Instrumentele See Us incluse aici au fost elaborate pentru
a vă ajuta să aveţi puterea şi pregătirea necesare pentru
vizitele la medic. Fiecare instrument din cadrul seriei a
fost conceput pentru a aborda nevoile unice care apar în
diversele etape ale vieţii:

Instrument de
dialog pentru
pacientă
Ghidul utilizatorului pentru
pacientă

rr Adolescenţă (10-18 ani)
rr Femei cu potenţial fertil (aprox. 18 - 45 de ani)
rr Menopauza şi după menopauză (aprox. 45 de ani şi mai mult)
Create de See Us: Women Take a Stand on HIV (Observaţi-ne:
Femeile iau poziţie în faţa virusului HIV), aceste resurse pot fi
utilizate în diferite moduri:

rr Planificator pentru teme de discuţie înainte de vizită

Femeile care trăiesc cu
virusul HIV au nevoi unice şi
considerente privind îngrijirea
care se modifică în funcţie
de diversele etape din viaţă.
Este deosebit de important
ca tratamentul şi îngrijirile
acordate acestor femei să fie
holistice şi adaptate în funcţie
de nevoile individuale.
Uneori, în cazul femeilor
care trăiesc cu virusul HIV
pot fi omise considerente
importante — etapa din
viaţă, alte afecţiuni medicale,
sprijinul emoţional şi cel social.
Fiecare femeie are dreptul
să beneficieze de o îngrijire
de calitate.
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rr Ghid de discuţie pentru vizita dumneavoastră de îngrijire
rr Resursă care să asigure că îngrijirea dumneavoastră este
cuprinzătoare

Înainte de a începe să utilizaţi aceste instrumente, vă rugăm să
reţineţi următoarele:

rr Fiecare femeie care trăieşte cu virusul HIV are nevoi

unice —
 este posibil ca nu toate temele să se aplice în
cazul dumneavoastră

Despre See Us: Women Take a Stand
on HIV (Observaţi-ne: Femeile iau
poziţie în faţa virusului HIV)
See Us: Women Take a Stand on HIV (Observaţine: Femeile iau poziţie în faţa virusului HIV) este
o campanie de conştientizare globală, care se
concentrează asupra abordării provocărilor
unice cu care se confruntă femeile care
trăiesc cu virusul HIV. Această campanie
încearcă să încurajeze femeile care au virusul
HIV să iasă din umbră, să întemeieze un simţ
al comunităţii şi, în cele din urmă, să îşi facă
vocea auzită.
See Us este o campanie rezultată din
colaborarea dintre International Association
of Providers of AIDS Care (Asociaţia
Internaţională a Cadrelor Medicale
Specializate în Tratamentul SIDA, IAPAC) şi
un comitet director care include femei care
trăiesc cu şi sunt afectate de virusul HIV,
National AIDS Manual (Manualul Naţional
pentru SIDA, NAM), precum şi comunităţile
medicale din Argentina, Canada, Italia, Nigeria,
Polonia, România, Rusia, Regatul Unit şi
Statele Unite. Campania See Us a fost posibilă
datorită fondurilor primite din partea AbbVie.

rr Termenul „cadru medical de specialitate” este folosit pe

parcursul documentaţiei şi se referă la orice persoană din
echipa care se ocupă de sănătatea dumneavoastră, inclusiv
medici, asistente medicale, asistenţi sociali, consilieri etc.

IAPAC, avocaţi ai comunităţii, precum şi experţi în domeniul medical au colaborat pentru a crea instrumente
folositoare care să ajute la îmbunătăţirea relaţiei dintre pacientă şi cadrele medicale de specialitate, a experienţei
şi a îngrijirii.
Ne face plăcere să răspundem întrebărilor dumneavoastră şi să vă aflăm părerile despre aceste instrumente
şi ne puteţi scrie la SeeUs@IAPAC.org.

