuale. Pentru că tatăl este foarte bolnav şi mama  este ocupată mereu de familie, el îşi petrece 
timpul cu prietenii, în stradă.  Ion arată bine, are multe prietene. Uneori consumă alcool. Nu o 
dată a avut relaţii sexuale cu prostituatele. 
 
Creaţi un plan de acţiune pentru Ion care se axează pe comportamente care credeţi că ar trebui 
să-l intereseze.  
Ce atitudini contribuie la comportamentele lui şi cum planificaţi să expuneţi aceste 
comportamente? 

Ø De ce cunoştinţe şi abilităţi are  nevoie pentru a reduce riscul? 
Ø Care sunt cele mai importante influenţe sociale, culturale şi economice care îi 

influenţează comportamentul? Cum îl veţi ajuta să evite aceste influenţe? 
Ø Ce opţiuni de viaţă are el pentru a-şi menţine sănătatea? 
Ø Ce mesaje îi veţi transmite şi cine i le va spune? 
Ø Ce poate face Ion ca să-şi susţină familia? 
 

Grupul 4- Fiica 
Marina este fiica de 11 ani. Ea este speriată de ceea ce se întâmplă acasă şi nu înţelege de ce 
surioara ei a murit sau de ce tatăl ei este atât de bolnav. Pentru că tatăl  nu mai lucrează, ea nu 
mai are bani să-şi cumpere haine sau cărţi pentru şcoală. Un om drăguţ s-a oferit să-i cumpere 
aceste lucruri, dacă ea va fi dulce cu el. 
 
Scrieţi un plan pentru Marina. 

Ø De ce fel de cunoştinţe are ea nevoie? 
Ø Cum veţi formula mesaje pentru a o face să-şi dea seama de vulnerabilitatea ei? Cine ar 

putea fi de folos pentru a o ajuta în confuziile pe care le are? 
Ø De ce abilităţi are ea nevoie pentru ca să se poată înţelege cu „omul drăguţ”? 
Ø Ce opţiuni are ea pentru a se menţine sănătoasă şi în siguranţă, încât să poată înfrunta şi 

alte necesităţi? 
Ø Ce poate face Marina ca să-şi susţină familia? 

 
 
Parodia paharelor sunătoare (Transmiterea HIV/SIDA) 
 
Cuprins: În această sesiune, 8 participanţi vor lua parte la un joc pe roluri pentru a ilustra 
transmiterea HIV/SIDA. 
Timp: 45 de minute 
Obiective: Până la sfârşitul sesiunii, participanţii vor putea: 

1. Să identifice comportamentul sexual riscant care poate duce la transmiterea HIV/SIDA. 
2. Să identifice comportamentele sigure sau cu risc redus. 
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Materiale: 8 pahare, o sticlă cu apă, o sticlă cu lichid de culoare întunecată (cafea sau cola) 
 
Predarea: 

Introducere 
Opt „actori” sunt selectaţi pentru a lua parte la un joc pe roluri înainte de sesiune.  I se dă 
fiecărui actor câte un pahar plin cu apă. Facilitatorul explică faptul că de fiecare dată când 
actorul sună în pahar, înseamnă că are o relaţie sexuală şi de fiecare dată când „schimbă 
lichidele” (toarnă un pic de lichid din paharul său în paharul altui actor)  simbolizează sex 
neprotejat. Facilitatorul explică că lichidul de culoare întunecată simbolizează că cineva 
este infectat cu HIV. 

 
Jocul pe roluri 

Actorii se mişcă prin cameră, sunând din pahare şi schimbând lichide ( vedeţi rolurile şi 
acţiunile de mai jos).  Ei nu vorbesc, în schimb mimează întreaga situaţie.  Sunatul şi 
schimbul continuă.  Mai apoi, un actor intră din culise cu un pahar umplut cu lichid 
întunecat (simbolizând HIV). Acest actor loveşte şi schimbă lichid numai cu un singur 
actor, înainte ca să continue. Cu toate acestea, când actorii continuă să combine,  să sune 
şi să schimbe lichide, un număr de oameni află că ei au o parte din acel lichid („care 
înseamnă că este infectat cu HIV”). 

Actorii preiau următoarele roluri: 
• „Cuplul fidel”: Un bărbat şi o femeie care sunt împreună   sună din pahare şi 

schimbă lichidele între ei. 
• „Soţ infidel/soţie fidelă”: În acest cuplu, bărbatul loveşte paharele şi schimbă 

lichidele cu alţi actori. Deşi soţia refuză să  „sune şi să schimbe” cu alţii decât cu 
el,  până la sfârşitul  jocului ea află că este infectată.  

• „Persoana abstinentă”: Unul dintre participanţi refuză să sune sau să schimbe 
lichidele. 

• „Utilizator al prezervativului”: Unul dintre participanţi loveşte paharele liber, 
dar fără să schimbe lichidele. 

• „Persoana imorală”: Această persoană se mişcă printre ceilalţi, lovind şi 
schimbând lichide cu oricine. 

• Actorul final este cel care intră la sfârşit şi reprezintă pe cineva infectat. Această 
persoană loveşte şi schimbă lichid doar cu o singură persoană.  

 
Discuţia 

Amintiţi-le participanţilor că acesta a fost un joc. Nimeni nu poate deveni infectat prin 
împărţirea mâncării sau schimbării hranei cu un individ infectat. Discutaţi despre 
jocul pe roluri cu fiecare actor în parte. Cine a devenit „infectat” (a avut lichid 
întunecat) la sfârşitul sesiunii? De ce au devenit infectaţi? De ce fel de comportament 
riscant au dat  dovadă? Cine nu a devenit infectat până la sfârşitul sesiunii? De ce? 

 
 

Parola 
 
Cuprins: Pentru a introduce un vocabular despre HIV şi SIDA şi de a prezenta metode de 
căutare a informaţiei adăugătoare despre HIV. 
Timp: 45 de minute 
Obiective: Până la sfârşitul sesiunii, particpanţii vor putea: 

1. Să definească vocabularul important HIV/SIDA. 
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Materiale: O listă a vocabularului HIV/SIDA (cuvinte ce pot fi selectate din glosar), cartonaşe 
de dimensiunile 5 x 7, broşuri despre HIV şi informaţii cu numere de contact ale liniilor fierbinţi 
naţionale şi locale şi ale departamentelor de sănătate. 
 
Predarea: 

I. Planificarea 
Scrieţi un cuvânt din lista vocabularului HIV/SIDA pe fiecare cartonaş. Selectaţi unul sau 
toate cuvintele pentru a le folosi în joc. Utilizaţi, de asemenea, şi alte cuvinte  cu sens 
apropriat. 

 
II. Introducere 

Este nevoie ca numărul voluntarilor să fie par (de la 8 la 16). Fiecare participant trebuie 
să-şi aducă scaunul şi să-l alinieze în faţa unui alt voluntar, aşa încât să se formeze 
perechi. De exemplu, dacă sunt 10 voluntari, un rând de 5 persoane trebuie să stea în faţa 
altuia de 5 persoane.  

X  X  X  X  X 
— — — — — 
X  X  X  X  X 

 
III. Procedura 

1. Veţi ridica un cartonaş aşa încât numai un membru al unei echipe să poată vedea 
cuvântul. Jumătate din participanţi vor fi cu spatele la facilitator. Membrul echipei 
care vede cuvântul trebuie să se gândească la un singur cuvânt care îl va ajuta pe 
partener să ghicească cuvântul (de exemplu homosexual, indiciul poate fi gay). 
Partenerul are numai o şansă pentru a răspunde. Dacă el ea nu ghiceşte corect, vă 
veţi muta la următoarea pereche şi veţi ridica acelaşi cartonaş, cu acelaşi cuvânt. 
Încurajaţi participanţii să folosească cuvinte neliterare pentru a-şi ajuta  partenerii.  

2. Continuaţi, până când veţi obţine un răspuns corect. Dacă cel care dă indiciu ia 
mult timp sau cel care ghiceşte -  la fel, spuneţi că perechea a pierdut ocazia să 
răspundă şi treceţi la următoarea pereche. Unii pot spune „pas”, dar încurajaţi-i să 
participe chiar dacă nu sunt siguri de ceea ce înseamnă cuvântul. Este un joc 
distractiv şi ajută oamenii să petreacă timpul bine folosind unii termeni neliterari. 

3. Continuaţi în acest fel, dar daţi-i fiecărui ocazia să fie cel care dă indiciu şi 
ghicitorul. Aceasta înseamnă că veţi schimba rândul pentru care ţineţi cartonaşele. 

4. După ce o pereche a ghicit cuvântul, întrebaţi toţi participanţii să participe la 
dezvăluirea definiţiei lui şi să explice de ce este o problemă în prevenirea 
HIV/SIDA. 

5. Jucaţi-vă timp de 30 de minute, apoi explicaţi de ce aceste  cuvinte ţin de 
HIV/SIDA şi de ce această maladie îşi are mereu acest limbaj în preajmă. Unele 
dintre cele mai interesante cuvinte pentru a le defini ar fi ca “frică” sau 
“singurătate”, pentru că ele provoacă discuţii interesante. Aţi putea să elucidaţi 
faptul că există şi multe cuvinte neliterare pentru organele sexuale sau alte părţi 
ale corpului (însă puţine pentru alte părţi ale corpului cum ar fi cot- pe care uşor îl 
acceptăm).  

6. Daţi-i fiecărui participant o copie a listei vocabularului HIV/SIDA pentru a-l 
avea. Citiţi rapid vocabularul şi rugaţi-i pe tineri să facă notiţe dacă vreun cuvânt 
nu este clar. Sugeraţi-le să lase întrebări despre unele cuvinte în “Cutia pentru  
sugestii” pentru a fi discutate şa începutul sesiunii viitoare.  
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Asocieri cu HIV şi SIDA 
 
Timp: 15-45 minute 
Vârstă: 14-19 ani 
Obiective: Până la sfârşitul sesiunii, particpanţii vor putea: 

1. Să diferenţieze noţiunile HIV şi SIDA.  
Materiale: 7 fişe, fiecare cu câte o literă din cele 7 litere ale noţiunilor HIV şi SIDA 
 
Predarea: 
Cele 7 fişe cu literele H,I,V,S,I,D,A le pui pe mese, în diferite colţuri ale încăperii. Fiecare 
participant trebuie să se deplaseze la fiecare din litere şi să scrie câte un cuvânt care se asociază 
cu HIV/SIDA şi începe cu litera respectivă. După ce tot grupul a trecut pe la toate literele, fişele 
le afişezi pe perete. Apoi subliniezi cu o culoare cuvintele pe care participanţii le consideră 
negative şi cu o altă culoare – cuvintele pozitive sau neutre. 
 
Variante aprofundate: 
Se recomandă organizarea discuţiilor pornind de la cuvintele înscrise pe fişe. Se pot inventa 
cuvinte la subiectele puse în discuţie şi care încep cu una din literele H,I,V,S,I,D,A, ca în 
exemplul de mai jos. 

• În ce situaţie nu ai utiliza prezervativul în timpul S(exului)? 
• De unde poţi obţine I(nformaţii) despre HIV/SIDA? 
• Ţi s-a propus vreodată să utilizezi D(roguri)? 
• Ce cunoşti despre A(fectarea) organismului în cazul bolii SIDA? 
• Doar H(omosexualii) se pot infecta cu virusul HIV? 
• Boala SIDA este I(ncurabilă)? 
• V(ârsta) este un indiciu de infectare cu virusul HIV? 
 

SIDA – Jocul memoriei 
 
Timp: 45-60 minute 
Vârsta: 12-18 ani 
Obiective: Până la sfârşitul sesiunii, participanţii vor putea: 

1. Să cunoască mai mult despre HIV/SIDA.  
Materiale: 2 seturi cu imagini despre HIV/SIDA 
Indicaţii: Acest joc poate fi folosit în discuţiile pe diferite teme legate de problema HIV/SIDA. 
Jocul poate fi adaptat cu uşurinţă conform temelor pe care le consideraţi mai adecvate 
necesităţilor grupului Dvs. 
Pregătire: Trebuie să pregăteşti 2 seturi de imagini pe cartoane mici la tema aleasă. Imaginile 
pot fi decupate din reviste sau ziare şi apoi plasate pe cartonaşe. Desigur, imaginile pot fi 
desenate. Este important ca fiecare set să aibă 2 cartonaşe cu imagini identice. De exemplu, la 
tema “Virusul HIV nu se răspândeşte prin…”, ai putea găsi imagini cu oameni care se 
îmbrăţişează, dau mâna, înotă, mănâncă sau sunt muşcaţi de ţânţari. Găseşti sau desenezi câte 2 
imagini pentru fiecare activitate. 
 
Predarea:  

1. Plasează cartonaşele pregătite pe masă, cu faţa în jos. Pentru un grup de 12 persoane ai 
nevoie de cel puţin 15 seturi de imagini. Plasează cartonaşele în rânduri egale. 

2. Explică participanţilor că scopul jocului este de a găsi perechile a cît mai multe cartonaşe 
posibil. 
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3. Unul după altul, fiecare participant descoperă câte 2 cartonaşe. Dacă cartonaşele sunt la 
fel sau transmit acelaşi mesaj, persoana respectivă păstrează cartonaşele. Dacă sunt 
diferite, persoana le întoarce la locul lor iniţial. 

4. Deoarece participanţii se schimbă, ei încearcă să reţină unde se află cartonaşele 
asemănătoare. 

5. După ce imaginile tuturor cartonaşelor au fost dezvăluite, participanţii numără câte 
cartonaşe au obţinut pentru a vedea cine deţine mai multe. 

6. Apoi fiecare jucător descrie imaginile deţinute şi legătura lor cu tema oferită. De 
exemplu, dacă tema este “Virusul HIV nu se răspândeşte prin...”, grupul discută fiecare 
imagine şi decide dacă acţiunile sau situaţiile din imagini ar putea avea ca rezultat 
infectarea cu virusul HIV. De asemenea, tu sau unul din participanţi, ar putea întocmi o 
listă a căilor de evitare a infectării cu virusul HIV pe un grafic, pe o foaie mare, sau o 
tablă. Această discuţie îţi oferă ţie ca lider al grupului şansa de a răspunde la întrebări şi 
de a explica informaţia. 

 

Jocul imunităţii 
 
Timp: 60 minute 
Vârstă: 15-19 ani 
Obiective: Până la sfârşitul sesiunii, particpanţii vor putea: 

1. Să ofere informaţie despre activitatea sistemului imunitar al unei persoane sănătoase. 
Materiale: textul povestitorului 
Indicaţie: această activitate este un joc de rol 
 
Predarea: 

1. Spune participanţilor că vor juca o piesă despre cum HIV ar putea să atace sistemul 
imunitar al omului. Este nevoie de voluntari pentru următoarele roluri: 

• Maria 
• Sistemul imunitar al Mariei (un grup de persoane) 
• Virusul HIV 
• Un “furuncul” infectat 
• Un povestitor 

2. Dă scenariul povestitorului, care stă într-o parte şi citeşte istorioara cu voce tare. 
3. Dă instrucţiile pentru ceilalţi actori (indicaţiile pentru ei sunt descrise în paranteze). 

 
Scenariul:  
Povestitorul: Am să vă spun o istorioară despre activitatea sistemului imunitar şi despre acţiunea 
virusului HIV asupra organismului. (Maria vine în mijlocul sălii) 
Povestitorul: Maria este protejată de diferite infecţii de către sistemul său imunitar (Grupul mic 
de persoane, o înconjoară pe Maria ţinându-se de mâini) 
Povestitorul: Când Maria capătă o anumită infecţie, sistemul său imunitar luptă cu infecţia şi ea 
se însănătoşeşte. (Un “furuncul” infectat se apropie şi Maria este îndurerată. “Furuncul” încearcă 
să rupă cercul sistemului imunitar, dar nu este lăsat în mijloc şi furuncului dispare.) 
Povestitorul: Maria a avut o relaţie sexuală cu prietenul său. El nu a utilizat prezervativul, iar ei 
I-a fost jenă să-I ceară lui să-l folosească. Acum Maria este infectată cu HIV, pentru că prietenul 
ei este purtător de virus şi ei au avut o relaţie sexuală neprotejată. (Virusul HIV se apropie şi 
începe să lupte cu sistemul imunitar al Mariei. HIV ştie cum să intre în interiorul sistemului 
imunitar. “Loveşte” unul din actorii “sistemul imunitar” care cade jos, lăsându-i calea liberă.) 
Povestitorul: deoarece HIV a reuşit să intre în interiorul sistemului imunitar al Mariei şi a distrus 
o parte din el, sistemul ei imunitar este slăbit şi nu poate lupta cu virusul HIV şi cu alte infecţii. 
(sistemul imunitar cade jos).  
Povestitorul: Maria este bolnavă. Acum la ea se dezvoltă SIDA. Ea este foarte slăbită şi în final 
moare. 
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Evaluare: Înscenarea este urmată de o discuţie. 
Cum se simt actorii? 
Cum se simte voluntarul în rolul Mariei? A fost dificil? 
De unde a fost căpătat virusul HIV? 
Cum a acţionat virusul asupra sistemului imunitar? 
Cum ar fi bine de procedat în situaţia Mariei? 
 

Clipirile 
 
Timp: 10-15 minute 
Vârstă: 12-18 ani 
Obiective: Până la sfârşitul sesiunii, particpanţii vor putea: 

1. Să demonstreze posibilitatea răspândirii infecţiei HIV. 
Materiale: Scaune. Numărul scaunelor trebuie să fie de două ori mai mic decât numărul 
participanţilor. 
 
Predarea: Împarte participanţii în două echipe cu număr egal: “locuitori” şi “viruşi”. Locuitorii 
se aşează pe scaune în interiorul cercului faţă în faţă. În spatele fiecărui locuitor se situează câte 
un “virus”. Tu te afli în interiorul cercului format de “locuitori”. Sarcina ta este de a clipi din 
ochi unuia din “locuitori”. Dacă locuitorul reuşeşte să se ridice în picioare atunci el rămâne 
sănătos. Dar dacă virusul reuşeşte să-l prindă, atunci locuitorul devine infectat şi este capabil să 
infecteze şi pe alţii. După ce locuitorul a devenit virus, el/ea se alătură celorlalţi viruşi. 
Activitatea se sfârşeşte când o jumătate din locuitori sunt infectaţi sau când expiră timpul. 

 
 
Riscant sau nu 
 
Timp: 90 minute 
Vârstă: 16-20 ani 
Obiective: Până la sfârşitul sesiunii, particpanţii vor putea: 

1. Să ofere informaţie despre riscurile de infectare şi căile de transmitere a virusului HIV. 
Materiale: setul de fişe din foaia de resursă cu diferite afirmaţii, patru fişe cu inscripţiile: RISC 
ÎNALT, RISC SCĂZUT, FĂRĂ RISC, RISCUL DEPINDE DE… 
 
Predarea:  

1. Trage “o linie a riscului” pe podea în mijlocul sălii. La un capăt al liniei pune fişa cu 
RISC ÎNALT şi la alt capăt fişa cu inscripţia FĂRĂ RISC. Fişa cu RISC SCĂZUT o 
plasaţi undeva în mijloc, iar locul pentru fişa RISCUL DEPINDE DE...îl decizi împreună 
cu grupul. 

2. Spune grupului să facă un cerc şi dă fiecărui participant câte o fişă cu diferite afirmaţii 
din foaia de resursă. Explică-le că, în contactele persoană – persoană, s-ar putea ca una 
din persoane să fie infectată cu HIV. 

3. Invită participanţii să citească ce este scris în fişa primită şi s-o plaseze pe “linia riscului” 
după cum consideră că este corect, argumentând poziţia luată. Aminteşte-le de poziţia 
RISCUL DEPINDE DE… . Oricine dintre participanţi poate să ajute colegul la alegerea 
poziţiei. Persoana care plasează fişa poate să-şi schimbe părerea şi să schimbe locul fişei. 
Activitatea se sfârşeşte când fiecare participant şi-a plasat fişa proprie pe linia riscului. 

4. Identifică fişele în baza cărora n-au apărut dezacorduri şi pune-le într-o parte. După care 
discută afirmaţiile din fişele în legătură cu care au apărut întrebări. Încearcă să ajungi la 
un consens în grup. Furnizează informaţia necesară pentru a ajuta grupul să ia o decizie în 
privinţa fiecărei activităţi riscante. 
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Evaluare: Întreabă fiecare participant ce lucruri importante a învăţat în timpul desfăşurării 
activităţii. Revizuiţi împreună punctele cele mai importante. 
 
Sugestii pentru discuţii: 
Îmbrăţişarea unei persoane infectată cu HIV 
Sex anal 
Parteneri sexuali multipli 
Utilizarea drogurilor 
Găurirea urechilor 
Utilizarea unei periuţe de dinţi străine 
Sărutul intim 
Utilizarea WC-ului public 
Transfuzii de sânge 
Scăldatul în bazin 
Sărutul pe obraz 
Grija de o persoană infectată cu HIV 
Înţepătura de ţânţar 
Locuirea în aceeaşi cameră cu o persoană 
infectată cu HIV 
Injecţie la clinica din localitate 
Relaţiile sexuale în căsătorie 
Sex oral
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Răspunsuri: 
Risc Înalt 

a. Sex anal – Practicarea sexului anal este o activitate de risc foarte înalt, fiind 
extrem de traumatizată din cauza fragilităţii mucoasei anale, care sângerează 
în timpul penetrării, ceea ce facilitează pătrunderea rapidă a spermei în sânge. 
Unica posibilitate de reducere a riscului este utilizarea prezervativului 
lubrifiant. 

b. Parteneri sexuali multipli – Relaţiile sexuale cu mai mulţi parteneri sporesc 
riscul infectării cu HIV. Totuşi, nu este vorba doar de numărul partenerilor 
sexuali. Uneori te poţi infecta în urma unei singure relaţii sexuale neprotejate 
cu o persoană infectată. 

c. Utilizarea drogurilor – Dacă o persoană foloseşte droguri injectabile şi nu 
utilizează seringi de unică folosinţă, dar le împrumută de la alţi oameni, atunci 
ea este supusă unui risc înalt de infectare cu HIV. Utilizarea drogurilor sau a 
alcoolului afectează raţiunea. 

Risc Scăzut 
a. Găurirea urechilor – Dacă îţi găureşti urechile cu instrumente sterile atunci 

riscul de infectare este scăzut. Totuşi, dacă mai multe persoane folosesc unul 
şi acelaşi ac, atunci membrii grupului sunt supuşi unui risc înalt de infectare. 
De asemenea, aplicarea tatuajelor trebuie practicată cu instrumente sterile. 

b. Sărutul intim – Nu există posibilitate de transmitere a virusului prin sărut 
profund. Teoretic această transmitere este posibilă dacă sângele infectat 
nimereşte pe o leziune din gura partenerului neinfectat. Dar saliva nu conţine 
virus HIV în cantităţi suficiente pentru ca infectarea să se producă. 

 
Fără Risc 

1. Utilizarea WC-ului public – Virusul nu se transmite prin urină sau fecale. HIV 
a fost găsit în acestea, dar nu în cantitate suficientă pentru răspândirea lui. 

2. Scăldatul în bazin – HIV este foarte fragil şi supravieţuieşte foarte puţin în 
afara organismului. Apa diluează virusul, deci nu este concentrarea necesară 
pentru infectare. 

3. Sărutul pe obraz – Nu este nici o posibilitate ca virusul să intre în contact cu 
organismul. 

4. Grija de o persoană infectată cu HIV – Nu este nici un risc dacă respecţi 
regulile de igienă. Fii sigur că nu ai nici o leziune pe corp, rufele murdare 
spală-le cu apă caldă şi usucă-le la soare. Persoana de care ai grijă merită toată 
atenţia şi grija pe care o aşteaptă. 

5. Înţepătura de ţânţar – Dacă HIV ar fi transmis de ţânţari, am putea să depistăm 
infecţia la copii, care sunt cel mai des atacaţi de aceste insecte. Însă, infecţia 
poate fi transmisă copiilor doar în timpul sarcinii, în timpul naşterii şi 
alăptării, ceea ce exclude infectarea de la ţânţari. În afară de aceasta, în cazul 
unor boli care se transmit prin ţânţari, microbii responsabili se transformă şi 
devin infecţioşi în organismul ţânţarului pe care îl parazitează. 

6. Locuirea în aceeaşi cameră cu o persoană HIV infectată – nu prezintă nici un 
risc. De cele mai dese ori persoanele infectate cu HIV sunt izolate şi se simt 



 55 

singure, de aceea este important pentru ele să ştie că cineva este bucuros să 
locuiască în acelaşi spaţiu cu ele. 

7. Îmbrăţişarea unei persoane HIV infectate – Nici un risc. Este important să 
arăţi că îţi pasă. Nu este nici o cale de a te infecta cu HIV în timpul 
îmbrăţişării. 

 
Riscul depinde de… 

a. Relaţiile sexuale – Acest comportament este fără risc dacă ambii parteneri nu 
sunt infectaţi şi respectă principiul fidelităţii. 

b. Transfuzii de sânge – În cele mai multe ţări achiziţionarea virusului HIV prin 
transfuzii de sânge este minim. Sângele pentru transfuzii este testat de o 
posibilă infectare cu HIV. 

c. Sexul oral – Specialiştii susţin că există riscul de contaminare cu HIV dacă 
aceasta are loc cu ejaculare şi dacă sunt prezente leziuni în cavitatea bucală 
sau pe organele genitale. 

d. Injecţie la clinica din localitate – Este o activitate lipsită de risc, dacă injecţia 
se face cu seringi şi ace sterile sau de unică folosinţă. 

 
Unele persoane cunoscute de noi 
 
Timp: 10-15 minute 
Vârstă: 15-20 ani 
Obiective: Până la sfârşitul sesiunii, particpanţii vor putea: 

1. Să evalueze riscul infectării cu HIV/SIDA. 
Materiale: studiile de caz, foaia de resursă cu înscrierea riscurilor 
 
Predarea: Fiecare participant primeşte câte o foaie de resursă unde va trebui să noteze 
posibilele riscuri la care se expun eroii studiilor de caz. Tu ca educator citeşti studiile de 
caz; ai putea să începi cu propoziţia “Aceşti sunt oamenii pe care am putea să-i 
cunoaştem. Fiecare este expus unui risc anumit de infectare şi voi trebuie să-l 
determinaţi.” Spune participanţilor că ar putea să lucreze individual sau în pereche cu 
cineva, dacă doresc. 
 
Studii de caz: Unele persoane cunoscute de noi 
Ana are un prieten pe nume Victor. El are relaţii sexuale doar cu Ana şi câteodată 
folosesc prezervativul. Dar, Ana are un alt prieten la Bălţi şi Victor nu ştie de acest lucru. 
În relaţiile intime cu acest iubit Ana nu foloseşte prezervativele. 
 
Doamna Ceban are relaţii sexuale doar cu soţul ei. Ei nu folosesc prezervative, însă 
doamna Ceban foloseşte pastile anticoncepţionale. Domnul Ceban locuieşte în Tighina. 
El are uneori relaţii sexuale cu prostituate, dar întotdeauna foloseşte prezervative. 
 
Julieta Buga are un iubit, Mihai, de care nu ştie nimeni. Ei încă nu au avut relaţii 
sexuale. Câteodată Mihai are relaţii sexuale cu alţi bărbaţi, dar întotdeauna foloseşte 
prezervativul. Julieta e donator de sânge. 
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Doamna Targon e foarte religioasă şi are relaţii sexuale doar cu bărbatul ei. Dar domnul 
Targon are o prietenă, care cândva utiliza droguri intravenos. Domnul Targon nu 
foloseşte prezervativele. 
 
Poţi să plasezi corect persoanele în spaţiile respective? 
 
Risc Înalt 
Risc Mediu 
Fără Risc 
 
Răspunsuri: 
Risc Înalt – Domnul Targon, Doamna Targon, Ana, Victor 

1. Domnul Targon – deoarece nu foloseşte prezervativele când întreţine relaţii 
sexuale cu prietena sa, care cândva a utilizat droguri intravenos. 

2. Doamna Targon – pentru că ea are relaţii sexuale cu soţul său fără a folosi 
prezervativul, dar soţul ei este expus riscului de a fi infectat. 

3. Ana – pentru că nu foloseşte prezervativul cu celălalt prieten, din Bălţi. 
4. Victor – pentru că nu foloseşte întotdeauna prezervativul cu Ana şi ea mai are 

un partener sexual. 
 
Risc Mediu – Domnul Ceban, Doamna Ceban, Mihai 

a. Domnul Ceban, Doamna Ceban, şi Mihai sunt expuşi riscului mediu de 
infectare, deşi ei întotdeauna folosesc prezervativul în timpul relaţiilor 
sexuale, prezervativul oferă doar 97% siguranţă. Iar pastilele 
anticoncepţionale nu te protejează împotriva infectării cu HIV/SIDA. 

 
Fără Risc – Julieta Buga 

a. A nu avea relaţii sexuale, adică abstinenţa, este cea mai sigură cale de 
prevenire a HIV/SIDA şi de o sarcină nedorită. 

 
 

Donarea Sângelui 
 
Timp: 60 de minute 
Vârstă: 15-20 ani 
Obiective: Până la sfârşitul sesiunii, particpanţii vor putea: 

1. Să ofere informaţie despre donarea sângelui. 
Materiale: coli mari de hârtie (flipchart) şi pixuri sau tablă şi cretă 
Indicaţii: Scenariile sunt doar sugestii şi pot fi utilizate ca jocuri de rol, unde fiecare 
membru al grupului experimentează un rol anume. Scenele sunt urmate de o discuţie 
privitor la ceea ce s-a întâmplat în această situaţie şi ce pot face tinerii pentru a corecta 
informaţia incorectă. 
 
Predarea: 

1. Alege unul (sau mai multe) din scenariile următoare, pentru a le discuta cu 
grupul.  
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2. Cere participanţilor să efectueze un brainstorming la acest scenariu, gândindu-
se la informaţia ce o conţine. Scrie ideile pe coala de hârtie. 

3. Organizează conţinutul pe coala de hârtie, încercuind porţiunile unde 
informaţia trebuie corectată. 

4. Lucrează cu grupul tău asupra unui plan de acţiune, care ar putea ajuta la 
informarea tinerilor despre domeniul HIV/SIDA. 

5. De exemplu – Grupul poate începe o lecţie de informare despre donarea 
sângelui într-un centru specializat de diagnosticare a sângelui. 

 
Întreabă fiecare participant ce a învăţat. 
 
Scenarii 
Scenariul 1 – Un copil a fost lovit de o motocicletă şi are nevoie de sânge. Un grup de 
tineri e rugat să doneze sânge, dar se tem că vor fi infectaţi cu HIV când vor dona sânge. 
 
Scenariul 2 – Un donator e foarte mulţumit când testul lui la HIV e negativ, cu toate că a 
avut mai multe contacte sexuale neprotejate cu multe prietene. El simte că nu trebuie să 
fie influenţat de virus şi decide să doneze sânge regulat, cu toate că el nu va renunţa la 
relaţiile sexuale neprotejate cu prietenele lui. 
 
Scenariul 3 – O tânără e pe cale să doneze sânge. Ea a avut mulţi parteneri sexuali, dar 
nu simte că e în primejdie, deoarece nu e prostituată. 
 
Scenariul 4 – Un grup de tineri tocmai sunt pe cale de a dona sânge, în ciuda faptului că 
au avut relaţii sexuale cu nişte chelneriţe o săptămână înainte. Ei cred că, dacă sunt 
infectaţi, acest lucru se va detecta la laborator. 
 
Scenariul 5 – Un tânăr vine să doneze sânge. El renunţă să se supună chestionarului 
înainte de a dona sânge, deoarece nu demult a devenit foarte religios şi simte că nu ar 
putea fi infectat cu HIV; nu s-a simţit mai sănătos în viaţa lui. 
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Prezervativele sunt grozave! 
 
Timp: 45 minute – 1 oră 
Vârstă: 16-20 ani 
Obiective: Până la sfârşitul sesiunii, particpanţii vor putea: 

1. Să ofere informaţie despre prezervative (masculine şi feminine). 
2. să înlăture şi a lămuri neclarităţile ce apar despre prezervative. 
3. să facă ca tinerii să se simtă bine folosind prezervativele. 

Materiale: câte un prezervativ masculin pentru fiecare participant, câteva prezervative de 
diferite mărci, două sau patru prezervative feminine, un tub cu lubrifiant pe bază de apă 
(doar dacă e disponibil), un clopoţel sau un fluier, foi mari de hârtie, carioci, un vas larg 
plin cu apă, flipchart, o copie a desenului privind folosirea prezervativului. 
Indicaţii: această activitate trebuie desfăşurată cu atenţie pentru a nu răni sentimentele 
unor participanţi. Poţi s-o desfăşori după câteva zile de training. 
 
Predarea: 
Pregăteşte trei locuri de muncă în diferite colţuri ale sălii. Trebuie să fie suficient spaţiu 
între locurile de muncă ca echipele să se mişte liber. Pune instrucţiunile scrise pe trei foi 
de hârtie şi lipeşte-le pe perete lângă materiale. 

1. Informează participanţii că scopul activităţii este să colecteze cât mai multă 
informaţie despre prezervative. Pasul următor – vor învăţa cum să folosească 
corect un prezervativ. 

2. Împarte particpanţii în trei grupuri mici. Fiecărui grup îi revine câte un loc de 
muncă. Informează participanţii că fiecare grup va avea la dispoziţie 7 minute 
să lucreze la fiecare staţie. Ei trebuie să citească instrucţiunile atent. Fiecare 
va avea o şansă să încerce orice. Când timpul a expirat, fluieră sau sună din 
clopoţel şi ei trebuie să treacă la altă staţie. 

3. Când fiecare grup a terminat, strânge prezervativele (cu excepţia când ai 
destule prezervative şi participanţilor li se permite să le păstreze) şi pregăteşte 
grupul pentru o discuţie. 

4. Solicită câte un participant din fiecare echipă să raporteze informaţia care au 
descoperi-o în staţia 1. Notează-ţi pe o coală mare de hârtie. Corectează 
informaţia falsă şi mergi mai departe. 

5. Procedează la fel cu staţiile 2 şi 3. 
6. Fă o evaluare orală: 

Cum v-aţi simţit în timpul acestui exerciţiu? De ce? 
De ce oamenii nu cunosc destule lucruri despre prezervative? 
Sunt prezervativele uşor de obţinut în localitatea voastră? 
Cum puteţi răspândi informaţia care aţi învăţat-o astăzi? 
Ce aţi învăţat din acest exerciţiu? 

 

Staţia 1 
Materiale: prezervative pentru fiecare participant, un vas plin cu apă 
Instrucţiuni scrise: 

• Desfă prezervativul şi toarnă puţină apă în el. 
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• Prezervativul se rupe sau ţine apă? 
• Se rupe uşor când e ud? 
• Derulează prezervativul pe două degete ale unui voluntar. 
• Atinge prezervativul. Se simt degetele prin prezervativ? Cât de subţire pare 

prezervativul? 
 

Staţia 2 
Materiale: prezervative de diferite mărci, un tub cu lubrifiant. 
Instrucţiuni scrise: 

• Câte mărci de prezervative sunt? 
• Cunoaşteţi alte mărci? 
• Cât costă prezervativele? 
• Ce scrie pe etichetă sau pe cutie? 
• Descrie marca prezervativului. 
• Pentru ce e tubul cu lubrifiant? 
• Numeşte cel puţin două locuri, în care pot fi obţinute  prezervativele în 

comunitatea voastră. 
 

Staţia 3 
Materiale: câteva prezervative feminine, câteva copii cu instrucţiunile de folosire a 
prezervativelor feminine. 
Instrucţiuni scrise: 

• Deschide pachetul şi citeşte atent instrucţiunile de folosire a prezervativelor 
feminine. 

• Ce diferenţe observi în folosirea prezervativelor feminine şi masculine? 
• Care sunt avantajele prezervativului feminin? 
• Care sunt dezavantajele prezervativului feminin? 

 
Notă: Această activitate are nevoie de suficient spaţiu şi timp şi poate fi gălăgioasă. Poţi 
să vizitezi grupurile în timpul exerciţiului, dar să intervii doar dacă e nevoie de o 
clarificare sau dacă simţi că au nevoie de încurajare, deoarece membrii par inhibaţi sau 
ruşinaţi. Permite-le participanţilor să se joace cu un prezervativ, să fie “naivi” cu el – 
aceasta le va permite să înfrunte frica de prezervative şi ruşinea. Principalul scop al 
exerciţiului este ca ei să înveţe într-o atmosferă hazlie. Fii pregătit să răspunzi la 
întrebările de pe pagina următoare. 
 
Câteva întrebări despre prezervative: 
Prezervativele sunt de diferite mărimi? 

Ø De obicei, o mărime se potriveşte pentru toţi. 
Poate un prezervativ să se rupă? 

Ø Da, trebuie să fii atent(ă) la unghii, în special când deschizi pachetul. 
Ce trebuie să faci când prezervativul se rupe în timpul actului sexual? 
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Ø E puţin probabil să se întâmple, dacă prezervativul e de calitate. Oricum, se 
întâmplă uneori. Cel mai bun lucru e să retragi imediat penisul şi să îmbraci un 
prezervativ nou. 

Poate un prezervativ să alunece în timpul actului sexual? 
Ø Da, dacă nu l-ai îmbrăcat corect. 

Poate o femeie să îmbrace unui bărbat prezervativul? 
Ø Da, femeile deseori fac acest lucru – poate fi preludiul unui act sexual. 

Este necesar întotdeauna de folosit un lubrifiant cu un prezervativ? 
Ø Lubrifiantul ajută la împiedicarea ruperii lui. Majoritatea prezervativelor sunt deja 

lubrifiate. Dacă nu, foloseşte un lubrifiant pe bază de apă – niciodată nu folosi 
vaselina sau ulei vegetal, deoarece acestea pot duce la ruperea prezervativului. 

Prezervativele reduc plăcerea? 
Ø În prezent, prezervativele sunt subţiri şi în acelaşi timp foarte puternice. Puţin 

probabil să reducă senzaţia. 
Poate un prezervativ fi folosit a doua oară? 

Ø Nu, un prezervativ trebuie folosit doar o singură dată şi apoi aruncat. 
 
 
Demonstrează corectă a prezervativului 
 
Timp: 30 minute 
Vârstă: 16-20 ani 
Obiective: Până la sfârşitul sesiunii, particpanţii vor putea: 

1. Să utilizeze corect prezervativul. 
Materiale: prezervative (câte 2 pentru fiecare participant), banane sau castraveţi şi foaia 
de resursă. 
 
Predarea:  

1. Referă-te la foaia de resursă şi foloseşte o banană, un castravete sau degetele 
tale pentru a demonstra corect utilizarea unui prezervativ. 

2. Spune grupului despre punctele principale care trebuie să le urmeze în 
procesul folosirii prezervativului: 

Ø Niciodată nu folosi de două ori unul şi acelaşi prezervativ. 
Întotdeauna foloseşte un prezervativ nou. 

Ø Controlează termenul de valabilitate. 
Ø Derulează prezervativul pe penisul în erecţie înainte ca el să 

atingă organele genitale ale partenerului 
Ø Ţine rezervorul cu două degete pentru a lăsa loc pentru 

ejacularea spermei. 
Ø Rulează prezervativul până la baza penisului. 
Ø După ejaculare partenerul trebuie să scoată prezervativul de pe 

penisului încă în erecţie. 
Ø Se face un nod prezervativului şi se aruncă la lada de gunoi (dar 

nicidecum la WC pentru că acest se va bloca). 
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3. După ce ai demonstrat prezervativul întregului grup, participanţii se împart în 
grupuleţe a câte doi. Fiecare pereche primeşte prezervative. Întâi un 
participant din pereche demonstrează prezervativul, iar celălalt este un simplu 
observator. După care rolurile se schimbă. În aşa fel, fiecare participant are 
posibilitatea să încerce să utilizeze corect un prezervativ. 

4. În timp ce participanţii încearcă îmbrăcarea unui prezervativ, tu trebuie să 
mergi pe la fiecare pereche şi să observi cine şi cum se descurcă. Ajută-i dacă 
întâmpină dificultăţi. Dacă la majoritatea le este greu, atunci îi aduni din nou 
în grupul mare şi demonstrezi încă o dată prezervativul. 

 
Evaluare: Întreabă participanţii cum s-au simţit în timp ce încercau să îmbrace 
prezervativul pe banană sau pe degete. Le-a fost dificil să treacă peste jenă? 
 
 

Punctul de întâlnire 
 
Timp: 15 minute  
Vârsta: de la 13 ani 
Obiective: Până la sfârşitul sesiunii, particpanţii vor putea: 

1. Să conştientizeze unele comportamente. 
 
Predarea: Participanţii se mişcă haotic prin încăpere. Animatorul dă pe rând următoarele 
instrucţiuni, oferindu-le participanţilor timp pentru a le realiza: 

1. Plimbaţi-vă prin încăpere, fără să contactaţi cu cineva. 
2. Plimbaţi-vă prin încăpere şi fiţi foarte timizi. 
3. Plimbaţi-vă prin încăpere şi fiţi foarte siguri pe sine şi aroganţi. 
4. Plimbaţi-vă prin încăpere şi salutaţi-i pe toţi, pe care îi întâlniţi, dar fără să 

staţi cu ei de vorbă (salut fugitiv). 
5. Plimbaţi-vă prin încăpere şi salutaţi-i deosebit de prietenos pe toţi cei pe care 

îi întâlniţi. 
6. Plimbându-vă prin încăpere, întâlniţi un bun prieten pe care nu l-aţi văzut de 

mult timp. Discutaţi cu el.  
7. Plimbându-vă prin încăpere, întâlniţi un bun prieten pe care nu l-aţi văzut de 

mult timp şi despre care circulă zvonul că ar fi HIV-pozitiv. 
 
Discutaţi cu participanţii: 

Ø Cum le-a părut activitatea? 
Ø Ce diferenţe în comportamente au remarcat ei, de exemplu, între 

instrucţiunea 6 şi instrucţiunea 7? 
Ø S-a schimbat indicatorul zgomotului? 
Ø Cum a fost contactul corporal? 

 
Animatorul poate împărtăşi observaţiile sale personale. 
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Creta zburătoare 
 
Timp: 10-15 minute (varianta A), 30-40 minute (varianta B) 
Vârsta: toate grupurile de vârstă 
Obiective: Până la sfârşitul sesiunii, particpanţii vor putea: 

1. Să genereze asocieri spontane la tema. 
Materiale: tablă, cretă, creioane 
Indicaţii: activitatea este binevenită pentru iniţiere în temă 
 
Predarea: 
Varianta A: Animatorul aruncă creta (creionul), invitând un participant la tablă să noteze 
o idee cu care i se asociază noţiunea SIDA. Apoi, persoana care şi-a scris ideea, aruncă 
creta sau creionul altcuiva din grup care va scrie propria asociere şi aşa mai departe. 
 
Varianta B: După ce fiecare şi-a scris asocierea, animatorul împreună cu participanţii, 
grupează asocierile. 
 

Exemplu: 
1. SIDA ca boală: slăbirea imunităţii, virus, a muri, incurabil, etc 
2. Căile de contaminare 
3. Posibilităţi de protecţie, etc 

 
În funcţie de categoriile formate, participanţii se împart în grupuri, conform asocierilor. 
Fiecare grup primeşte sarcina să pregătească o relatare la tema respectivă, ceea ce 
înseamnă că ei scriu împreună tot ce ştiu despre subiectul ales, eventual, să pregătească 
un placat la temă (timp de 15 minute). 
 
Aceasta este începutul educaţiei de la egal la egal: tinerii informează tinerii. 
 
La prezentarea temelor este bine ca animatorul să le completeze cu noi informaţii şi să 
corecteze greşelile. 
 
 

Asocieri cu cuvântul SIDA 
Timp: 15-45 minute (pentru fiecare variantă) 
Vârsta: toate grupurile de vârstă 
Obiective: Până la sfârşitul sesiunii, particpanţii vor putea: 

1. Să găsească asocieri cu cuvântul SIDA şi a colecta informaţii despre această 
maladie. 

Materiale: 4 fişe, fiecare cu câte o literă din cele 4 ale cuvântului SIDA, carioca, lipici 
Indicaţii: exerciţiul poate servi ca activitate de iniţiere 
 
Predarea: 
Varianta de iniţiere: 
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Cele 4 fişe (cu literele S, I, D, A) sunt puse pe mese, în diferite colţuri ale încăperii. 
Participanţii sunt împărţiţi în 4 grupuri, fiecare având sarcina să scrie câte un cuvânt care 
i se asociază SIDA şi începe cu litera respectivă. După 3 minute, grupurile se schimbă la 
o masă cu altă fişă, până când fiecare grup trece pe la toate mesele. Apoi, foile se afişează 
pe perete. Animatorul subliniază cu o culoare cuvintele pe care participanţii le consideră 
negative şi cu altă culoare – cuvintele pozitive sau neutre. 
 
Variante aprofundate: 
Se recomandă organizarea discuţiilor pornind de la cuvintele înscrise pe fişe. Se pot 
inventa cuvinte la subiectele puse în discuţie şi care încep cu una din literele S, I, D, A, ca 
în exemplul de mai jos: 

Ø În ce situaţie nu ai utiliza prezervativul în timpul S(exului)? 
Ø De unde poţi obţine I(nformaţii) la tema HIV/SIDA? 
Ø Ţi s-a propus vreo dată să încerci D(roguri)? 
Ø Ce cunoşti despre A(fectarea) organismului în cazul bolii SIDA? 

 
 
Trei afirmaţii despre SIDA 
 
Timp: 30-45 minute  
Vârsta: toate grupurile de vârstă 
Obiective: Până la sfârşitul sesiunii, particpanţii vor putea: 

1. Să ajute tinerii să distingă informaţiile reale şi cele false despre SIDA. 
Materiale: câte 3-4 fişe de hârtie, creioane pentru fiecare participant, clei sau lipici 
 
Predarea: 

1. Fiecărui participant i se repartizează câte 3-4 fişe şi i se propune să scrie 
pe fiecare câte un lucru pe care l-a auzit despre HIV/SIDA (nu neapărat 
ceva cu care este de acord). 

2. Fişele sunt colectate, amestecate şi împărţite apoi la întâmplare. Dacă 
cineva a extras fişa sa, este rugat s-o schimbe. 

3. Participanţii sunt împărţiţi în 3-4 grupuri mici. 
4. Fiecărui grup i se dă câte o coală mare de hârtie, împărţită în trei coloane 

cu titlurile “Sunt de acord”, “Nu sunt de acord”, şi “Nu ştiu”. Fiecare grup 
discută şi lipeşte fişele pe care le-a primit în cele trei coloane. 

5. Participanţii trebuie să justifice prin argumente alegerea făcută. 
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Activităţi de Încălzire 
 

De ce să folosim activităţi de încălzire? 
Facilitatorul foloseşte activităţile de încălzire cu diferite scopuri: de a-i ajuta pe 
participanţi să se cunoască mai bine, de a le spori nivelul de energie sau entuziasm, de a 
încuraja formarea echipelor sau de a-i face să se gândească la o anumită temă. Când 
participanţii par a fi plictisiţi  sau obosiţi, aceste activităţi pot fi folosite pentru a-i face să 
se mişte şi să le provoace mai mult entuziasm. Jocuri pot fi utilizate pentru a-i ajuta pe 
participanţi să se gândească  creativ şi  critic prin intermediul problemelor propuse, a-i 
face  să depăşească probleme pe care le-ar putea întâlni atunci când lucrează împreună. 
 
 
Lucruri ce trebuie luate în considerare când folosiţi activităţile de încălzire: 
ü Încercaţi să folosiţi aceste activităţi mai des în timpul unui atelier de lucru sau 

întâlniri, mai ales când participanţii par obosiţi sau pentru a face o pauză între 
activităţi.  

ü Încercaţi să folosiţi jocuri, în care toţi pot participa sau pot fi receptivi la 
necesităţile şi circumstanţele grupului. 

ü Încercaţi să asiguraţi securitatea grupului, în special, în jocurile care includ 
alergarea. De exemplu, fiţi siguri că există  destul spaţiu şi că podeaua este curată. 

✘	 Încercaţi să nu folosiţi numai jocuri competitive, ci să le includeţi şi pe 
cele care ţin de formarea unei echipe. 

✘	 Încercaţi să evitaţi jocurile de lungă durată. Folosiţi mai bine jocuri de 
scurtă durată şi treceţi la următoarea activitate, după ce fiecare participant a avut 
ocazia să se mişte şi să se trezească! 

 
 
1. Jonglarea mingii 
Toţi stau într-un cerc unit. (Dacă grupul este prea mare, pot fi formate două cercuri.) 
Facilitatorul începe activitatea prin aruncarea mingii unui participant din cerc, spunând 
numele lui/ei, în timp ce o aruncă. Continuaţi să prindeţi şi să aruncaţi mingea, realizând 
un model pentru grup. (Fiecare trebuie să ţină minte de la cine a prins mingea şi cui i-a 
aruncat-o.) De îndată ce fiecare a primit mingea şi toţi au participat în joc, folosiţi  încă 
două mingi, conducându-vă după modelul propus. 
 
2. Nume şi adjective 
Participanţii trebuie să se gândească la adjective care îi descriu cum sunt sau cum se simt. 
Adjectivele trebuie să  înceapă cu aceeaşi literă ca şi numele lor, de exemplu, „Sunt Dan 
şi sunt drăguţ”. Sau, „Mă numesc Irina şi sunt inteligentă”. În timp ce spun aceasta, ei pot 
mima o acţiune care ar descrie adjectivul. 
 
3. Trei adevăruri şi o minciună 
Toţi îşi scriu numele pe o foaie de hârtie. Mai apoi, scriu patru informaţii despre ei, trei 
afirmaţii care sunt adevărate şi o minciună . De exemplu, „Ion iubeşte să cânte, să joace 
fotbal, are cinci câini şi iubeşte jocurile video”. În continuare, participanţii se mişcă cu 
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foile de hârtie prin sală. Se împart în perechi şi citesc afirmaţiile reciproc, încercând să 
ghicească care dintre afirmaţii este o minciună.  
 
4. Ce avem în comun? 
Facilitatorul spune o caracteristică a grupului, cum ar fi „am copii”. Toţi acei care au 
copii trebuie să se mute într-un colţ al camerei. Pe parcursul enunţării a mai multor 
caracteristici , cum ar fi „iubesc fotbalul…”, persoanele respective se îndreaptă spre locul 
indicat.  
 
 
5. Cine este liderul? 
Participanţii formează un cerc. O persoană acceptă să iasă din cameră. După ce pleacă, 
membrii  grupului aleg un „lider”.  Liderul trebuie să facă o serie de acţiuni, cum ar fi: să 
bată din palme, să bată din picior, să stea în mijlocul cercului etc, care sunt repetate de 
restul grupului. Voluntarul se întoarce în cameră, stă în mijlocul grupului şi încearcă să 
ghicească cine este liderul. Grupul protejează liderul, prin faptul că nu-l (o) privesc. 
Liderul trebuie să schimbe acţiunile prin intervale regulate de timp, fără ca să fie prins. 
Când voluntarul a depistat liderul,  se alătură grupului, iar persoana care a fost lider 
părăseşte camera pentru a lăsa grupul să aleagă unul nou.  
 
6. Soarele străluceşte deasupra... 
Participanţii şed sau stau într-un cerc unit. O persoană se află în centru. Persoana din 
centru strigă „soarele străluceşte deasupra...” şi numeşte o culoare sau un articol de 
vestimentaţie pe care cineva din grup le poartă. De exemplu, „soarele străluceşte 
deasupra celor care poartă haine albastre” sau „soarele străluceşte deasupra celor care 
poartă ciorapi” sau „soarele străluceşte deasupra celor cu ochi cafenii”. Toţi participanţii 
care au atributele acestea trebuie să-şi schimbe reciproc locurile. Persoana din mijloc 
încearcă să ia unul dintre locuri, în timp ce  se schimbă, aşa încât o altă persoană  să se 
afle în centru fără un loc.  Persoana din centru strigă : „Soarele străluceşte deasupra ...!” 
şi numeşte diferite culori sau articole de vestimentaţie.  
 
7. Cine sunt eu? 
Lipiţi numele unei persoane renumite pe spatele fiecărui participant astfel încât ei să nu-l 
poată vedea. Mai  apoi spuneţi-le să se plimbe prin cameră, punând diferite întrebări 
pentru a identifica persoana renumită. Întrebările pot fi răspunse doar prin „da” sau „nu”. 
De exemplu, „M-am născut la începutul secolului XX?” sau „Trăiesc în Europa?” ş. a.  
Jocul continuă până când toţi află ce nume au pe spate.  
 
8. Plec într-o călătorie 
Toţi  participanţii se află într-un cerc. 
Începeţi prin a spune: „Plec într-o călătorie şi iau cu mine o îmbrăţişare” şi îmbrăţişaţi 
persoana din dreapta dumneavoastră. După aceea, persoana trebuie să spună „Plec într-o 
călătorie şi iau cu mine o îmbrăţişare şi o mângâiere pe spate”,  apoi îi dă persoanei din 
dreapta o îmbrăţişare şi o mângâiere pe spate. Fiecare participant repetă acţiunea ce a fost 
spusă şi adaugă alta în listă. Continuaţi până când fiecărui participant îi vine rândul să 
spună.  
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9. Găsiţi pe cineva care poartă... 
Spuneţi-le participanţilor să se plimbe liber, să-şi scuture picioarele şi mâinile, în general, 
să se relaxeze. După un timp, facilitatorul strigă „Găsiţi pe cineva...!” şi numeşte un 
articol de vestimentaţie. Participanţii trebuie să se grăbească  să stea lângă persoana care 
este descrisă. Repetaţi acest exerciţiu de câteva ori, utilizând diferite articole de 
vestimentaţie.  
 
10. Atingeţi ceva albastru... 
Rugaţi participanţii să se ridice. Explicaţi-le că le veţi spune tuturor să  găsească ceva (un 
obiect)  albastru şi că  trebuie să plece şi să-l atingă. Aceasta poate fi o bluză albastră, un 
pix, un pantof sau un alt lucru. Continuaţi jocul în acest fel, rugându-i pe participanţi să 
dea sugestii de lucruri care trebuie să fie atinse.  
 
11. Ce s-a schimbat? 
Participanţii se împart în perechi. Partenerii se analizează unul pe celălalt şi încearcă să 
memorizeze felul în care arată. Apoi unul se întoarce cu spatele, în timp ce celălalt face 
schimbări la felul cum arată; de exemplu, punându-şi ceasul pe cealaltă mână, luându-şi 
ochelarii sau învârtindu-şi mânicile. Jucătorii se schimbă mai apoi cu rolurile. 
 
12. Graficul zilelor de naştere 
Rugaţi participanţii să se alinieze în ordinea zilelor de naştere sau anotimpurilor, dar fără 
a  folosi cuvinte. Discutaţi ce lună sau ce anotimp are un număr mare de persoane şi ce i-
a determinat să descopere aceasta.  
 
13. Regele Junglei 
Grupul stă în semicerc. „Regele Junglei” (de obicei un elefant), stă la un capăt al 
semicercului. Această persoană face un semn că ei stau în poziţia elefantului. La celălalt 
capăt stă o maimuţă şi persoana în acest loc face un semn potrivit. Toate locurile dintre ei 
aparţin diferitor animale, cum ar fi lei, peşti, şopârle, care sunt desemnate prin diferite 
semne. De îndată ce fiecare şi-a desemnat semnul pentru locul lui, jocul începe. Elefantul 
face semnul său, mai apoi face semnul altui animal. Acel animal îşi face semnul lui, apoi 
semnul altui animal şi tot aşa în continuare. Dacă cineva face vreo greşeală sau dacă nu a 
observat că semnul lui a fost făcut, el trebuie să schimbe locurile cu persoana alăturată, 
mutându-se înspre maimuţă. Apoi îşi iau semnul locului pe care îl ocupă acum şi 
persoana care vine în locul lui îi ia semnul. Scopul este să se mute cît mai aproape pentru 
a ocupa locul Regelui Junglei.  
 
14. Transmiteţi energia 
Participanţii stau sau şed într-un cerc, cu mâinile ridicate şi concentraţi în tăcere. 
Facilitatorul trimite o serie de „pulsuri” în ambele părţi în grup prin strângerea discretă a 
mâinilor a celora ce sunt lângă el. Participanţii transmit aceste „pulsuri”  colegilor din  
cerc, ca într-un curent electric, prin apăsarea uşoară a mâinii persoanei alăturate şi practic 
„energizând” grupul. 
 
15. Perechi legate la ochi 
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O rută cu obstacole este plasată pe podea şi toţi trebuie să o privească. Participanţii se 
împart în perechi. Unul dintre parteneri îşi leagă ochii cu un fular sau închide ochii strâns, 
ca să nu poată vedea. Obstacolele sunt încet îndepărtate. Celălalt partener îl sfătuieşte 
acum şi îl ghidează pentru a-l ajuta să înţeleagă cum sunt acum obstacolele imaginare.  
 
16. Te plac, pentru că... 
Rugaţi participanţii să stea într-un cerc şi să spună ce le place lor la persoana din dreapta 
lor. Daţi-le timp pentru a se gândi mai întâi.  
 
17. Mingea sub bărbii 
Confecţionaţi nişte mingi din orice material disponibil, cum ar fi nişte foi mototolite. 
Participanţii se împart în două echipe şi fiecare echipă formează o coloană. Coloana 
transmite mingea sub bărbii. Dacă mingea a căzut, ea trebuie să fie transmisă la începutul 
coloanei. Jocul continuă până când o echipă termină transmiterea mingii de-a lungul 
coloanei.  
 
18. Genunchii sus 
Participanţii stau într-un cerc strâns, umerii unei persoane atingându-se de cei ai altei 
persoane, apoi  se întorc, astfel încât umărul drept este îndreptat în centru. Rugaţi-i pe 
fiecare să pună mâna pe umărul celui din faţa lui şi să se aşeze uşor, aşa încât fiecare se 
aşează pe genunchii celui din spate.  
 
19. Ridicaţi-vă, aşezaţi-vă! 
Daţi-le fiecărui participant un număr (mai mulţi participanţi pot avea acelaşi număr). 
Apoi spuneţi-le o istorioară care cuprinde multe numere - când spuneţi un număr, 
persoana (persoanele) cu acel număr trebuie să se ridice. 
 
20. Numărătoarea inversă 
Rugaţi participanţii să facă un cerc. Spuneţi-le că grupul trebuie să numere împreună de 
la 1 la 50. Există câteva reguli: ei nu trebuie să spună „şapte” sau un multiplu al lui. În 
locul numărului acesta, ei trebuie să bată din palme. Îndată cum cineva a bătut din palme, 
grupul trebuie să numere invers. Dacă cineva spune „şapte” sau un multiplu al acestuia, 
numărătoarea reîncepe. 
 
21. Echilibrul grupului 
Rugaţi participanţii să formeze perechi. Rugaţi perechile să se ţină de mână şi să se aşeze, 
iar apoi să se ridice, fără să dea drumul la mâini. Repetaţi acest exerciţiu în grupuri de 
patru persoane. Apoi formaţi grupuri de opt persoane, ţinând mâinile în cerc. Rugaţi 
participanţii din fiecare grup să se numere în numere pare şi impare. La un semnal, rugaţi 
participanţii, cu numerele pare, să se aplece pe spate, iar cei cu numerele impare să se 
aplece în faţă, astfel să realizeze un echilibru al întregului grup.  
 
22. Schimb de bătăi de palme 
Participanţii şed sau stau într-un cerc. Fiecare participant trimite o bătaie de palmă 
persoanei din dreapta sa, care la rândul  său transmite în continuare persoanei din dreapta 
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şi tot aşa mai departe de-a lungul cercului. Încercaţi să faceţi bătăile de palme cît mai 
rapid. Transmiteţi bătăile de palme cu ritm diferit, pe cerc, în acelaşi timp.  
 
23. Lovire de mâini 
Rugaţi participanţii să se aşeze în genunchi pe podea, luându-se de braţ cu participanţii 
din ambele părţi şi să-şi pună palmele pe podea. Apoi, rugaţi participanţii să facă bătăi de 
palme pe podea de-a lungul cercului. Deoarece mâinile sunt încrucişate, este mult mai 
dificil să-ţi dai seama care este mâna ta! Dacă cineva face o greşeală, va trebui să-şi pună 
mâna la spate şi jocul continuă. 
 
24. Bateţi din palme şi indicaţi 
Participanţii formează un cerc. Facilitatorul trimite o bătaie de palmă pe tot cercul, mai 
întâi într-o direcţie, apoi în cealaltă. După aceasta, el arată participanţilor că ei pot să-şi 
schimbe direcţia mâinilor, indicând printr-o bătaie de palme în direcţia opusă. Repetaţi 
această acţiune până ce bătăile din palme sunt fără greşeli şi direcţiile sunt schimbate 
corect. În final, arătaţi cum  pot „arunca” o bătaie de palme cuiva pe diagonala cercului.  
 
25. Furtună  
Toţi participanţii şed liniştiţi într-un cerc, cu ochii închişi şi aşteptând prima mişcare a 
facilitatorului. Facilitatorul îşi freacă mâinile, pentru a crea sunetul ploii. Participantul din 
dreapta lui face acest sunet şi apoi următorul, până ce toţi fac acelaşi sunet. De îndată ce 
toţi îşi freacă mâinile, facilitatorul face ca sunetul să devină mai sonor prin pocnirea 
degetelor şi acest sunet este repetat de întregul grup. În continuare, facilitatorul bate din 
ambele palme şi sunetul este repetat de tot grupul pentru a crea o furtună. Apoi 
facilitatorul îşi loveşte coapsele  şi grupul îl urmează.  Când facilitatorul şi grupul bat din 
picioare, ploaia  se transformă în uragan.  Pentru a indica terminarea ploii, facilitatorul 
inversează ordinea acţiunilor: lovirea coapselor, baterea din palme, pocnirea degetelor, 
frecarea palmelor, astfel terminând în linişte.  
 
26. Oprirea statuii 
Rugaţi participanţii să formeze două cercuri cu număr egal de persoane. Participanţii din 
cercul din interior trebuie să stea cu faţa la participanţii din cercul din exterior. Fiecare 
persoană din cercul din afară foloseşte persoana opusă din cercul din interior pentru a 
crea o „statuie”. Ei au numai 10 secunde pentru aceasta. Persoana din cercul din interior 
permite „sculptorului” să-i modeleze şi să-i mişte corpul în forma dorită, fără a-i pricinui 
vreun rău. „Statuia”  trebuie să rămână în poziţia aceasta fără a vorbi, până când timpul 
expiră. Participanţii din cercul exterior se mişcă la următoarea persoană în stânga şi încep 
să „sculpteze” din nou. Persoanele din cercul interior sunt „modelate” în noi poziţii. 
Continuaţi şi mai apoi rugaţi participanţii din cercul exterior să se schimbe cu rolurile cu 
cei din cercul interior, astfel încât să aibă ocazia de a fi în rolul de „sculptor” şi „statuie”. 
 
27. Jocul de desen 
Participanţii lucrează în perechi şezând spate la spate. O persoană din fiecare pereche are 
un desen simplu, cealaltă persoană are o foaie de hârtie şi un pix. Persoana care are 
desenul i-l descrie în detalii celeilalte persoane, astfel încât ea să-l poată  reproduce pe 
foaia de hârtie.  
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28.Imaginea de oglindă 
Participanţii se împart în perechi. Fiecare pereche decide care dintre ei va fi „oglinda”. 
Această persoană va imita acţiunile partenerului. După un timp, ei trebuie să se schimbe 
cu rolurile. 
 
29. Telefonul stricat 
(Participanţii stau în cerc) 
Gândiţi-vă la un mesaj lung, cum ar fi „Mâine plec la piaţă să cumpăr nişte mere şi 
portocale şi, apoi, mă voi întâlni cu prietenii în parc.” Şoptiţi acest mesaj persoanei care 
şede în dreapta voastră. Mesajul va fi transmis de fiecare participant persoanei din 
dreapta.  După ce mesajul a fost transmis de-a lungul cercului, rugaţi ultima persoană să 
spună mesajul tare. Comparaţi mesajul final cu cel iniţial. 
 
30. Ce simt eu? 
Participanţii stau în cerc. Fiecare persoană, pe rând, exprimă o emoţie, folosind limbajul 
corpului. Ceilalţi participanţi încearcă să ghicească ce emoţie este exprimată. Persoana 
care ghiceşte corect arată o altă emoţie care urmează a fi ghicită  
 
31. Prezentarea darurilor 
Aceasta poate fi utilizată la sfârşitul atelierului de lucru. Puneţi numele participanţilor pe 
nişte fişe şi introduceţi-le într-o cutie sau pungă. Transmiteţi cutia sau punga fiecărui 
participant şi rugaţi-i să extragă câte o fişă cu nume. Dacă îşi trag numele său, trebuie să 
extragă altă fişă. Lăsaţi grupul să se gândească ceva timp la un dar pe care ar vrea să-l 
dăruiască persoanei numele căreia este scris pe fişă. Fiecare participant descrie darul pe 
care ar vrea să-l ofere.  
 
32. Scrierea pe spate 
La sfârşitul seminarului, rugaţi participanţii să-şi lipească o bucată de hârtie pe spate. 
Fiecare participant scrie celorlalţi pe spate ceva ce îi place sau admiră la persoana dată. 
La sfârşit, participanţii pot să-şi citească ce le-a fost scris pe hârtia de pe spate şi şi-o iau 
acasă ca amintire.  
 
33. Reflectând despre ziua... 
Pentru a ajuta participanţii  să reflecteze despre activităţile unei zile, faceţi o minge din 
hârtie şi rugaţi grupul să arunce mingea unul altuia. Atunci când  primesc mingea, ei 
numesc un lucru care le aminteşte despre ziua dată. 
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