
Considerente privind 
îngrijirea pentru 
femeile care trăiesc  
cu virusul HIV
Instrument pentru cadrele  
medicale de specialitate

Femeile trăiesc cu virusul HIV 
au nevoi unice, care evoluează 
în funcţie de diversele etape 
din viaţă. Aceste nevoi necesită 
atenţie şi îngrijire specială, 
individualizată.

Următoarele considerente 
au fost compilate pentru a 
vă ajuta să purtaţi o discuţie 
productivă cu pacientele 
dumneavoastră. 

Este posibil ca pacientele să nu se 
simtă în largul lor, în special în cadrul 
primei vizite. Încercaţi să utilizaţi 
afirmaţii care să creeze o atmosferă 
primitoare şi întrebări simple care să 
crească nivelul de confort al pacientei, 
ceea ce poate duce la o vizită mai 
productivă:

 r Prezentaţi-vă şi explicaţi care este 
rolul dumneavoastră în cadrul 
îngrijirii pacientei

 r Adresaţi întrebări prin care să 
cunoaşteţi pacienta mai bine (cum 
ar fi numele, dacă se află la clinică 
pentru prima oară)

 r Încercaţi să utilizaţi definiţii simple 
ale termenilor medicali, pentru a 
vă asigura că pacienta înţelege 

 r Ajutaţi-vă pacienta să înţeleagă 
cum să reducă riscurile de 
transmitere a virusului HIV; oferiţi-i 
sfaturi privind relaţiile sexuale 
protejate, spuneţi-i despre 
importanţa utilizării metodelor de 
protecţie şi raţionamentul care stă 
la baza acesteia 

 r Abordaţi tema drepturilor sexuale 
(cum ar fi evitarea violenţei sau 
a forţării de a întreţine relaţii 
sexuale)

 r Recomandaţi-i pacientei activităţile 
desfăşurate la nivel local pe tema 
prevenirii 

 r Încurajaţi femeile să îşi integreze 
partenerul în serviciile de sprijin 
şi îngrijire (cum ar fi testarea şi 
consilierea)

 r Descrieţi importanţa testării 
pentru infecţiile cu transmitere 
sexuală (ITS); explicaţi care sunt 
ITS cheie, precum şi semnele şi 
simptomele acestora 

 r Discutaţi despre importanţa 
divulgării existenţei infecţiei cu HIV 
şi învingerea barierelor asociate 
acesteia

 r Oferiţi consiliere privind impactul 
consumului de alcool şi droguri

 r Oferiţi informaţii clare despre 
profilaxia antiretrovirală pentru a 
preveni infecţia cu HIV a sugarilor 
şi cum se controlează aceasta în 
cazul în care testează pozitiv

 r Treceţi în revistă recomandările 
de tratament pentru femeile 
care sunt sau doresc să rămână 
însărcinate

 r Explicaţi considerentele privind 
transmiterea verticală şi 
necesităţile specifice diferitelor 
populaţii de pacienţi

 r Oferiţi informaţii adecvate, pentru 
ca femeile să poată lua decizii 
informate în legătură cu opţiunile 
de reproducere 

 r Oferiţi informaţii privind îngrijirea 
personală în timpul sarcinii (cum 
ar fi alimentaţia)

 r Subliniaţi importanţa unor 
însoţitori la naştere calificaţi,  
atât în timpul travaliului, cât şi  
al naşterii propriu-zise

 r Oferiţi informaţii privind riscurile 
transmiterii prin alăptare şi 
sugeraţi opţiuni alternative 

 r Subliniaţi importanţa îngrijirii 
prenatale şi postnatale
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 r Spuneţi-le pacientelor că se află 
într-un mediu sigur şi că aceste 
conversaţii sunt confidenţiale 

 r Utilizaţi cuvinte care le 
împuternicesc şi încurajează, 
pentru a stimula un proces activ 
de luare a deciziilor 

 r Nu uitaţi că pacientele pot 
fi judecate, stigmatizate şi 
discriminate în viaţa lor de zi 
cu zi; ţineţi cont de nevoile lor 
suplimentare

DisCuţia Cu paCientele
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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.

pentru informaţii suplimentare: seeus@iapaC.org

 r Subliniaţi faptul că pacientele pot avea o viaţă 
sănătoasă în ciuda diagnosticului de infecţie cu HIV 

 r Descrieţi şi evaluaţi semnele de depresie; oferiţi-le 
trimiteri către specialişti, dacă este necesar 

 r Explicaţi faptul că rezultatele testelor sunt confidenţiale 
şi că divulgarea acestora este opţională

 r Discutaţi despre beneficiile, riscurile şi potenţialele 
abordări ale divulgării infecţiei cu virusul HIV

 r Explicaţi impactul negativ al abuzului fizic/emoţional şi 
violenţei

 r Evaluaţi riscurile de abuz sau violenţă şi recomandaţi 
serviciile de specialitate adecvate

 r Recomandaţi pacientelor resursele disponibile pe plan 
local

sprijinul psiHologiC

 r Oferiţi informaţii privind comorbidităţile, în special la 
femeile care se află la menopauză (cum ar fi diabetul, 
osteoporoza, bolile cardiace, îmbătrânirea, fragilitatea, 
masa musculara, declinul aptitudinilor cognitive, 
cancerul)

 r Discutaţi despre importanţa cunoaşterii faptului că 
există şi alte medicamente pe bază de prescripţie 
medicală şi suplimente, inclusiv pe bază de plante, 
şi potenţialul interacţiunilor acestora cu tratamentul 
pentru HIV (cum ar fi terapia de substituţie hormonală,  
medicamentele pentru scăderea nivelului colesterolului, 
bifosfonaţii)

Îmbătrânirea

Campania See Us a fost posibilă datorită fondurilor primite din partea AbbVie.
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