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Statisticile arată că în România trăiesc +3 milioane de persoane cu boli cronice, dintre care 

+500.000 sunt bolnavii de HIV (18.000) și hepatită (aprox. 500.000, nu sunt toţi diagnosticaţi). 

Pacienţii cu cele 2 patologii se adresează, de cele mai multe ori, medicilor de boli infecţioase 

pentru diagnostic, terapie și urmărirea evoluţiei bolii. În contextul generat de pandemia Covid-19, 

medicii de specialitate au fost și sunt încă supra-solicitaţi, iar clinicile de boli infecţioase 

nu mai fac faţă afluxului de solicitări, în continuă creștere. Spitalele de boli infecţioase sunt 

spitale-suport CoVID-19, iar accesul pacienţilor cu alte boli este restricţionat, atât în ce privește 

specialiștii, cât și posibilitatea de a efectua analize sau tratamente.

În aceste condiţii, se pune problema redirecţionării bolnavilor către alte specialităţi sau spitale, 

care să îi poată prelua, evalua și prescrie tratamentele sau care, pentru pacienţii cronici și 

aderenţi la tratament, pot asigura continuitatea tratamentului. 

1. CONTexT șI 
premIse
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Măsurile impuse de pandemie, au adus modificări în primul rând în ce privește relaţia medic-

pacient: distanţarea fizică, echipamentul de protecţie, recomandat și pentru medici și pentru 

pacienţi, dar și distanţarea vizitelor.

În spitale, au fost schimbări legate de circuite: după triaj, pacienţii au fost direcţionaţi spre 

coridoare CoVID sau non-CoVID. Din nou, medicii sunt nevoiţi să poarte echipamente de 

protecţie personală (PPE), diferenţiate pe tipuri de circuite.

Evaluările clinice și paraclinice sunt întârziate, iar diagnosticele de etapă riscă să fie alterate. 

Toate acestea se rezumă în potenţiale riscuri, cum ar fi: scăderea aderenţei la terapia anti-

retrovirală, creșterea ratei de transmitere a bolii, creșterea ratei de transmitere verticală (de la 

mamă infectată la făt), apariţia unei noi cohorte de copii infectaţi.

2. CUm a 
sChImbaT 
paNdemIa 
parCUrsUl 
paCIeNTUlUI  
îN spITal?
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o mare parte a actelor medicale obișnuite au fost afectate de restricţiile generate de pandemie: 

accesul pacienţilor în spital; modul de prescriere a medicaţiei; modul de eliberare a medicaţiei; 

modul de efectuare a evaluărilor clinico-biologice; modul de interrelaţionare cu psihologul; 

modul de interrelaţionare cu medicul curant; modul de interrelaţionare cu asistentul social; 

imposibilitatea realizării indicatorilor aflaţi în relaţie cu Casa Naţională de Asigurări de Sănătate. 

Toate acestea, au determinat implementarea unor acţiuni privind modificarea managmentului 

sanitar, identificarea unor noi criterii de management care să menţină actualele modificări 

structurale, menţinera din criteriile vechi a acelora care s-au dovedit utile și practice, 

introducerea de uz curent a sistemului de livrare la domiciliu a medicaţiei, introducerea unui 

sistem on-call, introducerea sistemului de programare on line.

3. prINCIpalele 
prOvOCărI 
CU Care se 
CONfrUNTă 
spITalele de 
bOlI INfeCŢIOase
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Specialiștii din centrele de boli infecţioase s-au aflat deseori în imposibilitatea de a-și vedea 
pacienţii și de a le prescrie schemele de tratament, fiind în tot acest timp în linia intâi a luptei 
împotriva noului coronavirus. Cu toate acestea, colegii din alte specialităţi au fost alături de ei 
și au preluat pacienţi cu alte co-infecţii sau co-morbidităţi. În funcţie de specificul problemei, 
pacienţii cu HIV se pot adresa cardiologilor, hematologilor, pneumologilor, obstetricilenilor, 
specialiștilor în imagistică (CT, RMN, Echografie).

În anumite zone, s-a încercat implicarea medicilor de familie în managementul pacienţilor cu HIV, 
însă aceștia nu au întotdeauna pregătirea necesară pentru a acorda asistenţă în această patologie. 
Este necesară pregătire suplimentară, un transfer de cunoștinţe de la medicii infecţioniști către cei 
de familie, dar, mai ales, disponibilitatea acestora de a prelua astfel de pacienţi. În plus, bolnavii nu 
sunt tot timpul de acord să împărtășească informaţii despre problema pe care o au, iar respectarea 
confidenţialităţii pacienţilor este obligatorie în cazul infecţiei cu HIV, și nu numai.

o altă categorie reticentă în ce privește persoanele seropozitive este cea a specialiștilor care 
realizează proceduri invazive: chirurgie, stomatologie, alte tipuri de investigaţii.

Dintre persoanele și organizaţiile din afara actului medical/spitalului, pacienţii pot găsi sprijin 
la organizaţiile non-guvernamentale de profil. La nivel naţional, se remarcă Asociaţia Română 

4. CUI se pOT 
adresa paCIeNŢII 
serOpOzITIvI?
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Anti-SIDA (ARAS), Uniunea Naţională a organizaţiilor Persoanelor afectate de HIV/SIDA (UNoPA), 
Carusel și Fundaţia Baylor Marea-Neagră (Constanţa). Toate aceste organizaţii sprijină pacienţii 
atunci când întâmpină dificultăţi de natură medicală, acces la tratament, acces la consiliere 
psihologică sau orice alt tip de problemă care necesită o intervenţie rapidă și adaptată unui 
pacient infectat cu HIV.

Nu în ultimul rând, centrele de HIV au un aliat în asistentul social.

Una dintre principalele probleme ale sistemului medical este legată de infrastructură. Pentru a 

depăși perioada de pandemie, asigurarea de servicii medicale optime pacienţilor cu HIV trebuie 

să se desfășoare în centre corect amenajate și utilate, într-o clădire separată de restul clinicilor 

sau într-un spital construit în sistem pavilionar, care să aiba circuite funcţionale, separate. 
În mod ideal, un astfel de centru, ar beneficia și de personal medical propriu/separat de restul 

spitalului și un ambulatoriu propriu.

În perioada de pandemie, multe cadre medicale au apelat la asigurarea asistenţei pacienţilor prin 

telemedicină. În măsura posibilităţii, au oferit consultaţii și sfaturi medicale prin telefon, pentru 

a evita deplasarea pacienţilor către clinicile de boli infecţioase. În egală măsură, colegi din alte 

5. sOlUŢII peNTrU 
îmbUNăTăŢIrea 
pN hIv
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specialităţi care au avut în grijă pacienţi seropozitivi au apelat la infecţoniști și au primit telefonic 

informaţiile de care au avut nevoie.

În acest context, se impune stabilirea unor norme clare legate de specialităţile către care să 
fie îndrumaţi pacienţii cu hIv, atât pentru perioada de pandemie, cât și după aceea. În plus, 

echipele care tratează acești pacienţi, trebuie să fie multi-disciplinare și numite, nu formate pe 

bază de colegialitate sau prietenie între medici.

Pentru a putea implica un număr mai mare de specialităţi în monitorizarea și tratarea pacienţilor 

cu HIV, la conferinţele și congresele dedicate patologiei infecţioase ar trebui să fie invitaţi și 

medici care tratează boli cu care persoanele seropozitive se confruntă deseori.

o altă condiţie pentru îmbunătăţirea programului o reprezintă debirocratizarea sistemului 
medical și simplificarea procedurilor prin care este administrat acesta. 

Pentru a evita deplasarea pacienţilor lunar la medicul specialist pentru eliberarea reţetei, este de 

preferat ca aceștia să poată primi medicaţia pe o perioadă mai lungă, de 2, 3 sau chiar 4 luni. 

Acest deziderat se poate realiza doar în condiţiile în care alocările bugetare sunt realizate la timp, 

iar stocurile sunt în permanenţă asigurate pentru toate medicamentele utilizate în tratarea HIV.

În plus, eliberarea pe termen mai lung a medicaţiei poate fi completată și de un sistem  

„home delivery” pentru pacienţii aderenţi și care doresc să apeleze la acest serviciu. 

Desigur, această variantă trebuie realizată în condiţii de deplină siguranţă privind respectarea 

confidenţialităţii pacienţilor.

Nu în ultimul rând, se poate dovedi util aIds-softul – registul pacienţilor seropozitivi, care există 

și a fost funcţional o perioadă. Acesta ar trebui administrat la nivelul Direcţiilor de Sănătate 

Publică, acolo unde să fie desemnată o persoană care să introducă datele în sistem.
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o situaţie specială și care necesită să fie tratată cu atenţie este cea a pacienţilor seropozitivi 

din penitenciare. Pentru a evita situaţiile în care la acești pacienţi apar întreruperi de tratament, 

fapt ce poate însemna transmiterea bolii, se impune trasabilitatea deţinuţilor clar stipulată la 

nivelul tuturor penitenciarelor. Medicii din penitenciare au raportat adesea dificultăţi în precizarea 

schemei terapeutice, livrarea medicaţiei sau realizarea controalelor de etapă.

În plus, este necesară organizarea de conferinţe online cu medicii din penitenciare pentru a-i 

sensibiliza cu problematica HIV/SIDA, dar și derogarea unor responsabilităţi de la medici către 

asistenţii medicali, care pot realiza anumite proceduri, inclusiv cele de consiliere.

6. paCIeNŢII 
serOpOzITIvI dIN 
peNITeNCIare
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Programul Naţional de Luptă împotriva HIV/SIDA este unul dintre cele mai eficiente programe naţionale 

derulate de Ministerul Sănătăţii și a funcţionat bine și în condiţii de pandemie. În acest moment, se 

impune elaborarea unei adrese comune, adresată Ministerului Sănătăţii și semnată de toate entităţile 

implicate în program – medici, pacienţi, oNG-uri –, pentru elaborarea unui cadru legislativ aferent 

pacienţilor HIV/SIDA cu comorbidităţi multiple. Mai mult, poate fi luată în calcul nominalizarea unor 

centre pluridisciplinare care să asiste pacienţii HIV/SIDA pentru patologiile aferente.

Centrele regionale de HIV/SIDA și de Boli Infecţioase ar trebui să nu mai depindă de spitale, ci de 

Ministerul Sănătăţii și să aibă flexibilitate în aprovizionare. În plus, aceste centre ar trebui să ofere 

servicii integrate: psiholog, asistent social, analize de sânge realizate la timp etc. Având în vedere că, 

depistată la timp și tratată corespunzător, infecţia cu HIV/SIDA nu mai pune în pericol viaţa, se 

impune ca, în cadrul bolilor infecţioase să fie inclusă și componenta de geriatrie.

Nu în ultimul rând, este necesară adoptarea inovaţiei în ce privește tratamentele prescrise, este 

nevoie de terapii noi ce conferă un management corespunzător al pacienţilor, fără a necesita accesul 

frecvent în spital pentru monitorizări ale reacţiilor adverse. Pandemia ne-a învăţat că managementul 

virtual al pacientului cu HIV poate deveni standard, de aceea deschiderea licitaţiei naţionale pe 

program trebuie să ţină pasul cu inovaţia.

7. prOgramUl NaŢIONal de lUpTă 
împOTrIva hIv/sIda 
reCOmaNdărI fINale
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Strategia Naţională HIV / SIDA 2020 - 2022 (document actualizat faţă de cel iniţial propus, 2019-

2021), este in faza de aprobare la nivelul Ministerului Sănătăţii. Publicarea și implementarea acestuia 

trebuie accelerate întrucât sunt anticipate efecte benefice în zona de prevenţie, testare și evaluare.

8. COmITeT șTIINŢIfIC
Acest document a fost elaborat de Comitetul Știinţific al programului Siguranţa Pacientului 

Cronic cu Boli Infecţioase – Upgrade-ul Managementului la Pacientul cu HIV/SIDA post Covid-19. 

Au participat reprezentanţi ai Centrelor regionale pentru evaluarea și monitorizarea infecţiei HIV/

SIDA din București (Institutul Naţional de Boli Infecţioase „Prof. Dr. Matei Balș” și Spitalul Clinic de 

Boli Infecţioase și Tropicale „Dr. Victor Babeș”), Timișoara, Cluj-Napoca, Tîrgu Mureș, Constanţa, 

Iași, Craiova.

Au contribuit la realizarea materialului organizaţiile de pacienţi implicate în managementul 

pacienţilor cu HIV/SIDA:

- Uniunea Naţională a Organizaţiilor Persoanelor Afectate de HIV/SIDA (UNOPA)

- Fundaţia Baylor Marea Neagră

- Asociaţia Română de Luptă Anti-SIDA (ARAS)


