
Instrument de  
dialog pentru  
cadrele medicale 
de specialitate
Ghidul utilizatorului pentru  
cadrele medicale de specialitate

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 
în care se află, comorbidităţile, 
sprijinul emoţional şi cel social. 
Fiecare femeie are dreptul 
să beneficieze de o îngrijire 
de calitate.

Instrumentul de dialog nu este menit 
să servească drept un scenariu, ci mai 
degrabă să ajute cu informaţii despre 
cum să abordaţi vizitele pacientelor. 
Câteva dintre temele incluse pentru 
explorare sunt:

 r Sfaturi privind iniţierea unei 
conversaţii pentru consolidarea 
relaţiilor cu pacientele

 r Aspecte de bază care trebuie 
abordate atunci când discutaţi 
despre viaţa persoanei care 
trăieşte cu virusul HIV 

 r Întrebări de urmărire care pot fi 
utilizate pentru diverse vârste şi 
etape din viaţa unei femei

 r Sfaturi privind oferirea de sprijin 
care se extinde dincolo de 
gestionarea virusului HIV 

Despre See US: Women Take a STand on HIV 
(Observaţi-ne: Femeile iau pOziţie în Faţa virusului Hiv)

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 acest instrument 
şi ne puteţi contacta la seeUs@IApAC.org.

Acest instrument este conceput pentru cadrele medicale de specialitate — medici, asistente medicale, asistenţi 
sociali, consilieri sau orice alţi membri ai unei echipe pentru îngrijirea persoanelor cu HIV — şi include sugestii şi 
resurse care să ajute la creşterea productivităţii interacţiunii cu fiecare pacientă în parte. Recunoaştem importanţa 
maximizării interacţiunii cu fiecare pacientă în parte şi dorim să vă sprijinim în eforturile pe care le depuneţi 
pentru a crea relaţii semnificative şi relevante cu femeile care trăiesc cu virusul HIV. Informaţiile incluse aici au fost 
concepute să vă ajute la îndeplinirea acestei misiuni, oferind sfaturi privind iniţierea conversaţiilor şi potenţialele 
teme de discuţie cu pacientele, care pot fi luate în considerare. 

See Us: Women Take a Stand on HIV (Observaţi-ne: 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. 
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