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Studiul calitativ „Opinii, percepț ii, atitudini şi experienţe ale adolescenț ilor privind consilierea şi 

testarea voluntară la HIV” a fost realizat de Asociaţia Obştească "Tinerii pentru dreptul la Viaţă",Bălț i. 
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Autor: Natalia Vladicescu 

 

Datele şi constatările prezentului raport reflectă opinia celor intervievaţi şi nu reprezintă neapărat punctul 

de vedere al finanţatorului. Autorul îşi asumă responsabilitatea pentru interpretările şi concluziile studiului. 

 

Un sprijin deosebit în realizarea acestui studiu a fost oferit de Angela Capcelea, UNICEF Moldova; Silvia 

Stratulat, Centrul SIDA şi Chiriac Veronica, consilier CTV, Călăraşi. 

 

Mulț umim tuturor celor care ne-au sprijinit în efectuarea studiului şi, nu în ultimul rând, respondenț ilor, 

care ne-au acordat timp şi ne-au oferit informaţii. 
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Lista acronimelor 

 CNAM – Compania Naţională de Asigurări în Medicină 

 CSP – Centrul de Sănătate Publică  

 CSPT – Centre de sănătate prietenoase tinerilor  

 CTV – Consiliere ș i Testare Voluntară 

 HIV –Virusul Imunodeficienț ei Umane  

 SA – Serviciu sub “acoperire”  

 SIDA – Sindromul Imunodeficienţei Dobândite 

 TARV – Tratament Antiretroviral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Credinţa nestrămutată în omnipotenţa şi invulnerabilitatea lor îi face pe adolescenţi să experimenteze  

diferite comportamente riscante… prin mimetism sau din dorinţa de a fi acceptaţi ca adulţi”  

(Stoudemire A., Comportamentul oamenilor )  

 

 

 

Se estimează că în lume 2,2 milioane de adolescenț i trăiesc, în acest moment cu HIV ș i că 60% dintre 

aceș ti adolescenț i sunt fete. (Sursa: UNICEF) 
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Sumar executiv 

Acest raport cuprinde o analiză a situaţiei privind accesul la serviciile de consiliere şi testare 

voluntară la HIV (CTV) a adolescenţilor prin prisma percepţiilor, atitudinilor şi experienţelor acestora. De 

asemenea au fost studiate opiniile prestatorilor de servicii CTV şi cele ale reprezentanţilor CSPT. Datele 

au fost culese prin metode calitative de cercetare, în perioada septembrie-octombrie 2012. 

Constatările principale ale studiului sunt: 

- SIDA provoacă teamă în rândul adolescenţilor, cel mai des este asociată cu o „boală incurabilă” 

„moarte” şi „singurătate”, „izolare”. Adolescenţii care cunosc mai multe informaţii despre HIV/SIDA au o 

percepţie mai pozitivă, ei se gândesc la „căile de transmitere”, „modalităţi de protecţie”. 

- Băieţii intervievaţi sunt într-o măsură mai mare înclinaţi să creadă că sunt protejaţi de infectarea 

cu HIV, „asta nu li-se poate întâmpla” lor. De asemenea ei au o reticenţă mai mare faţă de siguranţa 

utilizării prezervativului ca metodă de protecţie HIV. Fetele însă par să se încreadă mai mult în partener, 

au o concepţie eronată că alegerea partenerului după modul cum arată, cunoaşterea acestuia  în timp le 

poate proteja de HIV. 

- Adolescenţii într-un număr redus apelează la cabinetele de CTV. Dintre adolescenţii intervievaţi, 

marea majoritate din cei care s-au testat au fost referiţi să facă testul HIV, auto-adresarea este mai 

degrabă o excepţie. Relaţiile sexule neprotejate cu un partener ocazional sau cu un partener care a fost 

la muncă peste hotare, utilizarea drogurilor injectabile în grup utilizând aceeaşi seringă şi intenţia de a 

forma o familie sunt situaţii care i-ar determina pe unii adolescenţi să se testeze la HIV.  

- Lipsa informaţiilor, indiferenţa, dar şi existenţa altor preocupări, sunt principalele motive 

menţionate de adolescenţi  că i-ar împiedica pe semenii lor să solicite CTV. O barieră importantă este şi 

teama de discriminare şi izolare socială. Neîncrederea în prestatorii de servicii şi atitudinea inadecvată a 

acestora îi poate determina pe unii adolescenţi să renunţe la CTV. Printre factorii care influenţează 

adresarea în număr mic a adolescenţilor la CTV sunt: programul de activitate a cabinetelor de CTV 

incompatibile cu timpul liber al adolescenţilor, amplasarea inadecvată a cabinetelor de CTV, precum şi 

unii factori de ordin personal cum ar fi teama de ai fi prelevată proba de sânge. Bariera de vârstă în 

realizarea testului HIV fără tutore este puţin cunoscută de adolescenţi, acest impediment a fost discutat 

mai mult de prestatorii de servicii. Consilierii CTV au nevoie de mai multe informaţii privind procedurile şi 

acţiunile corecte în raport cu testarea adolescenţilor sub 16 ani. 

-  Activitatea cabinetelor de CTV este apreciată înalt de adolescenţii care au beneficiat de aceste 

servicii. În general atmosfera şi atitudinea personalului este una prietenoasă. Adolescenţii au aflat lucruri 

noi la consilierea pre-testare, însă după oferirea rezultatului cu adolescenţii practic nu s-a discutat. Un 

aspect important care necesită analiză şi intervenţie se referă la consilierea şi testarea adolescenţilor, 

care nu prezintă situaţii de risc comportamental, aceştea din start fiind privaţi de dreptul accesării 

serviciului respectiv. 

- Serviciile oferite în cabinetele de CTV sunt puţin cunoscute publicului larg, inclusiv adolescenţilor, 

promovarea acestora la nivel de comunitate fiind insuficientă în vederea asigurării accesului universal. 

Părerile privind subiecţii care ar avea responsabilitatea informării privind aceste servicii sunt împărţite. 

Unii consilieri cred şi sunt gata să promoveze aceste servicii, alţii consideră însă că medicii de familie şi 

organizaţiile nonguvernamentale care activează în domeniu ar trebui să se preocupe de acest subiect. 

- Se atestă necesitatea de a stabili parteneriate în vederea promovării şi oferirii CTV. Deşi există 

experienţe pozitive de conlucrare între CSPT şi cabinetele de CTV, totuşi în mare parte predomină o 

relaţie rezervată.  

- Reprezentanţii CSPT au beneficiat de instruiri privind CTV, au calificarea şi certificarea necesară 

însă, cu o singură excepţie aceştia nu prestează servicii în domeniul CTV. Cu certitudine aceste resurse 

trebuie valorificate, ceea astfel ar creşte numărul de adresări pentru CTV în rândul adolescenţilor 

vulnerabili, tinerilor din grupurile de risc, beneficiari ai CSPT. În cadrul CSPT  din instituţiile medicale sau 

situate în apropierea acestora, s-ar putea realiza consilierea pre şi post testare, iar în  cabinetele de 

proceduri ale instituţiilor medicale în care sunt plasate CSPT să preleveze probele de sânge.  

- Deoarece HIV nu provocă neapărat simptome care ar determina persoanele, inclusiv adolescenţii 

să se adreseze la medic, trebuie identificate  căi care să prevină răspândirea acestei maladii. În acest 

sens informarea este un mijloc absolut necesar, dar insuficient, iar testarea reprezintă un mecanism prin 

care ne putem asigura că suntem sănătoşi sau să intervenim prin a ne proteja sănătatea noastră şi a 

altor persoane.  
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Introducere 

HIV/SIDA continuă să fie printre preocupările de bază pentru sănătatea publică atât la nivel 

naț ional, cât şi la nivel mondial. Cu certitudine principalul postulat se referă la prevenirea infecţiei HIV, 

dat fiind faptul că SIDA rămâne a fi o boală incurabilă în pofida realizărilor importante care s-au făcut în 

domeniul medical prin TARV. Accentele de abordare a acestei maladii s-au schimbat însă de-a lungul 

timpului, tendinţa este de a trata această boală ca oricare altă maladie cronică. Dimensiunile sociale de 

acceptare a persoanelor HIV sunt, însă destul de problematice. Asocierea HIV/SIDA cu „moarte” şi 

„izolare” provoacă o rezistenţă şi o fobie exagerată în rândul populaţiei. S-au făcut eforturi considerabile 

atât la nivel mondial, cât şi la nivel naţional pentru schimbarea de comportamente atât în vederea 

diminuării răspândirii virusului HIV, cât şi în ceea ce priveşte incluziunea socială a persoanelor HIV 

pozitive. 

În Republica Moldova au fost şi sunt realizate mai multe activităţi de prevenire HIV/SIDA direcţionate 

spre adolescenţi şi tineri. În curriculumul şcolar sunt incluse lecţii dedicate subiectului HIV/SIDA. Sectorul 

non-guvernamental cu suportul donatorilor internaţionali este foarte activ şi inventiv în desfăşurarea 

diferitor măsuri de informare, conştientizare şi educare a noii generaţii. De remarcat sunt în special 

proiectele de amploare „Dance4life”
1
 şi „Educatorii de la egal la egal.

2
”  

Programele de prevenire HIV/SIDA sunt orientate în special spre informarea populaţiei. Cunoaşterea 

riscului infectării, a metodelor de protecţie, sunt aspecte foarte importante, însă de cele mai multe ori 

acestea nu se regăsesc în comportamentele persoanelor şi nu schimbă situaţia semnificativ. În aceste 

condiţii sunt necesare acţiuni mult mai ample de interiorizare a mesajelor care să determine schimbări de 

conduită şi alte servicii complimentare, cum ar fi cele de implicare directă în diferite activităţi privind 

reducerea HIV, testare la HIV, suportul psiho-social al persoanelor infectate etc.  

Republica Moldova, cu toate eforturile comune de diminuare a răspândirii HIV, fenomenul continuă 

să fie prezent. În anul 2011 au fost depistate 721 cazuri noi de HIV, inclusiv 227 în stânga Nistrului.
3
 Au 

fost înregistrate cu 17 cazuri noi mai multe comparativ cu anul 2009 şi 2010, când numărul acestora a 

fost de 704. HIV/SIDA este cea mai  răspândită la eș alonul de vârsta 15-39 de ani
4
. În acelaşi timp 

fiecare a cincea
5
 persoană diagnosticată ca HIV pozitivă este din categoria de vârstă 15-24 ani. 

Testarea la HIV este un serviciu gratuit şi confidenț ial adresat tuturor celor care au cel puţin 16 ani
6
, 

cei care nu au ajuns încă la această vârstă pot efectua testul doar dacă sunt însoţiţi de unul dintre părinţi 

sau tutore legal. Trebuie să menţionăm şi faptul că testarea se face în Republica Moldova  de obicei la 

iniţiativa lucrătorilor medicali
7
, de regulă sunt referite femeile însărcinate

8
 şi foarte rar alte categorii de 

persoane. Acest aspect este ilustrat şi de datele oficiale 68,9% din persoanele CTV sunt femei
9
. Tabloul 

ar putea arăta cu totul altfel, dacă un număr mai mare de cetăţeni ai Republicii Moldova s-ar testa la HIV.  

Acest studiu îşi propune să evidenţieze principalele  bariere în accesul la servicii CTV a 

adolescenţilor şi să identifice pârghiile de sporire a accesului acestei categorii de persoane la serviciile 

respective. În vederea atingerii acestor obiective a fost realizată cercetarea sociologică „Opinii, percepț ii, 

atitudini şi experienţe ale adolescenț ilor privind consilierea şi testarea voluntară la HIV.” 

                                                             

1
 La acest proiect internaţional Moldova a aderat  în 2008.   (La acest proiect internaţional în 2008 a aderat Republica Moldova.)În 

anul 2011 în cadrul proiectului au fost organizate şi desfăşurate ateliere de informare şi comunicare pentru adolescenţi şi tineri în 
domeniul protejării sănătăţii reproducerii. 9157 de elevi din clasele superioare au participat la 96 de activităţi  ale proiectului 
„Dansează pentru viaţă”. 35528 de participanţi ai proiectului au obţinut titlul de Agenţi ai Schimbării. (sursa: CENTRUL NAŢIONAL 
DE SĂNĂTATE PUBLICĂ,  Buletin informativ. Situaţia în infecţia HIV/SIDA în Republica Moldova, perioada de referinţă, 2011 
2
UNICEF, în parteneriat cu Fondul Naţiunilor Unite pentru Populaţie, Ministerul Educaţiei şi Tineretului (http://www.edu.md/) şi cu 

Centrul Naţional de Resurse pentru Tineri (http://www.youth.md/)  în 2006 a creat Reț eaua de Educatori de la egal la egal în 
domeniul prevenirii HIV/SIDA. Pe teritoriul ţării activează circa 2000 de educatori „de la egal la egal”. 
3
 CENTRUL NAŢIONAL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ,  Buletin informativ. Situaţia  privind infecţia HIV/SIDA în Republica Moldova, 

perioada de referinţă, 2011 
4
Ibidem, 72,81% din numărul total de cazuri depistate în 2011 (a.2010 – 79,54%) 

5
Ibidem, 18,3 %-2011 (a.2010 –  22,44%) 

6
 Până în august 2012 vârsta minimă era de 18 ani 

7
 90,4 % au fost referiţi???  direcţionaţi de către medici - CENTRUL NAŢIONAL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ,  Buletin informativ. 

Situaţia în infecţia HIV/SIDA în Republica Moldova, perioada de referinţă, 2011 
8
Până în 2012 se testau la HIV obligatoriu şi cuplurile înainte de căsătorie pentru a obţine certificatul  medical privind starea de 

sănătate a partenerilor, de asemenea lucrătorii migranţi şi  partenerii acestora erau referiţi pentru testare la HIV.   
9
CENTRUL NAŢIONAL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ,  Buletin informativ. Situaţia în infecţia HIV/SIDA în Republica Moldova, perioada 

de referinţă, 2011 

http://www.edu.md/
http://www.youth.md/
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Metodologie 

Studiul a cuprins mai multe tehnici calitative de cercetare:  

 Focus grupuri cu adolescenţi;  

 Interviuri aprofundate cu adolescenţi din grupurile 

de risc;  

 Ateliere (workshop-uri) explorativ-consultative cu 

consilierii CTV şi a reprezentanţilor CSPT care au 

fost instruiţi în domeniul CTV;  

 Accesarea serviciilor „sub acoperire”
10

. 

 

Colectarea datelor a avut loc în perioada: septembrie-octombrie 2012 

În total au fost intervievaţi: 33 adolescenţi şi 20 experţi ( vezi Tabelul 1). 

 

Tabelul 1. Design-ul cercetării: 

  Metode utilizate Scurtă descriere 

I. Adolescenţi… 

Focus Grupuri  

Interviuri 

Aprofundate  

Servicii sub-

acoperire 

 

 
Adolescenţi care au fost 

testaşi la HIV  

2 Focus Grupuri 

(10 participanţi) Au fost realizate discuţii de grup separate cu 

adolescenţii din mediul rural şi cei din mediul 

urban  

Adolescenţi care nu  au 

făcut testul HIV, dar au 

fost beneficiari ai CSPT 

2 Focus Grupuri 

(12 participanţi) 

 Adolescenţi vulnerabili 5 Interviuri aprofundate 
Adolescenţi care au comportamente riscante: 

UDI, mai mulţi parteneri sexuali, LSC etc. 

 

Adolescenţi instruiţi în 

vederea accesării 

serviciilor de CTV 

6 Servicii sub 

acoperire 

Adolescenț i care au parcurs  lanţul valoric de 

la manifestarea interesului privind realizarea 

testului HIV până la beneficierea nemijlocită de 

CTV şi realizarea testului HIV. Ulterior aceştia 

pe lângă chestionarele tip completate la 

fiecare etapă au participat la un atelier de lucru 

unde şi-au împărtăşit ideile.  

II Prestatori de servicii  Workshop-uri  

 Reprezentanţi ai CSPT 
1 Workshop  

(6 participanţi) 

Discuţiile s-au desfăș urat similar focus 

grupurilor organizate ca ateliere de lucru 

deoarece cei prezenţi se cunoşteau între ei 

fiind din aceeaşi breaslă şi s-au întâlnit la 

multe alte activităţi comune.   

 
Consilieri ai cabinetelor 

de CTV  

1 Workshop 

(14 participanţi) 

 

Datele în rândul adolescenţilor au fost colectate prin utilizarea ghidurilor de interviu cu următoarea 

structură: timpul liber al adolescenţilor (subiect introductiv); HIV – cunoştinţe, percepţii şi atitudini; testul 

HIV – cunoştinţe generale; experienţa testării la HIV; intenţii şi sugestii privind CTV în rândul 

adolescenţilor.

                                                             

10
Tehnicile şi instrumentele utilizate în marketing  în studiile Mystery Shopping  au fost adaptate pentru evaluarea serviciului de 

CTV.  
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Limitele studiului: 

- Recrutarea adolescenţilor s-a făcut prin intermediul CSPT, 

nu toţi au înţeles şi/sau respectat criteriile de selecţie a 

adolescenţilor, grupurile fiind foarte eterogene după nivelul 

lor de cunoştinţe  (astfel au fost în aceeaşi grupă voluntari ai 

CSPT care erau bine  instruiţi şi au participat inclusiv la 

activităţi de informare privind HIV a altor semeni, la cealaltă 

extremă fiind tineri care au cunoştinţe foarte limitate şi în cele 

mai multe ori eronate privind HIV.  

- Unele din persoanele referite de către reprezentanţii CSPT nu au ajuns de fapt să facă testul HIV, 

alte persoane au fost testate la HIV, în special în spital, dar fără a fi consiliaţi. Aceste două 

categorii de respondenţi nu au putut oferi prea multe informaţii despre procedura de CTV. 

Prestatorii de servicii se cunoşteau între ei, iar unii au fost mai rezervaţi în exprimarea 

cunoştinţelor. Aspectele percepute eronat sau/şi practicile utilizate necorespunzător au fost greu de 

cercetat în profunzime din cauza intervenţiilor celorlalţi participanţi.  

- Reprezentanţii CSPT, cu excepţia reprezentantului unui singur centru nu au experienţa CTV. 

- În cadrul accesării serviciilor de CTV „sub-acoperire” nu a fost posibil identificarea unui acelaşi 

scenariu – „poveste” cum se întâmplă de obicei în cazul studiilor Mystery Shopping. S-a optat 

pentru comoditatea şi confortul participanţilor ca ei să-şi determine situaţia de risc (acestea au fost 

de la: relaţii sexuale neprotejate cu o persoană care a fost diagnosticată cu HIV, relaţii sexule 

neprotejate cu mai multe persoane, piersing, manichiură). Fetele au preferat să-şi construiască 

experienț a riscantă în jurul serviciilor de înfrumuseţare, iar băieţii s-au axat pe relaţiile sexuale 

neprotejate. 
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I. Adolescenţii în timpul liber 

Activităţile adolescenţilor intervievaţi sunt foarte diverse. O bună parte din timp le este solicitat de 

studii sau  de locul de muncă. Ieşirile cu prietenii, internetul şi muzica (ascultatul muzicii) sunt principalele 

activităţi pe care le practică adolescenţii intervievaț i în timpul liber. Timpul liber este perceput de ei ca 

perioada în care ei fac ce le place fără a fi supravegheaț i, deranjaţi. 

Adolescenţii din mediul rural au mai puţine oportunităț i de petrecere a 

timpului liber aşa cum şi-ar dori. Mulţi din ei declară că se plictisesc, iar 

internetul şi întâlnirile cu prietenii sunt puţinele opţiuni de a petrece timpul 

interesant. În unele condiţii şi acestea sunt limitate: nu toţi tinerii au acces la 

internet, iar în perioada rece a anului locurile unde aceştia pot  sta cu prietenii 

sunt limitate.  

„Când trăieș ti la sat eș ti parcă izolat de lume, doar pleci ș i vii de la ș coală ș i iar, numai acasă mai ai 

ceva de lucru.”(M, 17 ani, rural) 

„în sat alte activităț i în afară de internet nu sunt.” (F, 17 ani, rural) 

 

În acest context, unii adolescenţi din mediul rural s-au arătat nemulţumiţi de faptul cum se distrează, 

aşteptările acestora fiind mult mai mari. Câţiva din ei abia aşteaptă să plece la studii în mediul urban 

pentru a avea mai multă libertate de acţiune şi oportunităţi de distracţie.  

„îmi doresc foarte mult să ies ș i să mă distrez, dar nu am cu cine. Îmi place mult să mă îmbrac frumos 

ș i să arăt bine când ies… aştept cu nerăbdare să ajung la Chişinău. Prietenelor nu le permit părinț ii, 

dar nici ele nu vor, ele mai mult cu învăț ătura...” (F, 18 ani, rural) 

 

În acelaşi timp unii din adolescenţii din mediul rural care îşi fac deja studiile în centrele raionale sau 

Chişinău au remarcat că există bariere financiare şi socio-comunitare (din partea părinţilor, cadrelor 

didactice etc.) pentru accesul acestora în discoteci, cluburi. Totodată aceştia spun că în satul lor de 

baştină deja nu le mai este interesant să meargă la discotecă, în mare parte din cauza contingentului 

care frecventează aceste locuri de distracţie, fie că este considerat prea mic – „merg copii de clasa a 5-6-

a”, fie că persoanele au un comportament perceput ca fiind inadecvat.  

„Cam rar mă duc la discotecă, pentru că la noi în oraș  discotecile nu sunt prea bune. În sensul că dacă 

profesorii află că ai fost la discoteca dată te consideră puț in mai uș uratică, n-ai făcut bine, pentru că 

acolo fumează, se droghează ș i alte întâmplări care nu sunt bune pentru noi. Dar în sat majoritatea 

tineretului s-a abătut de pe calea lor, nu ș tiu nu-mi place să comunic cu ei, folosesc multe cuvinte 

necenzurate, beau ș i chiar una două se bat, se anină.” (F, 18 ani, rural, îşi face studiile în centrul raional) 

“Nu chiar îmi plac discotecile, mă duc câteodată, dar rar. Acolo nu-i pentru mine. Nu-mi place pentru că 

am intrat odată în discoteca din sat, ei dansau, dar muzica e prea tare, au început a se bate, care beau, 

care fumau, care se împroș cau, care ș i cum ș i am zis că mai mult nu mă mai duc.” (M, 17 ani, rural) 

 

Mai mulţi adolescenţi au remarcat faptul că consumul de alcool 

în rândul semenilor este un fenomen răspândit. Consumul de alcool 

este perceput de unii adolescenţi ca un mod de relaxare, 

descătuşare.  

Unii tineri au ţinut să accentueze faptul că ar fi bine dacă tinerii 

ar avea mai multe preocupări constructive,  astfel ca să-şi petreacă 

timpul liber  util - să citească, să înveţe, să se implice în activităţi de 

voluntariat etc.  

În diferite contexte adolescenţii din mediul urban au relatat că practic tineri exemplari în ziua de 

astăzi nu există, deşi nu toţi au fost de acord cu această afirmaţie, majoritatea au fost mai degrabă de 
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acord. Adolescentul exemplar în opinia celor intervievaţi este acela care: „nu bea, nu fumează”, „îşi ajută 

părinţii”, „învaţă bine”, „stă acasă, ascultă de mama şi tata”, „este corect”, „nu foloseș te limbaj 

necenzurat”. 

“Unde astăzi poţi să întâlneș ti un adolescent de treabă?!... Acum un aşa tip de adolescent nu găseşti, 

poate în junglă.”(M, 18 ani, angajat) 

 

 

II. HIV/SIDA – cunoştinţe şi percepţii 

 

 

2.1. Asocieri 

 

HIV este perceput ca un virus foarte periculos, care distruge imunitatea 

organismului. SIDA este asociată cu „o boală incurabilă”, „moarte” „teamă”. 

Unii din adolescenţii care au participat la mai multe activităţi extraşcolare 

(educator de la egal la egal, activităţi în cadrul ONG-urilor) tind să aibă o 

atitudine mai temperată faţă de HIV/SIDA – „boală ce nu se transmite prin 

insecte sau atingeri, ceva obiș nuit.” 

Atunci când aud de HIV şi SIDA adolescenţii intervievaţi se gândesc cel mai adesea la: relaţii 

sexuale, la modalităţile de protejare. O parte din tineri asociază HIV/SIDA cu excluderea şi izolare socială 

– „singurătate”. Unii adolescenţi au declarat că dacă ar fi infectaţi ei nu ar şti  cum să trăiască mai 

departe, se vor auto-izola. Vor avea remuşcări că deşi au ştiut cum să se protejeze nu au avut o conduită 

adecvată acestor cunoştinţe. 

„Pe mine m-ar afecta mult de tot, cred că m-aș  izola singură. Mi-ar fi ruș ine, deoarece nu am ț inut cont 

de toate sfaturile ș i informaț iile aflate ș i am devenit o victimă.”(F, 16 ani, urban) 

„practic s-a terminat viaț a, nu chiar viaț a, dar relaț iile cu anumite persoane precis. Fiindcă el nu va dori 

să infecteze pe alț ii, se întâmplă multe situaț ii, ai căzut jos, niș te sânge de la tine, sunt multe situaț ii în 

viaț ă, v-aț i dus împreună undeva, el a luat lama ta de ras, nu a ș tiut.”(F, 16 ani, urban) 

 

 

2.2. Cunoştinţe 

 

Marea majoritate a adolescenţilor intervievaţi cunosc căile 

de transmitere HIV. Totuşi în toate discuţiile de grup a existat cel 

puţin o persoană care avea cunoştinţe foarte vagi sau nu ştia 

nimic despre HIV/SIDA. Aceș tia sunt cu precădere băieţi care 

afirmă că în instituţiile de învăţământ unde îşi fac/şi-au făcut 

studiile nu au abordat acest subiect. Informaţiile privind 

HIV/SIDA care sunt încă discutate contradictoriu în rândul 

adolescenţilor se referă la: cum şi de unde a apărut SIDA; se 

transmite sau nu prin sărut virusul HIV (o parte din tineri sunt 

ferm convinşi că nu te poţi infecta cu HIV prin sărut, argumentul 

fiind cantitatea de salivă necesară pentru a te infecta, alţii susţin 

viceversa); este sau nu tratament pentru virusul HIV; trebuie sau 

nu persoana HIV pozitivă să-şi destăinuie statutul său 

persoanelor din anturaj etc. 

Chiar adolescenţii care sunt informaţi corect  privind căile de transmitere HIV, tind să intensifice situaţiile 

de risc.  
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“la început mi s-a spus că virusul HIV trăieș te doar în organismul uman ș i în afara organismului la 

contactul cu aerul el piere. Mai apoi mi s-a spus că dacă în piscină te-ai rănit ș i îț i curge sânge în apă ș i 

o altă persoană rănită merge la piscină se infectează. Eu nu ș tiu cum e posibil aș a ceva?!” (F, 15 ani, 

urban) 

Spre exemplu, dacă eu m-am tăiat ș i sunt HIV infectat, am deschis robinetul ș i mi-am spălat mâinile, l-

am închis. A venit cineva ș i e de ajuns. (în contextul discuţiei dacă utilizând aceeaşi baie, WC te poţi 

infecta cu HIV) (M, 18 ani, urban) 

“Dacă ai probleme cu dinț ii (gingiile), atingi cu limba ș i curge sânge. Când te săruț i oricum este riscul 

să nimerească sânge în organismul tău.” (M, 18 ani, urban) 

 

 

2.3. Sursele de informare 

 

Cele mai multe informaţii despre HIV participanţii la studiu le-au aflat în cadrul 

instituţiilor de învăţământ, fie că aceste informaţii au fost oferite de către cadrele 

didactice la orele de biologie, educaţie civică sau dirigenţie. Sau/şi despre 

HIV/SIDA le-au vorbit persoane din afara instituţiei, cu precădere voluntari ai 

diferitor organizaţii, educatorii de la egal la egal, reprezentanț i ai proiectului 

Dance4life. Adolescenţii participanţi la studiu care au fost instruiţi în calitate de 

educatori de „la egal la egal” cunosc cele mai multe informaţii şi sunt mai siguri pe 

cunoştinţele lor. Internetul şi prietenii, cunoscuţii reprezintă de asemenea surse de 

informaţie importante pentru adolescenţi la subiectul HIV/SIDA. Dar interesul  trebuie provocat astfel ca 

adolescenţii să fie interesaţi să caute sau/şi să discute acest  subiect.  

„au venit niș te reprezentanț i de la Dance4life, care m-au făcut să îmi doresc să caut informaț ie despre 

HIV ș i SIDA, accesând internetul am putut afla cum să mă protejez… mi-a fost interesant fiindcă ei 

spuneau că foarte multe persoane care sunt infectate nu au curajul să facă testul, sau dacă sunt infectate 

nu vor să spună ș i am fost foarte interesată să aflu despre HIV ș i SIDA.”(F, 17 ani, urban) 

 

Totodată cei care transmit informaţia în instituţiile de învăţământ trebuie să se asigure că aceasta 

este pe înţelesul publicului ţintă şi mediul în care se desfăşoară seminarul este unul confortabil pentru 

elevi. De asemenea este necesar un mod interactiv de a oferi informaţia,  care periodic să fie repetată, 

explicată, evaluată, doar astfel  informaţia este percepută şi înţeleasă corect de adolescenţi etc.  

„Era o discuț ie prin clasa 5-a, nu era nimic serios… elevi din clasa 9-a ne predau, dar nu am înț eles 

mare lucru.” (M, 17 ani, rural) 

„La ș coală am aflat, în clasa 8-a. Toț i împreună (mai multe clase) am făcut, a fost ca o glumă, nu am 

luat în serios.” (M, 14 ani, rural) 

„auzeam la ș coală de HIV/SIDA că-i periculoasă boala, dar nu ș tiam concret despre ce merge vorba.” 

(F, 16 ani, rural) 

 

Uneori adolescenţii percep greşit şi/sau distorsionează, interpretează informaţia, în acest context 

este necesară repetarea sub diferite modalităţi a informaţiei, utilizarea tehnicilor interactive, a mesajelor 

video şi a unor forme de evaluare a cunoştinţelor.  

„Am aflat că femeile în timpul naș terii nu trebuie să fumeze sau să bea, pentru că copilul se naș te 

bolnav de HIV.” (M, 16 ani, rural) 

“Credeam că HIV se transmite oricum şi la copil, dar  apoi am aflat  că dacă mama consumă diferite 

pastile care protejează fătul apoi iese sănătos. Am văzut la Dance4Life un reportaj despre o mamă 

infectată HIV care a născut o fetiț ă sănătoasă.” (F, 18 ani, rural) 
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Persoanele mai puţin informate, au auzit întâmplător despre HIV, aceştia au întrebat prietenii sau au 

încercat singuri din internet să afle mai multe informaţii la acest subiect. Cunoș tinț ele acestora la 

subiectul HIV/SIDA sunt cele mai şubrede.  

„am fost la spital ș i acolo erau panouri eu nu ș tiam ce-i asta SIDA, m-am pus într-o bună zi ș i am căutat 

informaț ii despre SIDA, ea este o boală care cu greu se lecuieș te.”(M, 16 ani, rural) 

 

În diferite situaţii, adolescenţii au evidenţiat faptul că părinţii nu sunt persoanele potrivite cu care ar 

putea să discute la subiectul HIV/SIDA. În primul rând există o rezervă a acestora de a aborda subiecte 

legate de sexualitate, iar în al doilea rând adolescenţii consideră că părinţii sunt puţin informaţi la acest 

subiect.  

 

2.4. Comportamente riscante 

 

Comportamentele cele mai riscante de infectare cu HIV sunt identificate corect de către adolescenţii 

intervievaţi, anume: relaţiile sexuale neprotejate şi consumul de droguri injectabile cu aceeaşi seringă de 

către mai multe persoane. Respondenţii se auto-identifică ca fiind în grupul de risc privind infectarea cu 

HIV, considerând că adolescenţii şi tinerii sunt cei care se expun cel mai mult unor asemenea 

comportamente. Modul lor de viaţă orientat spre distracţii, consum de alcool, lipsa partenerului sexul 

stabil şi tentaţiile de a încerca mai multe experienţe îi plasează în această categorie. Adolescenţii oferă 

prioritate senzaţiilor de moment, chiar dacă cunosc riscurile la care se expun se conduc după postulatele 

că „nu mi se poate întâmpla mie” sau „asta nu se referă la mine”.  

„A făcut cunoș tinț ă cu cineva în bar, au băut ș i au mers să întreț ină relaț ii sexuale, fără să ș tie 

(statutul HIV). De foarte multe ori fără prezervative, pentru că n-o să fugi nu ș tiu unde, se pierde dorinț a. 

Eu de obicei, le port cu mine, dar se întâmplă şi fără, deşi ştiu prea bine...” (M, 18 ani, urban) 

 

Adolescenţii care beneficiază de serviciile Centrelor de Sănătate Prietenoase Tinerilor declară că 

pentru ei nu este o problemă să aibă acces la prezervative. Acestea le sunt oferite gratis şi în număr 

suficient ca să le ofere şi altora: prieteni, semeni. Problema accesului la prezervative, preponderent în 

cazul fetelor, se referă însă la percepţiile şi constrângerile socio-culturale, teama că acestea vor fi 

condamnate de cei apropiaţi, în special le preocupă reacţia părinţilor. 

„Pentru un băiat este ceva normal să găsească părinț ii prezervativ, dar pentru o fată, pun părinț ii multe 

întrebări ș i începi să ai probleme cu părinț ii… sau mai sunt prietene care caută în geantă sau vin la tine 

ș i se uită în geantă ș i pe urmă îș i face o impresie despre tine: ,,iaca asta poartă cu dânsa”.” (F, 15 ani, 

urban) 

„astăzi nu e o ruș ine ca o fată să aibă un prezervativ, însă pentru mine este o ruș ine să merg să cumpăr 

prezervative sau să iau cu mine în geantă un prezervativ ș i să stau cu frica că cineva o să umble în 

geantă ș i o să-l găsească,  trebuie să am în permanenț ă geanta lângă mine, mai bine nu.” (F, 16 ani, 

urban) 

 

De asemenea condiţiile psiho-fiziologice îi împiedică pe unii tineri să folosească prezervativul, 

oferind prioritate senzaţiilor de moment. Ei consideră că alegerea partenerului  - „nu te culci cu oricine”, îţi 

oferă o doză de speranţă că totul va fi bine, deşi sunt conştienţi că se expun la un anumit risc.  

“Să faci sex cu prezervativ este ca ș i cum te-ai săruta purtând masca antigaz, este fără emoț ii... 

dacă îţi cunoș ti partenerul, amândoi aleg dacă fac cu sau fără, nu există careva bariere. Poț i să discuț i, 

să te interesezi. Dacă cineva din ei are HIV, acela poate spune singur, dacă nu vrea să-l infecteze pe 

celălalt.” (M, 18 ani, urban) 
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Participanţilor la discuț iile de grup li s-a oferit mai multe imagini cu adolescenţi/tineri şi aceştia au 

fost rugaţi să identifice cele mai riscante situaţii. Practic unanim tinerii au identificat discoteca ca fiind 

mediul cel mai riscant privind infectarea cu HIV. 

„La discotecă, cred că deja e clar, fiecare din tineri 

consumă alcool, se droghează, are ș i relaț ii sexuale 

neprotejate ș i există o posibilitate mare de a fi infectat.” 

(F, 18 ani, urban) 

„Un tânăr într-un club de noapte, consumă alcool, 

droguri... presupunem o fată sau un băiat care consumă 

pot să se ducă ș i să aibă relaț ii sexuale neprotejate... 

poate a doua zi să se trezească ș i să nu afle de la cine 

a luat virusul.”  (M, 16 ani, urban)  

„Poate să fie atât din cauza drogurilor cât ș i din 

viaț a sexuală. La folosirea drogurilor chiar însăș i 

prietenii, majoritatea prietenilor folosesc droguri ș i dacă 

nu foloseș ti ș i tu te consideră mai diferit ș i nu te 

primesc în cercul lor. În ziua de astăzi dacă am nimerit 

într-o gaș că pot să fac orice ca să mă menț in în acea 

gaș că”(F, 18 ani, rural) 

De asemenea situaţiile conflictuale din familie, certurile dintre părinţi sunt percepute de respondenţi 

că îi afectează pe copii şi îi determină la anumite comportamente riscante. Deseori în asemenea situaţii 

părinţii preocupaţi de propriile probleme interacţionează şi comunică puţin cu copilul, acesta fiind privat 

atât de afecţiunea părinţilor, cât şi de controlul acestora. 

“Atunci când în familie sunt probleme, copilul nu se gândeș te ceea ce 

face, nu este responsabil, nu se gândeș te la viitorul lui, la ceea ce face ș i 

astfel uș or se poate infecta.” (F, 15 ani, urban) 

„Din cauza că el este neglijat de părinț i sau are probleme acasă, el 

poate să se drogheze, să găsească o companie unde unul să fie infectat 

ș i să folosească aceeaș i seringă.” (M, 16 ani, urban) 

„Unde părinț ii se ceartă, ș tiu chiar caz concret,  când copilul a 

început să fumeze iarbă, se droga, a devenit un nimeni, acuma umblă la 

Centrul de Reabilitare, cred că familia influenț ează mult asupra copilului.” 

(F, 16 ani, rural) 

Singurătatea, depresia, de asemenea îi face vulnerabili pe adolescenţi/tineri după părerea celor 

intervievaţi. Când eşti singur cauţi oameni care te-ar putea accepta, ajuta. Eşti frustrat de faptul că te-ai 

despărţit de cineva sau ai fost respins, sau te-ai certat şi încerci să cauţi modalităţi să-ţi revii din această 

stare şi aceasta poate determina adolescentul să consume droguri sau să aibă parteneri sexuali 

ocazionali.  

 

“în aș a stare fetele sunt foarte vulnerabile, ș i de 

exemplu se apropie un tînăr infectat cu HIV ș i mai departe 

este clar...” (M, 17 ani, urban) 

“la vecini este un copil care numai cu mamă, când era 

mai mic îl încuraja, iar acuma mama a plecat peste hotare ș i 

el a rămas cu bunica. Păi este distrus, are 13 ani, el se 

ocupă cu iarba ș i bea. El stă cu bunica, mama îi trimite bani 

de peste hotare, cumpără ce-ș i doreș te, bunica lui chiar se 

teme să stea în casă cu el, nici ș coala nu mai frecventează.” 

(F, 18 ani, rural) 
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III. Accesul adolescenţilor la serviciile de CTV 

 

 

3.1. Disponibilitatea serviciului 

 

Accesul la servicii de consiliere şi testare voluntară la infecţia HIV este asigurat în Republica 

Moldova de 67 cabinete de CTV, inclusiv 54 în IMSP din teritoriile din dreapta Nistrului, 5 în instituţii 

penitenciare şi 8 în teritoriile de est
11

. Rata cabinetelor de CTV la 100000 populaţie a crescut de la 0,16 

în 2007 la 1,63 în 2011.
12

 La serviciile cabinetelor CTV apelează de obicei persoanele direcţionate de 

către  lucrătorii medicali: medicii familie sau specialiș tii de profil, un număr redus sunt referiţi de 

reprezentanţii care activează în sectorul non-guvernamental şi foarte puţine cazuri de auto-adresare. 

Potrivit datelor oficiale 90,4%
13

 din beneficiarii  serviciilor de CTV s-au testat la iniţiativa lucrătorilor 

medicali. Teoretic beneficiari pot fi şi adolescenţii, însă  persoanele sub 16 ani
14

 trebuie să fie însoţite de 

tutore atunci când se adresează la consiliere. 

Adolescenţii sunt foarte puţin informaţi despre existenţa 

acestor cabinete de CTV. În general, serviciul de CTV este puţin 

cunoscut în rândul adolescenţilor intervievaţi. Câţiva adolescenţi, 

participanţi la studiu, erau ferm convinşi că nu te poţi adresa aşa 

pur şi simplu la medic ca să faci testul HIV, trebuie să ai anumite 

simptome, printre acestea au fost enumerate: slăbiciuni, dureri 

musculare, transpiraţie excesivă în timpul somnului. Aceste opinii 

au fost, însă, pe bună dreptate combătute de alţi participanţi la 

discuţiile de grup care au afirmat că un om aparent sănătos 

poate fi infectat cu HIV şi doar testul HIV îţi poate oferi garanţia 

că nu eşti infectat.  

În mare parte persoanele care au făcut testul HIV şi au beneficiat de consiliere pre-testare cunosc 

mai multe informaţii despre HIV. Astfel doar cei care s-au testat au relatat despre „fereastra imunologică.” 

„testul nu-ț i arată în anumite cazuri pozitiv, ț i-ai făcut testul îț i arată negativ, dar poate să fie pozitiv, 

pentru că virusul stă 6 luni în organism. Dacă nu eș ti prea sigur, ș tii că în perioada asta ai fost expus 

riscului trebuie să-l repeţi.” (F, 16 ani, urban) 

 

Cei care au apelat la serviciile de CTV sub acoperire au fost rugaţi să identifice instituţia/locul  unde 

pot face testul HIV întrebând persoanele din anturaj lor această informaţie – „Unde ar putea face testul 

HIV?”. În tabelul de  mai jos sunt structurate răspunsurile acestora (vezi Tabelul 2). 

Reacţia acestor persoane a fost foarte diferită. Mamele de obicei s-au arătat îngrijorate, unele mame 

chiar şocate încercau să afle mai multă informaţie despre relaţiile sexuale ale copiilor,  sau au rămas pur 

şi simplu fără replică. Prietenii, colegii au reacţionat diferit, în special în dependenţă de atitudinea 

acestora faţă de HIV, iniţial mai mulţi au perceput această intenţie de a face testul ca o glumă. Marea 

majoritate din ei s-au gândit la relaţii sexuale neprotejate – „Ai „papadit”, de la ce târfă ai luat-o?”. Cei mai 

uimiţi au fost cadrele didactice, aceştia nu au ştiut cum să intervină, o parte din ei au stat o perioadă fără 

replică. Medicii de familie au reacţionat în mare parte calm, unii au încurajat şi au apreciat faptul că 

adolescenţii intenţionează să se testeze. 

                                                             

11
CENTRUL NAŢIONAL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ,  Buletin informativ. Situaţia în infecţia HIV/SIDA în Republica Moldova, perioada 

de referinţă, 2011 
12

Ibidem 
13

CENTRUL NAŢIONAL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ,  Buletin informativ. Situaţia în infecţia HIV/SIDA în Republica Moldova, perioada 
de referinţă, 2011 
14

 Legea cu privire la profilaxia infecţiei HIV/SIDA  prevede vârsta de 18 ani, însă conform Legii privind ocrotirea sănătăţii dreptul la 
deciziile privind sănătatea,  persoana le poate lua independent începând cu vârsta de 16 ani. 
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Tabelul 2. Recomandările privind locaţia unde ar putea face testul HIV a  persoanelor din anturajul 

adolescenţilor 

 

Respondent 

Mama  Prieten  Coleg  Diriginte/pro

fesor 

Medicul de 

familie 

CSPT 

M, rural Nu ştie o  ONG ONG, 

policlinică 

La cabinetul 

CTV 

La cabinetul 

CTV 

F
15

, urban La policlinica 

din centrul 

raional 

Nu ştie, 

poate la 

policlinică 

La 

Costiujeni 

Am să mă 

informez şi îţi 

spun 

La policlinica 

din centrul 

raional 

A făcut testul 

HIV 

F, rural  Nu a ştiut, i-a 

recomandat 

mai bine să nu 

facă testul 

Spitalul 

„Toma 

Ciorbă”  

La spital.  

„eu mă 

tem să 

fac acest 

test” 

Medicul de 

familie 

La cabinetul 

CTV, a sunat 

consilierul, i-

a dat şi 

informaţie 

despre CSPT 

“Eu nu sunt 

responsabilă 

de asta. Du-te 

în cabinetul X 

sau Z unde 

scrie 

“Consiliere” şi 

este doamna 

care lucrează 

cu aşa ceva.” 

M, urban La spital  La spital  Nu ştie La medic La cabinetul 

CTV 

Nu a fost 

deschis 

F, suburbie Medic de 

familie 

 Nu ştie „Eu 

nu a-şi vrea 

să ştiu, 

sunt sigura 

că şi tu eşti 

sănătoasă” 

Nu ştie Nu a putut 

întreba 

I-a oferit mai 

multe adrese 

din 

Chiș inău, 

unde există 

CTV 

- 

M, urban La policlinică ONG Medicul 

de familie 

La părinţi, 

apoi la ONG 

La cabinetul 

CTV 

La cabinetul 

CTV 

 

   

3.2. Cunoaştere serviciului CTV şi motivaţia testării 

 

Percepţia generală a adolescenţilor este că atunci când suspectezi că ai putea 

fi infectat cu HIV trebuie să te adresezi la o instituţie medicală pentru a face 

analizele. Dacă ai încredere în medicul de familie te adresezi la el şi ulterior acesta 

îţi dă îndreptarea. Marea majoritate din cei intervievaţi au auzit de testul HIV, însă 

un număr mai mic din ei cunosc că pentru aceasta este necesar să faci consiliere 

sau faptul că acesta se face gratuit.  

Unii  tineri sunt ingenioşi şi consideră că poţi beneficia de analize gratuite şi nu 

numai la HIV, atunci când donezi sânge la punctele de colectare a sângelui. 

“Acolo unde primesc sânge, unde donează unii. Te duci cu motivul că vrei să donezi sânge şi ei te 

verifică toate analizele la toate bolile şi este gratis.” (M, 18 ani, urban) 

 

                                                             

15
Este originară din sat, îşi face studiile în Chiș inău 
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Câţiva adolescenţi au menţionat că nu ştiu la moment unde ar putea face testul HIV, dar aceasta 

pentru că, în opinia lor nu au avut nevoie de acest serviciu, dacă ar dori să facă testul HIV consideră că 

ar găsi cu uşurinţă informaţia în internet. 

„tehnologiile sunt foarte avansate ș i de a afla o adresă la o anumită clădire sau la un centru nu este o 

problemă, pe internet de exemplu găseș ti orice.” (M, 14 ani, urban) 

 

Referirea adolescenţilor de către psiholog, asistent social  sau reprezentanţi ai CSPT spre cabinetele 

de CTV nu semnifică  neapărat că aceș tia se vor testa. Cel mai probabil nu vor ajunge să facă testul la 

HIV, anume categoriile cel mai vulnerabile, cu comportament riscant. Aceştia invocă lipsa timpului sau 

faptul că după părerea lor nu au nevoie la moment de acest test şi îşi percep sănătatea ca fiind bună. Din 

discuţii, însă, aceș tia recunosc că le este teamă de faptul că rezultatul testului ar putea fi pozitiv şi viaţa 

lor se va schimba radical sau dimpotrivă sunt convinşi că ei nu sunt infectaţi.  

„am îndreptarea la medic dar nu am reuș it să fac încă testul, ș tiu cabinetul unde să mă adresez, nu am 

avut timp, dorinț ă este să trec testul. Asistentul social mi-a propus, eu am acceptat, mi-a scris o 

îndreptare, o să fac testul.” (F, 17 ani, urban) 

„Mi-o dat îndreptare chiar să dau şi sângele pentru HIV, dar pentru ce… eu mă simt bine, dacă dau şi 

iese pozitiv mult mai multe probleme o să am…” (M; 18 ani, urban) 

 

Ce situaţie i-ar determina totuşi pe adolescenţi să facă testul HIV? 

Un contact sexual neprotejat, în special cu o persoană 

necunoscută este în viziunea celor intervievaţi un motiv care ar 

trebui să-i determine pe adolescenţi să-şi facă testul HIV. În 

acelaşi timp în toate discuţiile de grup s-a menţionat faptul că şi 

adolescenţii informaţi despre riscurile infectării cu HIV deseori 

nu utilizează prezervativul, argumentând că plăcerea este 

diminuată, au încredere în partener sau pur şi simplu sunt 

nepăsători şi nu cred că anume ei se pot infecta, au alte 

preocupări de moment. În afară de aceasta în trei din cele patru 

discuţii de grup au fost respondenț i băieţi care au evidenţiat faptul că prezervativul nu este un mijloc de 

protecţie HIV, argumentând că au citit această informaţie în internet, au aflat de la prieteni. Pentru 

această categorie de persoane alegerea partenerului sexual este percepută ca fiind o modalitate mai 

sigură de a te proteja de HIV.  

„nu te scapă nici prezervativul, este demonstrat că virusul este mai puternic ș i trece ș i prin latex, trebuie 

să te uiț i cu cine te culci, nu l-ai văzut, hop te-ai dus ș i ai un contact sexual, trebuie să îț i alegi 

partenerul”. (M, 16 ani, urban) 

 

Unii participanţi la aceste discuţii de grup au dezminţit această informaţie precizând că voluntarii sau 

alte persoane din afara instituţiei de învăţământ cu care au abordat subiectul HIV/SIDA i-au informat că 

prezervativul îţi oferă protecţie în proporţie de 95-97%, dat fiind faptul că unele prezervative pot fi de 

calitate joasă (ruperea acestora), termenul expirat sau pur şi simplu acestea nu sunt îmbrăcate corect.  

 

Relaţiile sexuale cu un partener care a fost la muncă peste hotare, reprezintă în opinia celor 

intervievaţi un  motiv pentru testarea la HIV. Există percepţii că cei care muncesc peste hotare au 

parteneri sexuali instabili şi într-o măsură mai mare pot avea relaţii sexuale cu persoane necunoscute.  

„viaț a sexuală a avut-o cu o parteneră pe care nu o ș tie, cu mai multe, acolo peste hotare nu ai timp 

când să le cunoș ti, aș a cu o atitudine mai uș uratică...” (F, 18 ani, urban) 
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Utilizarea drogurilor injectabile cu aceeaşi seringă în grup, de asemenea este perceput de 

adolescenţi ca un factor de risc sporit ce ar trebui să te determine să faci testul HIV;  

Dacă iubitul/iubita i-ar recomanda să meargă împreună să facă testul la HIV, reacţia 

adolescenţilor ar fi foarte diferită. Unii, în special cei care au recunoscut că şi-au început viaţa sexuală, au 

menţionat că aceasta cu siguranţă ar provoca discuţii între parteneri, acuzaţii de neîncredere, îngrijorare 

privind trecutul partenerului. Unii consideră că le-ar fi ruşine, nu ar accepta imediat propunerea ar cere 

explicaţii şi argumente privind motivele reale pentru care ei trebuie să facă testul. Alţi adolescenț i 

dimpotrivă consideră că vor aprecia gestul de  preocupare a partenerului pentru sănătatea lor. 

„După ce am făcut testul i-am propus ș i prietenului meu să facă testul ș i el a fost de acord, a reacț ionat 

foarte bine a zis că atunci când va găsi timp liber plecăm împreună ș i-l voi face ș i eu. Pentru mine a fost 

o veste bună deoarece cum a spus domniș oara, dacă vom avea relaț ii sau vom fi împreună trebuie să 

ș tim precis dacă suntem sănătoș i, dacă a fost peste hotare chiar ș i la Moscova a stat în spital chiar aș  

fi curioasă.”  (F, 18 ani, rural) 

 

Unul din băieţii participanţi la exerciţiul „testare sub acoperire”, a declarat că după rezultatele testului 

a mers împreună cu prietena. Aceasta a pus multe întrebări referitor la motivul testării. A refuzat însă 

categoric să meargă şi ea la CTV, motivul invocat a fost că nu-i trebuie.    

Importanţa testării la HIV, percepută de tineri:  

o Te asiguri că nu eşti infectat, iar dacă eşti se va interveni la timp pentru a nu lăsa boala să 

evolueze şi ţi se va explica cum să ai un mod de viaţă sănătos şi inofensiv pentru alte persoane;  

o Te protejezi pe tine şi partenerul/partenerii tăi sexuali; 

o Afli mai multă informaţie veridică; 

o Vei şti cu certitudine situaţiile riscante şi comportamentul adecvat pentru evitarea infectării cu 

HIV. 

Dezavantaje (se vor regăsi şi în barierele de accesare a serviciilor de CTV):  

o Rezultatul testului pozitiv îţi schimbă viaţa;  

o Zvonuri, explicaţii (în cazul în care cineva din cunoscuţi te vede);  

o Costuri suplimentare (plata pentru transport, inclusiv percepţia eronată că testul trebuie achitat).  

Unii adolescenţi sunt ferm convinşi că nu există dezavantaje ale testării la HIV.  

 

3.3. Bariere în accesarea serviciilor CTV de către adolescenţi 

 

Barierele de accesare a serviciilor de CTV de către adolescenţi se referă la diferite aspecte, de la 

necunoaştere, teamă, percepţii şi atitudini greşite în procesul de evaluare a comportamentelor de risc 

până la situaţii obiective ce le îngrădesc accesul cum ar fi: programul de activitate a cabinete lor de CTV, 

lipsa resurselor financiare pentru deplasare în centrele raionale etc.  

A. De ordin informaţional şi educaţional  

o Cultura sanitară joasă, lipsa simptomelor pentru cei infectaţi cu HIV 

„la noi în Moldova nu prea au grijă de sănătatea lor, chiar în cazul unei 

alte boli, oamenii se adresează la medic chiar când se simt cu totul 

rău, în stadia cea mai gravă, ei cred că nu-i necesar să facă testul HIV 

pentru că ei se simt bine.” (F2, 18 ani, rural) 

„la noi mai este şi o tipologie la moldoveni numai după ce cazi la pat 

numai atunci mergi la medic.” (M, participant SA, urban) 

„din experienţa care o am îi întreb pe toţi dacă s-au investigat la HIV, 

toţi îmi răspund că nu au avut nevoie că ei ştiu că nu o să fie nimic, 

oamenii sunt prea încrezuţi în ei” (consilier CTV) 
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o Lipsa informaţiei, care cuprinde unul sau mai mulţi indicatori din cei care urmează: 

a. nu cunosc că există asemenea serviciu;  

b. nu ştiu unde să se adreseze;  

c. percepţia că acest serviciu este cu plată, necesită resurse financiare 

 

o Convingerea că ei nu sunt infectaţi – „nu are de unde” 

„Nu am nevoie…Nu vreau să ș tiu. Eu sunt convins că sunt curat. Nu spun 100%, dar 75% sunt convins 

că sunt curat.” (M, 18 ani, urban) 

 

B. Teama de discriminare şi izolare socială  

o Teama faţă de reacţia comunităţii privind realizarea testului HIV 

„Gata, de dânsa nu mă apropii pentru că mă tem să nu mă infectez ș i eu. Există o distanț ă între 

persoane, atunci când află că cineva a făcut testul.” (F, 18 ani, urban) 

“Cred că oamenii se jenează să facă testul, se tem de ce vor spune oamenii despre ei, se tem de părerea 

societăț ii, ce părere se face despre el în societate... se tem că cineva va afla, vor porni bîrfe, se tem…” 

(F, 17 ani, urban) 

“Poț i face testul ș i totul e bine, dar oamenii din jur pot crede altceva ș i se discută. De exemplu, când te 

duci să faci testul, te vede cineva ș i poate să spună că iată a fost, a făcut, are ceva.” (F,17 ani, urban) 

“Majoritatea cînd aud că te duci se uită cu aș a niș te ochi de parcă nu te duci să dai testul da gata, eș ti 

bolnav.” (F, 18 ani, rural) 

 

Din discuţiile de grup, fetele par a fi mai afectate de posibilele reacţii a 

comunităţii, a persoanelor cunoscute în cazul în care s-ar afla că au făcut 

testul. Băieţii sunt mai rezervaţi asupra acestui motiv ei consideră că 

aceasta este doar o scuză, iar motivul adevărat este nepăsarea, 

indiferenţa şi existenţa altor priorităţi. Percepţiile fetelor sunt legate şi de 

prejudecăţile din societate privind începerea relaţiilor sexuale înainte de 

căsătorie, or realizarea testului HIV este deseori asociat cu sex neprotejat.   

o Teama de eventualul  rezultat pozitiv la testul HIV; 

a. Cum va fi viaţa mea mai departe? Mai are rost să trăiesc? 

“Mi-a spus să merg, dar eu nu am nevoie. Pot să merg în orice moment să fac. Nu vreau să ştiu, ce am în 

mine lasă să stea în mine…Dacă aflam că am HIV, mă sinucideam. Eu nu vreau o aș a viaț ă. Dacă nu 

voi spune nimănui când voi merge să fac sex cu vreo fată ș i să o infectez, de ce să infectez oameni. Eu 

sunt tânăr ș i mă voi căsători, voi infecta soț ia ș i alte persoane.” (M, 18 ani, urban – grup de risc ) 

b. izolare / discriminare – Ce vor spune alţii? Cum se vor comporta? 

“Dacă eu voi fi infectată ș i eu ș tiu, ș i încă să mai afle prietenii din sat. Ei n-o să mai vorbească cu mine 

sau o să mai spună la alţii, ș i pe urmă o să-mi fie ruș ine să ies în stradă să mă vadă cineva.” (F, 15 ani, 

urban)  

„Dar când ai aș a boală nu eș ti atât de vesel, te îndepărtezi de alț ii, nu ț i-

i interesant să te afli cu cei din jur care se bucură de viaț ă ș i tu stai numai 

cu gândul că degrabă trebuie să mori.” (F, 16 ani, urban) 

„Vine un om ș i zice să e infectat ș i stomatologii zic că nu îi pot presta 

servicii de frica să se infecteze ș i ei.” (M, 17 ani, rural) 
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Teama de izolare socială este confirmată şi de consilierii CTV, care afirmă că persoanele depistate 

HIV pozitiv sunt mai mult preocupate de aspectul confidenţialităţii şi a modului cum vor fi aceştia primiţi în 

societate, decât de starea sănătăţii lor.  

“în multe cazuri care le-am avut personal ei nu se tem că o să fie bolnavi, dar se tem că o să îi alunge de 

la lucru, că familia o să îi ignore, anume de aceasta că odată şi odată o să se afle, sănătatea este pe al 

doilea plan.” (consilier CTV) 

 

Câţiva participanţi la discuţiile de grup, au recunoscut că ei deşi 

cunosc metodele de transmitere HIV nu sunt pregătiţi să accepte 

persoane HIV infectate în anturajul lor – „dacă un prieten ar avea HIV, nu 

am să mai vorbesc cu el şi gata.” Acest lucru a fost confirmat şi de 

experienţa adolescenţilor care au făcut testul „sub acoperire”. Unii din ei 

care au întrebat colegii despre faptul unde pot face testul HIV au 

menţionat că au simţit schimbarea atitudinii unor colegi, aceştia au 

devenit mai rezervaţi. În cazul unui băiat participant la experiment colega 

de bancă cu care stătea de doi ani de zile în bancă, a doua zi nu s-a mai 

aşezat cu el în bancă. Deşi declarativ mai mulţi adolescenţi participanţi la 

discuţia de grup au menţionat că ar încerca să-şi ajute prietenii dacă ar 

afla că aceştia sunt HIV infectaţi, ar fi pur şi simplu mai precauţi.  

 

o Influenţa celor din jur (acest aspect poate fi tratat atât ca o barieră în testare cât şi ca un 

stimul, în dependenţă de rezultatul final: se testează sau nu reprezentanţii acestui grup) 

După aflarea mai multor informaţii despre HIV, adolescenţii îşi evaluează într-o oarecare măsură şi 

riscurile de infectare la care au fost expuşi ei prin comportamentele anterioare. Unii împărtăşesc aceste 

îngrijorări cu prietenii, colegii le sugerează ideea de a merge să-şi facă testul la HIV. Faptul că merg în 

grup le pare mai interesant, mai distractiv. În cadrul acestui studiu am identificat trei adolescenţi care s-au 

testat la HIV mergând ca parte a unui grup mai mare. În acelaşi timp am constatat două situaţii: 

reprezentanţii din grupul sporit de risc au renunţat la testare fiind influenţaţi de alte persoane din anturaj; 

de asemenea în cadrul exerciţiului „sub acoperire”, patru din prietenii participanţilor au reacț ionat cu 

întrebări de genul: „pentru ce îţi trebuie”, ascultând argumentele menţionau că nu cred că  sunt infectaţi.  

C. Neîncrederea în instituţiile medicale şi practicile necorespunzătoare a unor prestatorii 

de servicii de CTV 

o Nerespectarea confidenţialităţii  

Adolescenţii, în special cei din mediul rural consideră că dacă ai anumite suspiciuni este cel mai bine 

să te adresezi la o instituţie medicală din Chişinău. În nici un caz aceştia nu ar apela la medicii de familie, 

unii chiar nici la medicii din centrele raionale ei nu au încredere că lucrătorii medicali vor respecta 

confidenţialitatea. Respondenţii declară că în localităţile rurale circulă diferite informaţii, zvonuri despre 

diferite persoane, nu neapărat privind HIV/SIDA, dar privind alte maladii sau informaţii confidenţiale.  

„Un băiat a plecat la Moscova ș i era infectat HIV, ș i când venea în sat toț i vorbeau despre el ș i nu se 

ș tia de unde s-a aflat. Peste câț iva ani a murit ș i până la urmă s-a aflat că de la spital a fost divulgată 

informaţia.” (F, 17 ani, rural) 

 

Şi în rândul consilierilor cabinetelor de CTV există îngrijorări privind respectarea confidenţialităţii în 

special în rândul persoanelor din mediul rural care sunt solicitate să repete testul HIV. Există riscul ca mai 

multe persoane să afle această informaţie.   

o Nu văd rostul testării, deoarece este o boală incurabilă, este prezentă percepţia că 

tratamentul pentru stabilizarea situaţiei este costisitor şi ineficient 

„Nu văd rostul la acest test pentru ce să ș tii dacă eș ti infectat dacă nu se tratează.” (M, 17 ani, rural) 
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o Neîncrederea în rezultatele testului, instituţii medicale (medici), nu se cunoaşte faptul că 

urmează să se mai facă investigaţii suplimentare pentru confirmarea statutului.  

„Dezavantaj – spre exemplu nu eș ti infectat ș i vin rezultatele pozitive, sunt multe cazuri de acestea.” (M, 

16 ani, urban 

„Am avut două gravide absolut sănătoase, care au trecut testul de patru ori, de două ori a ieşit pozitiv şi 

de două ori negativ” (consilier CTV) 

 

o Insistarea din partea unor consilieri ca testarea să nu se facă anonim.  

Principalul argument în acest sens oferit de consilieri se referă la faptul că testarea anonimă nu le va 

permite să beneficieze de tratamentul antiretroviral (ARV) gratuit.  Ori acest argument este unul nefondat 

în condiţiile în care la eventualul rezultat pozitiv atât persoana care s-a testat anonim, cât şi cea care a 

oferit datele de identitate trebuie să facă testul repetat pentru a i se confirma statutul HIV şi la această 

etapă se poate insista asupra aspectului beneficierii de tratament ARV. Ori discutarea acestui aspect 

anterior realizării testului îi poate determina pe unii respondenţi să abandoneze procesul (nu mai ajung la 

laborator).  

În acelaşi timp constatăm un factor subiectiv al insistării consilierilor asupra testării fără anonimat şi 

anume, unii consilieri au dificultăţi în introducerea acestor persoane în sistem, programul le dă eroare. Alţi 

colegi ai acestora declară că nu au nici un fel de probleme în introducerea acestor categorii de persoane, 

important este să respecţi instrucţiunile şi pentru ei nu contează dacă persoana se testează anonim sau 

nu. Aceştia din urmă le explică că la testarea anonimă nu le vor putea oferi certificate care să confirme 

statutul lor HIV negativ. Există voci în rândul experţilor care remarcă că consilierii insistă pe testarea cu 

date de identificare pentru ca ulterior să le fie mai uşor să identifice persoana, dacă va exista un rezultat 

pozitiv al testului.  

În cadrul exerciţiului „beneficiar sub acoperire”, în patru din cele şase cazuri consilierii au încercat să 

convingă tinerii să nu-şi facă testul anonim, aceştia au recomandat, dar nu au fost insistenţi. Majoritatea 

consilierilor au cerut ca persoana să le spună primele 3 litere de la nume şi prenume. Doar într-un singur 

caz persoanei i s-a spus că poate folosi un pseudonim.  

o - Experienţă negativă sau neplăcută  pentru unii adolescenţi privind CTV 

Toţi adolescenţii care au participat la exerciţiu „sub acoperire” au declarat că consilierii au fost foarte 

insistenţi
16

 să afle motivul care i-au determinat să se testeze. Cei care au adus argumente de genul „a 

fost o prietenă de a mea diagnosticată cu HIV” au scăpat uşor de întrebări suplimentare privind motivaţia 

acestora. Cei însă care nu au adus argumente suficiente, doar că au fost în situaţii de risc, au avut parte 

de reproşuri, indignare din partea consilierului în loc de încurajări, deşi au aflat mai multe informaţii 

despre HIV pe care nu le cunoşteau.  

„m-a întrebat mai întâi dacă am avut relaţii intime, cu ce ocazie vreau să fac acest test. Mi-a zis: „dacă ştii 

că nu ai avut nimic (relaţii sexuale) pentru ce îț i trebuie, pentru ce să pierzi timpul”, iar eu i-am zis că: ” 

eu vreau nici nu ș tii de unde te poț i infecta, de la unghii, medic.” (F, participantă SA, rural) 

 

D. Amplasarea, programul de activitate şi parametrii de funcţionare a cabinetelor de CTV 

o Programul de activitate a cabinetelor de CTV 

Un grup de fete au fost la CSPT, au rămas foarte mulţumite de atmosfera şi atitudinea de acolo. În 

timp ce fiecare individual intra pentru CTV şi testare rapidă la HIV. Un reprezentant al CSPT discuta şi 

răspundea la întrebările celorlalte fete. Acestea au fost referite ulterior pentru testul clasic la HIV prin 

                                                             

16
Această insistenţă poate fi apreciată exagerat de participanţii la SA pentru că motivul real al adresării  acestora nu putea fi 

dezvăluit. 
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prelevarea probelor sanguine. Deoarece cabinetul de CTV lucra numai până la ora 14, ele au scris o cere 

comună către administraţia instituţiei în care învaţă unde au specificat şi motivul din care acestea vor să 

se învoiască de la ore. Administraţia instituţiei a acceptat cerea fetelor, sigur că în acest context nu mai 

putem vorbi de confidenţialitatea testării. 

„ne-am cerut de la lecț ii ș i dacă ne duceam pe mai mult timp trebuia să scriem cerere. Noi avem ore 

până la 4 dar acolo lucrează numai până la 2. Noi am avut aș a multă plăcere ș i aș a o dorinț ă să 

plecăm că noi eram gata să plecăm ș i de la lecț ii.” (F, 18 ani, rural, îşi face studiile în centrul raional) 

 

o Plasarea într-o locaţie inadecvată a cabinetului de CTV – barieră menţionată de specialiș tii 

intervievaţi, de exemplu în secţia de ginecologie;  

 

o Perioada de prelevare a sângelui şi rândul mare la laboratorul de prelevare a sângelui; 

 

o Bariera de vârstă, când un adolescent poate de sine stătător, fără însoţitor să solicite 

efectuarea testului HIV. Deşi această barieră pare mai degrabă una de tip administrativ, o 

frustrare din partea consilierilor ar fi că pot fi acuzaţi de părinţii adolescentului sau de alte instanţe 

că au încălcat legislaţia în vigoare şi ei nu sunt protejaţi în acest sens. De asemenea consilierii 

sunt îngrijoraţi de situaţiile în care testul HIV este pozitiv şi trebuie să comunice rezultatul 

adolescentului. Unii consilieri au remarcat faptul ca la nivel informal au primit confirmarea din 

partea supervizorilor că  pot oferi şi  servicii de CTV  adolescenţilor  începând cu vârsta de 16 ani 

fără acordul unui adult. Alţii se bazează pe Legea cu privire la ocrotirea sănătăţii
17

 care abilitează 

persoanele începând cu vârsta de 16 ani pentru luarea independentă a deciziilor ce se referă la 

propria sănătate. În acelaşi timp Legea cu privire la profilaxia HIV/SIDA
18

 - stipulează în toate 

articolele sale că după vârsta de 18 ani persoanele sunt abilitate de a lua decizii privind statutul 

lor HIV. Trebuie să menţionăm însă că marea majoritate a adolescenţilor intervievaţi nu 

cunoşteau că există o anumită vârstă de la care poţi apela singur pentru a fi testat.  

“aici nu se pun limite, fiecare persoană are dreptul să o facă când ș tie că este expus unui astfel de risc. 

În această situaț ie, când un băiat la 12 ani a început relaț iile atunci ar putea să meargă să facă testul 

HIV.” (F, 18 ani, urban) 

 

Adolescenţii au rămas surprinşi că există o asemenea limită de vârstă, în opinia acestora mai indicat 

ar fi să se evalueze gradul de risc la care a fost supus adolescentul decât vârsta acestuia.  

„persoana este expusă riscului de a se infecta de la 11-12 ani (începerea vieţii sexuale) ș i tot acest tip de 

persoane pot infecta pe altcineva. El ce o să aș tepte vârsta de 15 să-ș i facă testul.” (F, 16 ani, urban) 

 

Marea majoritate a tinerilor consideră că vârsta de 16 ani este 

tardivă, ei sunt de părere că educaţia sexuală a adolescenţilor este la un 

nivel scăzut. Câteva fete de 16-17 ani au spus că colege de a lor deja 

sunt mămici – „patru foste colege de clasă au copii, sau căsătorit foarte 

repede şi stau acasă.”Foarte puţini adolescenţi pot deschis discuta acest 

subiect cu părinţii. Pentru mulţi internetul este o sursă principală de 

informaţie şi una comodă – „nu are prejudecăţi”, „nu pune întrebări 

suplimentare”. 

 

                                                             

17
 Legea Republicii Moldova ocrotirii sanatatii Nr.411-XIII din 28.03.95, Articolul 21, aliniatul 6  

18
 În lege apare noţiunea de minor, în cazul Republicii Moldova sunt persoanele peste 18 ani. Legea cu privire la profilaxia infecţiei 

HIV/SIDA  nr. 23-XVI  din  16.02.2007 /http://www.ms.gov.md/_files/971-law-hiv-aids-2007-ro.pdf 
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E. Limitări individuale  

o Indiferenţa, dezinteresul, lenea  

Acestea au fost unele din principalele motive enunţate atât de adolescenţi în toate discuţiile de grup, cât 

şi de consilierii cabinetelor de CTV.  

„la moment cabinetul dispune de teste rapide de determinare a HIV. Am fost mai întâi în şcolile din 

teritoriu, am anunţat că sunt aşa teste, elevii din clasele superioare care vor să vină să se testeze, nimeni 

nu a venit. Au fost informaţi şi nu au venit, acum am fost la comisariat şi am zis că băieţi i care trec 

comisiile premilitare să vină şi să facă testele, dacă îi obligă vin, dacă nu, nu vin.” (consilier CTV) 

 

o Teama de prelevarea probei de sânge, testele rapide ar fi mai uşor acceptate.  

Testele rapide sunt o soluţie pentru cei care se tem, îi incomodează prelevarea sângelui. Un consilier a 

menţionat că în momentul în care a primit testele rapide, recruţii treceau comisia medicală pentru 

înrolarea în armată. Atâta timp cât au fost testele rapide au venit practic toţi cei referiţi. După finisarea 

acestora recruţii nu voiau să facă testul HIV clasic.  

 

o Lipsa resurselor financiare pentru acoperirea cheltuielilor de  transport pentru tinerii din 

mediul rural;  

 

 

3.4. Experienţa testării la HIV 

 

În mare parte adolescenţii participanţi la studiu care au făcut 

testul HIV, în afara exerciţiului „sub-acoperire” au fost determinanţi de 

următoarele situaţii:  

o Interes, referire;  

o Comportament riscant; 

„Am avut unele probleme cu o persoană, ne-am întâlnit mult timp ș i am ajuns la relaț ii sexuale, dar nu 

vroia să se protejeze cu prezervativul nici într-un caz. Dar din auzite ș i din spusele prietenilor ș tiam că 

merge ș i cu alte fete ș i eram sigură că nu se protejează.” (F, 18 ani, rural) 

 

o Spitalizare, intervenţii chirurgicale  

„Eu am făcut, nu m-a costat nimic, dar pur ș i simplu trebuie să mergi cu o seringă nouă… Aveau, de fapt 

mi-au spus să cumpăr seringă, dar eu nu aveam bani la mine şi mi-au oferit o seringă.” (F, 18 ani, urban) 

 

Adolescenţii participanţi la studiu îi putem împărţi în două categorii:  

o cei care au dat conştient testul HIV, cu precădere persoane referite de către CSPT – acestea au 

beneficiat de consiliere pre-testare şi post-testare;  

o cei care au făcut testul HIV, având indicaţii medicale – li s-a făcut consiliere pre-testare 

superficială  sau nu s-a discut cu ei deloc, prelevându-se doar proba de sânge;  

În unele situaţii nici nu era clar dacă persoana a făcut sau nu testul HIV, ei nu puteau oferi un 

răspuns afirmativ sau negativ cu certitudine. Într-un caz mama a confirmat faptul că acesta a făcut testul 

HIV. În cazul altor respondenţi (vezi Boxa de mai jos) situaţia privind testarea la HIV rămâne incertă. Cu 

siguranţă însă cînd aceşti adolescenţi au fost testaţi nu s-a respectat protocolul privind CTV.  
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F, 15 ani, urban: cînd am stat în spital de 3 ori am dat sânge ș i una pentru HIV am dat (de fapt a refuzat 

spitalizarea, primind tratament la domiciliu). 

Dar au vorbit cu tine cineva înainte de a da sânge, despre HIV? 

 Nu, eu am fost la medicul de familie ș i mi-a spus să merg să-mi pună vaccină ???de HIV. 

Hepatită sau HIV? 

Da, nu ș tiu. Mi-o zis că să dau ș i am dat. 

Pentru ce ț i-a spus să dai sânge? 

Mi-a dat mai multe fise: una ca să vadă dacă îmi ajunge sînge roș u, una nu ș tiu pentru ce, dar una mi-a 

spus ca să duc acolo unde se dau la HIV. 

Ț i-a luat sânge din vînă? 

 Da. 

Dar înainte de asta a vorbit cu tine cineva? Ț i-a spus ce înseamnă HIV? 

Nu. 

F, 16 ani, urban: Am dat, dar nu pentru HIV, nu ştiu de fapt… Nu ș tiu, mie tot mi-a luat din vînă, dar nu 

mi-a spus pentru ce. 

 

 

Consilierea pre-testare 

Toţi cei care au mers la cabinetele de CTV au beneficiat de consiliere pre-testare, excepţie a fost un 

participant la exerciţiu „sub acoperire”, medicul se grăbea la o întrunire şi la îndreptat să facă testul HIV, 

iar a doua zi după aflarea rezultatului a făcut consilierea  pre-testare şi post-testare. Toţi cei care au 

participat la serviciul „sub-acoperire” au semnat acordul informat. 

 

Acordul informat – „Chestionarul”  -  mod diferit de abordare în dependenţă de consilier 

Marea majoritatea a celor care au beneficiat de consiliere pre-testare au răspuns la mai multe 

întrebări care se refereau la modalităţile de transmitere HIV,  numărul partenerilor sexuali etc. Modul în 

care au fost completate aceste fişe sunt diferite:  

o „întrebare – răspuns” -  Cei mai mulţi din consilieri întrebau şi notau răspunsurile, pe unii tineri i-a 

plictisit sau stingherit acest mod de abordare – „ca la interogatoriu”. 

o discuţie; 

o auto-completare – au bifat singuri răspunsurile, acestea au fost doar verificate de consilier.  

„Dar înainte de a face testul, este un chestionar, care trebuie îndeplinit - galben, trebuia să bifezi, singură 

l-am completat.” (F, 18 ani, urban) 

 

Doi din participanţii la exerciţiul „sub acoperire” au făcut testul rapid la recomandarea personalului 

medical. Ambii participanţi au insistat asupra faptului că doresc să facă testul prin sânge pentru că au mai 

multă încredere în acest tip de analize
19

. În cazul băiatului consilierul a insistat să facă mai întâi testul 

rapid, iar ulterior i-a dat îndreptare să facă analiza de sânge. În cazul fetei, consilierul la care a apelat a 

fost mai categoric, nu i-a dat îndreptare la testul HIV clasic  deoarece testul rapid nu a fost unul pozitiv. 

De fapt s-a încălcat dreptul pacientului la alegere cum să fie examinat, în special nu i s-a explicat 

pacientului asemănarea şi deosebirea dintre aceste două modalităţi de diagnosticare, percepț ia 

persoanei a fost că ea nu a făcut testul HIV – „nu am făcut… la dorinț ă nu se face testul cu sânge doar 

dacă dai saliva ș i dacă sunt ceva dubii treci mai departe şi dai ș i sânge” 

 

                                                             

19
5 din 6 participanţi la „serviciul sub acoperire” nu ştiau că testele rapide 
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Neclarităţi  privind testul HIV  anonim sau nominal 

Toţi consilieri au menţionat faptul că în cazul în care persoanele vor dori să beneficieze de 

tratament, testele anonime nu sunt valabile. Unii consilieri au fost echivoci atunci când au spus 

adolescenţilor că în cazul în care testul va ieşi pozitiv trebuie să-ţi dezvălui identitatea – „a mai specificat 

că dacă rezultatul este pozitiv rezultatul nu se dă anonim, trebuie neapărat să ştie cine eşti”. Temerile şi 

îngrijorările tinerilor se referă anume la situaţia când testul este pozitiv şi atunci ei nu înţeleg şi pe bună 

dreptate care este rolul testării anonime. 

 

Trăirile psiho-emoţionale 

Marea majoritate a celor care au avut experienț a testării la HIV au aşteptat cu teamă rezultatul 

testării. Cel mai des adolescenţii se întreabă: „Dacă totuș i sunt HIV pozitiv cum voi trăi mai departe?” 

„Cum se va schimba viaţa mea?”. Unii adolescenţi au recunoscut faptul că în această perioadă de 

aşteptare regretau faptul că s-au dus să facă testul – „mai bine să nu ştiu”. 

„Eram convinsă că nu am, dar tot până a venit rezultatul stăteam emoţionată, nu stresată, dar mă 

gândeam mai repede să vină să văd. Nu mi-am început viaț a sexuală, dar nu eș ti sigură. Nu ș tii până 

nu vezi, poate m-am dus odată la spital ș i m-am infectat.” (F, 17 ani, rural) 

„mă gândeam dacă e pozitiv, mă temeam de lucrul ăsta, dar pe urmă mă gândeam că-i bine că l-am 

realizat. Ș tiam că-i bine, dar nu puteam să mă concentrez ș i mă gândeam că mai bine nu mergeam să-l 

fac decât neliniș tea asta. Ș i mă gândeam că dacă e pozitiv ș i mai prost o să mă simt, mai bine nu-l 

făceam.” (F, 18 ani, urban) 

 

Chiar şi cei care au făcut mai întâi testul oral sau doar oral au avut emoţii, ei declară că în câteva 

clipe retrăiesc toate situaţiile de risc la care s-au expus.  

“am făcut testul HIV prin cale sangvină, dar mai întâi prin salivă. Când făceam testul de aici îmi dădea 

întrebări, dar de aici mi-a pus chiar în faț a mea proba aceea. M-am pus aș a ș i mă uitam la dânsa ș i nu 

aveam răbdare mai repede să se ridice să văd dacă se fac 2 liniuț e... mă gândeam la tot ce am făcut,  la 

medicii care am fost” (F, 18 ani, rural) 

 

Aceleaşi emoţii de teamă şi îngrijorare le-au avut şi cei care au trecut testul la HIV în cadrul 

exerciţiului „sub acoperire”.  Unii s-au gândit la situaţiile riscante privind infectarea cu HIV, iar alţii la ce 

vor face după, cu toţii au avut însă îngrijorări  că rezultatele ar putea fi pozitive. 

„eu când am dat mă gândeam la cercelul din nas poate că nu l-a sterilizat, o dată la unghii mi-a curs 

sânge un pic,  ştiam că nu am de unde însă îmi venea în minte diferite gânduri.” (F, participantă SA, rural) 

„mă gândeam că dacă îmi zice că-i pozitiv atunci pentru mine s-a închis totul.” (M, participant SA, rural) 

„eu am zis că dacă am nici nu mă mai duc la ore, înseamnă că trebuie de început un tratament.” (F, 

participantă SA, urban) 

 

Comportamentul  şi atitudinea personalului medical. 

Adolescenţii participanţi la studiu care s-au testat la HIV au rămas foarte mulţumiţi de atmosfera 

generală, de atitudinea şi deschiderea consilierului. „Ne-au întrebat atât de frumos, la urmă au zis la 

revedere, mulț umesc că aț i făcut testul”, „te simţi liber, te ascultă, te sfătuie şi e atât de plăcut”; „nu 

trebuie bani ș i nici nu trebuie să spui numele.”- sunt fraze des utilizate de persoanele testate.  

„mie personal mi-au plăcut toate etapele testului, chiar de la adresarea medicilor până la explicarea 

despre HIV. Mi-au plăcut cum s-au adresat, atitudinea lor faț ă de noi că am dorit să facem acest pas ș i 

consider că dacă s-ar duce tinerii nu le-ar părea rău deoarece acolo nimeni nu te înjoseș te, nimeni nu-ț i 

vorbeș te vulgar…” (F, 18 ani, rural (comportament riscant) 
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Consilierea post-testare  

În mare parte când au luat rezultatul testului HIV persoanelor nu li s-a făcut consiliere. De obicei li s-

a spus că „totul este bine”, „să fie atenţi”, „să aibă grijă de sănătatea lor”, unii consilieri au întrebat dacă 

persoanele mai au careva întrebări.  

„nu am dat testul prin sânge ci prin salivă după ce mi-a arătat că este negativ mi-a zis la revedere ș i atât” 

(F, participant SA, a făcut testul rapid în cabinetul de CTV) 

 

Câţiva consilieri au atenţionat persoanele despre modalităţile de protecţie, au vorbit despre 

contracepţie şi cât este de dificil să trăieşti fiind HIV infectat.  

Testarea „sub-acoperire” – principalele constatări  

Din experienţa adolescenţilor care au beneficiat de servicii sub acoperire am constat următoarele (vezi 

Tabelul 3):  

 

Tabelul 3. Constatările exerciţiului testare „sub-acoperire” 

 Aspecte Pozitive  Aspecte Negative  

Cunoaşterea serviciului de CTV Medicii de familie şi 

reprezentanţii CSPT referă 

tinerii la cabinetele de CTV 

Ceilalţi actori sociali deşi provin 

din diferite mediii nu cunosc 

despre existenţa acestor 

cabinete. Serviciile oferite de 

ONG/CSPT sunt în mare parte 

mai cunoscute, 

Atmosfera  Este una plăcută, cabinete 

curate, amenajate 

Miros şi senzaţie de spital 

Atitudinea personalului În general una prietenoasă, 

majoritatea consilierilor  

inspiră încredere  

Unii consilieri au tratat tinerii cu 

neîncredere privind necesitatea 

testării, înainte de a face 

consilierea pre-testare.  

Practic toţi consilierii au întrerupt 

discuţia pentru a vorbi la telefon 

sau/şi cu o altă persoană, deşi în 

mare parte aceştia au avut 

discuţii foarte scurte.  

Un consilier a făcut consilierea 

pre-testare în prezenţa unei a 

treia persoană cu care discuta în 

paralel. 

Unele asistente medicale, care 

au prelevat sângele au avut un 

comportament brutal.  

Consilierea pre-testare  Informaţii noi;  

Verificarea şi confirmarea 

unor informaţii cunoscute; 

Analiza unor situaţii  reale.   

În cazul unui băiat informarea a 

fost făcută post-testare, 

deoarece medicul se grăbea;  

Unii tineri s-au simţit ca la 

interogatoriu, atunci când 

consilierul le  dădea întrebări.  

Practic în toate situaţiile 
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 Aspecte Pozitive  Aspecte Negative  

consilierea a fost întrerupta de 

convorbiri telefonice scurte, de 

intervenţia altor lucrători medicali 

sau chiar a infirmierii care a făcut 

curat. 

Două persoane au fost rugate să 

citească anumite informaţii ( 5- 

10 min).  

Nu la toate persoanele li s-a  

eliberat partea B a acordului 

informat.  

Prelevarea sângelui  Rapiditate  În cazul a două persoane a fost 

prelevată proba de sânge din mai 

multe încercări.  

Consilierea post-testare  Se face superficial în cazul 

rezultatului negativ.  

Ce au aflat nou unii participanţi din 

participarea la acest exerciţiu 

o despre fereastra imunologică, mulţi nu cunoşteau;  

o existenţa modalităţii de testare rapidă;  

o gratuitatea realizării testului HIV;  

o modul cum se face analiza – „că ei nu depistează virusul, 

ci virusul în reacț iile cu sângele formează o 

condensaț ie ș i numai atunci se depistează.” 

o Diferenţa dintre HIV1 şi HIV2;  

o Cum trebuie corect să fie sterilizate instrumentele pentru 

manichiură; 

 

Trebuie de remarcat faptul că câț iva consilierii au oferit unele informaţii inexacte adolescenţilor care 

îi poate pe viitor determina la anumite comportamente riscante. 

„Mi-a zis să îmi amintesc că după ce am avut relaţii dacă am mers imediat ca să mă urinez, căci prin 

urinare se distruge virusul care poate exista, micşorează riscul ca să te îmbolnăveș ti.”  - concluzia sub 

formă de glumă a participantului dacă ai relaţii fără prezervativ te duci repede şi te urinez şi eşti protejat. 

(M, participant SA) 

„Apoi m-a întrebat dacă e bine să ai relaţii sexuale cu diferite persoane. Am spus desigur  că nu, însă ea  

mi-a spus dacă te protejezi nu e nimic rău. M-a întrebat cum cred că e bine să te protejezi. Eu am spus 

că trebuie să te speli şi cu prezervativ ,însă mi-a spus că te speli pentru a atrage persoana de sex opus şi 

că spălatul nu joacă nici un rol - eu nu sunt de acord.” (F, participant SA) 

 

IV. Experienţa de muncă cu adolescenţii a consilierilor din cabinetele de CTV  

Consilierii cabinetelor de CTV, recunosc că l-a începutul activităţii nu înț elegeau nici ei sarcinile pe 

care urmează să le facă, responsabilităţile care le au. Au ajuns  să activeze în cabinetele de CTV la 

iniţiativa managerilor, din întâmplare sau constrânşi de anumite împrejurări. După seminarele de instruire 

şi  experienţa la locul de muncă sunt ataşaţi de această activitate, însă declară că mulţi din colegii lor 

(medici de familie, infecț ioniș ti) încă nu au ajuns să înţeleagă rolul consilierului în procesul de testare la 

HIV. Iar în acest context, conlucrarea cu unii lucrători medicali este dificilă. Pe parcurs au existat mai 

multe activităţi care au responsabilizat medicii de familie să refere  pentru consiliere, cum ar fi: invalidarea 
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cartelelor medicale a femeilor însărcinate dacă nu s-a făcut consilierea, intervenţiile CSP au 

responsabilizat medicii de familie să refere mai întâi femeile la consiliere. Însă în ceea ce priveşte 

referirea de către medicii de  familie a categoriilor vulnerabile,  inclusiv adolescenţi în situaţii de risc 

această practică este la un nivel foarte redus sau lipseşte cu desăvârşire. Includerea CTV a categoriilor 

vulnerabile, sau a cazurilor noi depistate în rândul anumitor categorii în indicii de calitate care se 

regăsesc în suplimentele financiare oferite la salariu sau includerea în indicii de performanţă ce ar conta 

la anumite evaluări, calificări ar putea motiva medicii de familie să refere mai mulţi adolescenţi către CTV. 

Lipsa promovării cabinetelor de CTV este o constatare a studiului 

remarcată atât de adolescenţi, reprezentanţii CSPT, conştientizată de 

consilierii cabinetelor de CTV. Părerile consilierilor privind rolul lor personal în 

promovarea CTV sunt împărţite. Unii din ei consideră că trebuie să iasă în 

teritoriu măcar o dată  pe săptămână şi sunt gata să facă acest lucru, însă să 

existe o normă legală în acest sens, să fie prevăzut în regulamentul de 

activitate astfel ca să nu  fie bariere administrative. 

„ni s-a recomandat să facem un orar să ne ducem anume la ONG-urile care promovează micşorarea 

riscului de infectare a utilizatorilor de droguri. Când m-am dus la directorul spitalului să îmi confirme 

graficul dat, el a zis: ”ce înseamnă să te duci în orele de lucru?” …am convins-o, a semnat graficul 

deplasării, dar au fost probleme oricum… vinerea nu se face colectarea sângelui, nu se face  deci nici 

consiliere, deci ar fi posibil să se ducă consilierul şi prin şcoli, dar dacă nu este în regulament nu poţi ieşi 

– trebuie ordin.” (consilier CTV) 

 

În cazul unor consilieri aceştia au inclus 

sugestia de a ieşi în teritoriu în darea de seama 

anuală şi administraţia le-a acceptat propunerea. 

Ieşirile în teritoriu, de exemplu în şcoli se fac 

resimţite în următoarele 1-2 săptămâni după 

adresarea  din partea elevilor.  Alţi consilieri, 

consideră că promovarea CTV ar trebui să fie în 

responsabilitatea altor actori cum ar fi medicii de 

familie, cadrele didactice, reprezentanţii ONG. Mai 

mulţi consilieri au evidenţiat necesitatea instruirii 

medicilor de familie şi asistentelor medicale în 

domeniul confidenţialităţii şi comportamentului faţă de pacienţi. 

Un alt aspect se referă la accesul consilierilor în instituţiile de învăţământ. Dacă accesul 

reprezentanţilor CSPT în instituţiile de învăţământ este asigurat prin acordul de colaborare cu Direcţiile de 

învăţământ, atunci în cazul consilierilor acest acces poate fi îngrădit de administraţia şcolii. 

„în şcoli pe noi nu ne primesc, nouă la o şcoală ne-au spus că ei au psihologul lor, care citeşte lecţiile şi 

le aduce la cunoştinţă elevilor, au zis să le dăm doar materialele, dar eu poate pregătesc slide-uri 

interesante să îi cointeresez…” (consilier CTV) 

 

Consilierii au afirmat că din experienţa lor de activitate cu adolescenţii este necesară o educaţie 

sexuală timpurie. Multe din adolescentele însărcinate pe care le consiliază au cunoştinţe limitate în 

domeniul sănătăţi reproductive, contracepţei şi protecț iei ITS. Marea majoritate a adolescenţilor de 18-

19 ani care au fost CTV şi-au început viaţa sexuală. Deşi unii din adolescenţi sunt foarte bine informaţi la 

capitolul HIV/SIDA, consilierii declară că în rândul adolescenţilor se constată comportamente riscante: 

sex neprotejat cu mai mulţi parteneri, sex în grup etc. 

Provocări pentru consilierii din cabinetele de CTV: 

o Bariere financiare de acoperire a costului testării, este mai mult o anticipare a lucrurilor 

percepţia consilierilor fiind că testarea nu va fi acoperită de Fondul Global şi va trece în gestiunea CNAM, 

vor fi limitate drastic numărul persoanelor care vor fi testate la HIV.  
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o Consiliere pre-testare fără a testa persoana. Marea majoritate a consilierilor consideră că ei nu 

fac activităţi de informare, ci consiliere pre-testare, deci persoana consiliată trebuie şi să se testeze, altfel 

apar probleme la nivelul raportărilor, dărilor de seamă între numărul celor consiliaţi şi cei testaţi. Câț iva 

dintre consilieri au declarat că în cazul unor adolescenţi nu există motive,  nu există expunerea la situaţii 

de risc, pentru ca aceştia să fie testaţi şi ei nu văd rostul testării. Unii consilieri nu ştiu cum să introducă 

fişa în program, dacă persoana nu a fost îndreptată spre testare, menţionând că programul le dă eroare. 

Alţi consilier spun că nu au nici un fel de probleme cu includerea acestor adolescenţi care astăzi nu au 

avut relaţii sexuale sau alte situaţii riscante, dar mâine va fi pregătit dacă este consiliat. 

 

o CTV a adolescenţilor care nu au vârsta legală pentru a fi testaţi fără însoţitor 

Restricţia privind vârsta de la care poate un adolescent să se testeze fără acordul părintelui sau a 

tutorelui legal a provocat discuţii în rândul consilierilor. Unii au declarat că din august 2012 pot beneficia 

de servicii de CTV tinerii de la 16 ani, alţii nu cunoşteau în momentul desfăș urării studiului (septembrie) 

această informaţie, iar alţii consideră că pentru ei niciodată vârsta nu a constituit un impediment. Această 

categorie din urmă a remarcat că există fete de 15-16 ani însărcinate care sunt testate, de ce atunci  unui 

băiat de aceeaşi vârstă care a fost supus riscului de infectare să i se refuze testarea. Marea majoritate a 

consilierilor au declarat că în activitatea lor deşi nu au fost multe cazuri au realizat anonim la minori CTV, 

aceştia erau însă informaţi că în cazul unui rezultat pozitiv vor fi nevoiţi să anunţe şi părinţii. Or, acest 

aspect îi poate determina pe adolescenţi să renunţe la testare. 

o Anunț area minorului că este HIV pozitiv 

Părerile consilierilor sunt împărţite cum este corect să procedezi în cazul în care un minor de 15 ani 

de exemplu, ar fi depistat pozitiv şi el s-a testat fără acordul părinţilor. Unii consideră că este important să 

anunţi mama mai întâi, alţii dimpotrivă consideră că adolescentului trebuie să i se ofere timp să-şi anunţe 

părinţii, dacă e cazul. Unul din consilieri a adus un exemplu concret (ilustrat în boxa de mai jos), din 

activitatea sa, aprecierea fiind că a procedat corect, unele colege i-au reproşat însă că în situaţia dată 

oricum trebuia chemată mama, consilierul nu s-a protejat deloc pe sine în cazul în care minora fiind în 

depresie putea să recurgă la suicid sau părinţii ar fi putut să acţioneze în judecată.  

„medicul de familie a considerat că fetiţa (15 ani) nu are un comportament bun, părinţii sociali vulnerabili 

şi a trimis-o la noi, ca să o consiliem şi să o testăm. Noi respectiv am consiliat-o, fetiţa a înţeles şi s-a 

iscălit că nu avea cine să vină, nici mama, nici tata,  am testat-o, ea a fost de acord. A venit pentru a 

doua probă, ea ştia când să vină şi medicul a adus-o iar cu salvarea … a doua oara i s-a luat sânge şi a 

fost pozitiv, am stat mai mult de o oră jumătate, am vorbit, i-am spus că trebuie să informăm şi pe mama 

ca să ştie, ea a spus că trăieşte cu un băiat … în cazul dat riscul mai mare era să-i spui mamei” (consilier 

CTV) 

 

Iar alţi consilieri au preferat să se poziț ioneze neutru – „nu ştiu cum aş face în aşa situaţie, pe de o 

parte te bucuri că vine un adolescent care a  conştientizat faptul că trebuie să se examineze, dar totodată 

te temi de probleme.” 

Au fost şi consilieri care au declarat că atunci când sunt în situaţii în care nu ştiu cum să procedeze 

îşi contactează supervizorii pentru ca aceştia să le sugereze cum să procedeze, îşi asumă împreună 

responsabilitatea. 

„am avut caz concret de 16 ani şi jumătate, dar încă nu era legea că de la 18 ani, era băiat, dar a insistat 

din start că dacă o să fie pozitiv, părinţii lui să nu ştie. În cazul acesta eu cum am procedat, eu am sunat 

şi am întrebat dacă am dreptul să îi fac fără semnătura părinţilor, mi-au spus că am dreptul fiindcă el are 

16 ani şi a semnat.” (consilier CTV) 

 

o Fetele recunosc mai greu comparativ cu băieț ii, că au avut mai mulţi parteneri sexuali, iar 

de obicei numărul acestora este diminuat. Băieţii sunt mai cooperanţi în aducerea partenerilor pentru a fi 

testaţi. 
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o Solicitarea buletinului la prelevarea probei de sânge atunci când testarea se face nominal 

pentru eliberarea certificatului. Unii adolescenţi nu sunt conştienţi de riscurile la care se expun din 

punct de vedere juridic.  Astfel sunt înregistrate situaţii când persoanele care bănuiesc un potenţial 

rezultat pozitiv, dar au nevoie de certificat, pentru a evita unele situaţii de discriminare, conflict roagă pe 

altcineva să se testeze în locul lor. O astfel de situaţie s-a înregistrat în cazul unei tinere care urma să se 

căsătorească şi a trimis prietena să fie testată în numele ei  pentru ca partenerul să nu cunoască statutul 

HIV  pozitiv al ei. O bună parte din consilieri nu au susţinut această propunere remarcând că ar crea o 

barieră în plus în testare. 

 

 

 

V. Rolul Centrelor de Sănătate Prietenoase Tinerilor (CSPT) în CTV a adolescenţilor 

 

 

5.1. CSPT -  percepţii şi opinii generale 

 

Serviciile CSPT sunt înalt apreciate de tinerii care au beneficiat de suportul CSPT. Ei regretă însă 

faptul că numărul adolescenţilor, tinerilor care vin la aceste centre este foarte mic raportat la instituţiile în 

care învaţă sau la adolescenţii din localitate. Marea majoritate din adolescenţi sunt de părere că CSPT 

sunt foarte puţin promovate, iar mulţi adolescenţi/tineri nu cunosc despre existenţa lor, serviciile pe care 

le prestează şi faptul că acestea sunt gratuite. Ei se declară mulţumiţi că cineva din anturaj i-a direcţionat 

spre aceste centre fie pentru a-şi rezolva probleme personale, fie pentru a se implica în activităţi de 

voluntariat.  

„Nu ș tiam că la centru serviciile sunt gratuite, multe persoane nu ș tiu asta. Multe fete ajung într-o 

situaț ie dificilă, când pot rămâne însărcinate, neș tiind unde să apeleze sau să facă un avort dacă nu au 

bani ș i îș i iese din minț i (ea a fost în situaţia disperată de a suspecta că este însărcinată, prietena  ia 

recomandat să meargă la CSPT, aici a găsit suportul necesar)”. (F, 18 ani, urban) 

 

Adolescenţii se pomenesc în diferite situaţii vulnerabile (suspectare de sarcină,  suspectare că sunt 

infectaţi cu o boală sexual transmisibilă, decepţie în dragoste, conflicte cu colegii, părinţii, intenţie de 

suicid etc.) şi nu cunosc la cine să apeleze după ajutor, în acest context CSPT trebuie să ofere cât mai 

multe informaţii despre serviciile care le prestează. Să plaseze aceste informaţii în locuri accesibile 

pentru tineri: instituţii de învăţământ, transport public, mass-media, reţele de socializare etc. Adolescenţii  

consideră că în locurile de distracţie aceste informaţii sunt puţin recepţionate de către ei, chiar deranjante 

pentru că ei sunt orientaţi şi concentraţi asupra distracţiei. 

Unele CSPT sunt foarte uşor de găsit, informaţie există pe internet, dar şi tinerii din anturaj  cunosc 

despre activitatea acestora. Altele sunt  inaccesibile tinerilor  deoarece este greu de găsit sediul acestora 

care nu este cunoscut chiar şi de persoanele care ar trebui să cunoască activitatea  lor, şi  deoarece 

acestea nu activează după programul afişat, sunt închise.  

„Am găsit acest centru foarte greu nimeni nu ș tia, am întrebat prin farmacii, prin oraş, am întrebat ș i prin 

policlinică când intri la registratură,  la casa policlinicii  tot mi-a zis că nu ș tiu, până la urmă mi-a zis o 

doamnă de la farmacie…Am găsit din internet (www.unfpa.md) strada centrului şi telefonul. Am sunat, 

dar nimeni nu mi-a răspuns la telefon, ori îmi închidea.  Apoi m-am dus la spital şi am întrebat au spus că 

nu au auzit de acest centru, le-am spus că  e pe strada “X” şi au spus că spitalul e la această adresă, dar 

prima oară aude de aşa ceva...   Apoi  am întrebat la un magazin şi mi-au spus că un astfel de centru 

este  lângă Primărie, m-am dus şi am găsit centrul “X”- nu era ceea ce căutam. Am intrat în sala din acest 

centru şi am întrebat de  “Z”, această doamnă mi-a spus că nu ştie.  Am intrat într-un magazin de 

suvenire şi  vânzătoarea a spus să întreb la farmacie. Am intrat în farmacie, am aşteptat în rând, am 

întrebat, dar a spus că nu ştie. M-am întors înapoi şi am întrebat la altă farmacie şi mi-a spus să mă duc 

în dosul spitalului. Am făcut un cerc în jurul spitalului şi am găsit acest centru.”(F, participantă SA, rural) 
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„am mers  vreo cinci zile la rând, dar era închis, până la urmă am găsit prin altcineva, datorită prietenului 

meu, în spital pe un domn care lucrează şi în spital şi la centru.” (M, participant SA, urban) 

 

Adolescenţii care au ajuns să beneficieze de serviciile CSPT sunt foarte mulţumiţi de atmosfera din 

centre şi atitudinea personalului. Reprezentanţii CSPT sunt foarte prietenoşi, deschişi, „se comportau de 

parcă am fi prieteni de o viaţă”. Încăperile CSPT sunt curate, există flori, culorile pereţilor sunt deschise, 

pe pereţi există diferite informaţii prezentate într-un mod interesant toate acestea fac ca ambianţa să fie 

plăcută. În opinia respondenţilor în cazul unor CSPT care se află în instituţiile medicale persistă „mirosul 

de spital”, de medicamente moment ce le creează disconfort, îi indispune. De asemenea există situaţii 

când tinerii s-au simţit stresaţi – „ uşa de la intrare este foarte grea şi când se închide se aude un zgomot 

de parcă s-a închis capcana, vreai să fugi înapoi”.Reprezentanţii CSPT activează de obicei şi în alte 

instituţii, cu precădere instituţii medicale, de asemenea unele centre sunt în incinta instituţiilor medicale. 

Iar în acest context unii din tinerii intervievaţi nu ştiau de existenţa CSPT, deşi au fost recrutaţi din 

intermediul beneficiarilor centrelor.  

„Pe mine m-a telefonat ginecologul, pentru că am stat în spital cu nişte probleme şi mi-a spus să vin la 

Chişinău că o să fie un seminar, am acceptat… Mi-a vorbit despre cum să mă protejez de sarcină, despre 

cum să transmite HIV şi alte boli… am dat sânge ” (F, 16 ani, urban) (a fost testată la HIV, dar nu a fost 

informată de acest lucru). 

 

Adolescenţii, atât cei din mediul urban, cât şi cei din mediul rural consideră că CSPT şi organizaţiile 

care activează în domeniu trebuie pună accente pe informarea adolescenţilor, tinerilor din mediul rural. 

Provocările la care sunt supuşi adolescenț ii/tinerii din mediul rural care vin să-şi continue studiile în oraş 

sunt foarte mari, iar mulţi din ei nu sunt pregătiţi să facă faţă acestor tentaţii.  

„cu toate că ș tiu mai multe însă aceș tia de la oraș  au mai mult acces la droguri. Dar aceș tia de la sat, 

care se duc la oraș , unii sunt îș i găsesc locul, dar sunt care încearcă toate tentaț iile noi, pleacă ș i la 

discotecă, folosesc ș i drogurile lipsa de informare duce la  toate acestea.” (F, 18 ani, rural) 

 

5.2. Referirea adolescenţilor beneficiari ai CSPT  la CTV 

În mare parte reprezentanţii CSPT au fost instruiţi şi deţin certificate de consilier în domeniul HIV. 

Însă, doar un singur CSPT oferă beneficiarilor serviciul de CTV, începând cu ianuarie 2012. 

Reprezentantul acestui centru a remarcat că au fost necesare eforturi, pe care ei le-au depus de sine 

stătător, pentru a îndeplini toate cerinţele prevăzute în protocolul de CTV. Dar efortul este înalt apreciat 

de adolescenţi, tineri care se pot testa direct la ei fără a fi referiţi la alte instituţii. Mai mult ca atât centrul 

se află în incinta policlinicii, iar femeile însărcinate care urmează să se testeze la HIV sunt consiliate la 

CSPT.   

Motivele menţionate de reprezentanţii CSPT din care nu se face CTV se referă la faptul că nu pot 

asigura condiţiile pentru prelevarea sângelui.  

„noi nu putem preleva sângele, dacă nouă ni s-ar da testele rapide avem atunci cabinet unde putem face 

consilierea, avem calculator, unde poate fi pusă baza aceasta de date, însă teste rapide nu se dau, nu 

avem posibilitatea de a face prelevarea sângelui.” (psiholog, CSPT) 

 

Deoarece în CSPT există persoane calificate, iar multe din CSPT se află în cadrul policlinicilor sau în 

imediata apropiere a acestora, s-ar putea face în aşa fel ca adolescenţii să fie consiliaţi pre şi post testare 

în CSPT, iar proba de sânge să fie prelevată în sala de proceduri a instituţiei medicale  , evitându-se 

astfel cabinetul de CTV. Aspectul este important pentru că uneori în procesul acesta de referire 

adolescenţii, în special cei vulnerabili renunţă la testare, iar consilierea ar trebui să se facă în prima 

instanţă chiar dacă ulterior persoana nu ajunge să facă testul. Astfel persoana va fi mai informată la 

subiect şi probabilitatea ca aceasta să conştientizeze riscul este mai mare, în afară de aceasta nu trebuie 
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să interacț ioneze cu o altă persoană. Odată ce reprezentanţii  CSPT au beneficiat de această instruire, 

calificarea acestora trebuie valorificată.  

Cabinetele de CTV, în majoritatea cazurilor, sunt în subordinea instituţiilor spitaliceș ti, iar CSPT sunt 

în structura CMF. Astfel există în opinia unor reprezentanţi ai CSPT o lipsă de conlucrare datorată cu 

precădere deficienț elor de management din sistem. Este un moment care indica asupra insufiecientei 

comunicări şi colaborări între serviciile spitaliceşti şi asistenţa medicală primară, lipsa unui mecanism de 

transmitere a informaţiilor şi referire a beneficiarilor. 

Un alt aspect pe care l-au abordat reprezentanţii CSPT, se referă la calitatea consilierii. În opinia 

unor consilieri aceasta nu se face întotdeauna la nivel, Când persoanele se grăbesc, când sunt mai multe 

persoane în rând sau din alte motive subiective calitatea consilierii poate fi afectată.  

Unii reprezentanţi ai CSPT consideră că „HIV este printre miile de  probleme pe care le are 

adolescentul”, iar altele cum ar fi relaţiile cu părinţii, cu semenii, problemele amoroase, depresiile, 

tentativele de suicid sunt în opinia acestora mult mai prioritare şi mai răspândite. 

  

VI. Colaborarea dintre cabinetele de CTV şi alţi actori 

Solicitarea testării pentru anumite categorii cum ar fi femeile însărcinate
20

, necesitatea anumitor 

certificate - elevii care intenţionează să-şi continue studiile într-o altă ţară  reprezintă categoriile de bază 

care se testează.  Se atestă o adresabilitate mai mare la cabinetele de CTV în rândul adolescenţilor în 

situaţiile în care consilierul CTV este angajat part-time şi în CSPT, deoarece acesta interacț ionează mai 

mult cu această categorie de vârstă.  Ei declară că ponderea adolescenţilor testaţi lunar reprezintă în jur 

de 10% faţă de ceilalţi consilieri care spun că aceştia reprezintă sub 5% din totalul celor intervievaţi. 

În cazul în care medicul de familie din mediul rural îndreaptă pacientul la cabinetul de CTV, iar 

acesta din diferite motive nu este deschis riscul ca adolescentul/tânărul să nu facă testul este sporit. Nu 

toţi lucrătorii medical sunt pregătiţi să ofere răspunsuri adecvate şi să-şi motiveze corespunzător modul 

de acţiune. 

„am fost la un laborator tot acolo pe etaj, am zis că vreau să dau sânge  pentru HIV. Iar ei mi-au zis că la 

ei aș a ceva nu se face la dorinț ă că dacă o să vină toț i ș i o să ne roage ș i m-au trimis la Chiș inău 

deoarece ș i ei trimit analize la Chiș inău, iar rezultatele vin foarte târziu.” (F, participantă SA, rural) 

 

Deşi s-a procedat corect că nu  i s-a prelevat sânge pentru testul HIV pentru că persoana nu a fost 

consiliată pre-test, acesta trebuia să fie argumentul de bază a lucrătorului medical: faptul că persoana nu 

a trecut prin cabinetul X, or motivele invocate sunt total nefondate. 

Medicii dermatovenerologi referă de asemenea adolescenţii pentru a realiza testul HIV, deşi se 

consideră că o parte din aceşti specialişti nu referă persoanele în situaţii de risc să se testeze la HIV.  

Unii consilieri au stabilit relaţii de parteneriat cu comisariatele de poliţie şi sunt îndreptaţi spre CTV 

consumatorii de droguri şi lucrătoarele sexului comercial, inclusiv minorii. Alţi consilieri însă consideră că 

aceasta nu este o abordare corectă, iar cei care îşi cunosc drepturile pot refuza cu uşurinţă să se testeze. 

În momentul în care aceasta este o informare din partea angajaţilor ministerului afacerilor interne  privind 

această oportunitate şi nu o impunere, conlucrarea dintre aceste două structuri este binevenită.  

Consilierii cabinetelor de CTV apreciază foarte mult implicarea organizaţiilor non-guvernamentale în 

informarea la subiectul HIV, în special în rândul adolescenţilor. Totuşi există rezerve în rândul unor 

consilieri privind activitatea unor ONG-uri, care în opinia lor cheltuiesc ineficient resursele. De asemenea 

unul din consilieri a atenţionat faptul că sunt organizaţii care foarte bine transmit informaţii despre HIV, 

metodele de transmitere, de protecţie, iar la sfârș it le spun adolescenţilor că testul HIV se face benevol şi 

                                                             

20
Consilierii s-au arătat foarte nemulț umiț i de faptul că au fost scoase anumite categorii care erau referite la CTV cum ar fi tinerii 

care urmează să se căsătorească, emigranţii.  Ei cred că va scădea semnificativ numărul cabinetelor de CTV. Unii din consilieri s-

au arătat îngrijoraţi de posibilitatea închiderii cabinetelor de CTV.  
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nimeni nu-i poate obliga. Acest ultim mesaj le rămâne adolescenț ilor în minte cu o asemenea situaţie s-

au confruntat în cazul elevilor din internate când aceştia invocau dreptul lor de a nu se testa.   

În mare parte reprezentanţii CSPT nu sunt mulţumiţi de conlucrarea cu consilierii CTV, pentru ei 

percep această conlucrare ca fiind unilaterală, doar ei referă tinerii, iar consilierii nu vin cu iniţiative de 

colaborare, cu solicitări de îndreptare a adolescenţilor/tinerilor. Există însă şi experienţe pozitive de 

colaborare între CSPT şi consilierii CTV.  

“de exemplu, utilizatorii de droguri sau lucrătoarele sexului comercial, noi avem seminarii speciale numai 

cu ei ș i de  câteva ori la noi a fost consilierul de la Policlinică cu teste rapide a venit... ș i au efectuat la 

noi în incinta noastră consiliere... Am luat un birou în palatul de cultură, unde doamna era iarăș i cu 

testele rapide, pe piaț ă erau voluntari care vorbeau despre ziua aceasta (1 decembrie) ș i le spunea că 

acum dacă doriț i vă puteț i testa la HIV ș i  câte un voluntar îi duceau la cabinetul acela ș i făceau 

testarea.” (psiholog CSPT) 

 

VII. Sugestii şi recomandări 

 

 

7.1. Adolescenţii 

 

o Promovarea CSPT şi cabinetelor de CTV prin metode interactive;  

o În seminarele, cursurile de informare privind HIV/SIDA un accent mare să se pună  pe 

necesitatea testării şi  a aspectului importanţei cunoaşterii statutului HIV, chiar dacă SIDA este o 

boală incurabilă. Oferirea adreselor cabinetelor CTV din centrul raional, dar şi a câtorva din 

oraşele Bălţi şi Chişinău, după caz. Descrierea condiţiilor în care se desfăşoară testarea: 

atmosferă prietenoasă, confidenţialitate, anonimat (dacă se doreşte), gratuitate.  

o Implicarea diferitor categorii de elevi în activităţile extraşcolare, inclusiv cele cu tematica HIV; 

„tot timpul le propune doar la persoane care învaț ă bine în ș coală, însă trebuie de implicat toate 

persoanele nu doar cei care învaț ă bine.” (F,participantă MS, rural) 

 

o Sensibilizarea tinerilor prin diferite activităţi cu genericul – „oricui se poate întâmpla”, „nimeni nu 

este protejat, dacă nu are un comportament adecvat”. Filme inspirate din cazuri reale, 

cunoaşterea persoanelor HIV infectate care locuiesc în Moldova, prezentarea datelor statistice 

din Moldova. În percepţia multor tineri HIV/SIDA este ceva care se întâmplă undeva departe, în 

alte societăţi.  

„tinerii trebuie să cunoască persoanele infectate de HIV ca să vadă cum trăiesc ei, că sunt persoane 

reale, că li s-a întâmplat lor chiar dacă aceştia nu au crezut că anume lor  li se va întâmpla ș i atunci tinerii 

vor încerca să se protejeze.” (F, 18 ani, rural)  

 

o Consilierii să recomande adolescenţilor ca aceştia să le vorbească şi altor tineri despre existenţa 

unor asemenea servicii, iar dacă doresc să le împărtăşească şi lor experienţa testării. 

„dacă ar face o prietenă de a mea ș i după ce ar primi rezultatele să-mi povestească cum ne-a explicat 

domniș oara - că s-a adresat frumos cu dânsa, dacă greș eşti iţi explică fiecare nuanț ă a-ș i fi curioasă ș i 

chiar ia-ș i cere ajutorul să fac ș i eu pasul acesta.” (F,16 ani, rural) 

 

o Să se vorbească şi despre alte maladii cu transmitere sexuală, riscurile acestora, pentru că mulţi 

percep HIV/SIDA ca pe ceva care pe ei nu-i priveşte. Unii consilieri au reuşit să cointereseze 

tinerii să-şi facă şi alte investigaţii.  

„numai după ce am fost, am văzut cum e relaț ia faț ă de tineri ș i care sunt riscurile, acuma aș  merge să 

fac ș i pentru Hepatită. Mi-a zis consilierul că este un virus care mai repede te poț i infecta. Anume 



33 

despre Hepatita la unghii, că ia rezistă mai mult în aerul liber de cît virusul HIV aș a mi-a trezit un interes.” 

(F, participantă MS, rural) 

 

o Efectuarea testării HIV  în cadrul CSPT şi ONG active în domeniul prevenirii HIV şi asistenţei 

grupurilor cu risc sporit de infectare, adolescenţii se simt confortabil în aceste medii şi ei 

apelează după alte servicii la aceste instituţii şi ar putea fi mai uşor referiţi, convinşi să realizeze 

testul HIV.  

 

o Motivaţie, oferirea unor beneficii, de exemplu flaiere pentru intrarea gratuita sau cu reducere la o 

anumită discotecă populară în rândul tinerilor.   

 

 

7.2. Specialiș tii 

Consilierii CTV 

- Oferirea informaţiilor în mod interactiv prin mass-media şi internet.  

- Atenţie sporită educaţiei sexuale în familie şi şcoală. Informarea părinţilor despre faptul cum să 

vorbească cu copiii despre aceste subiecte. Informarea corectă a părinţilor şi cadrelor didactice la 

subiectul HIV. 

- implicare mai mare din partea medicilor de familie în educaţia sexuală a adolescenţilor şi 

referirea la cabinetele de CTV, găsirea unor mecanisme, nu neapărat financiare de motivare a 

acestora; 

- Obligativitatea testului HIV pentru anumite categorii. O parte din consilieri, insistă asupra 

obligativităţii testării la HIV pentru anumite categorii de persoane (lucrătoarele sexului comercial, 

abiturienţi, alte categorii vulnerabile), argumentele acestora se referă la lipsa culturii medicale şi 

conştientizării factorilor de risc. Deşi marea majoritate sunt conştienţi de imposibilitatea obligării 

persoanelor, deoarece acest lucru vine în contradicţie cu principiile testării voluntare. O bună 

parte din consilieri însă nu conştientizează acest aspect, îngrijorările lor se axează pe eventuala 

reacţie a organizaţiilor care promovează şi apără drepturile omului.  

„una din pârghii este  de obligat, numai că acesta trebuie scris aşa de frumos ca ei să nu ne poată da 

în judecată. Că dacă medicul de familie are pliante nu care să fie luate şi aruncate în genţi, dar să 

facă ca la centrele private, eu 30 de ani lucrez deja şi  la un centru privat, au venit la terapeut şi l-au 

îndreptat acolo, acolo şi acolo” (Consilier CTV) 

 

- Organizarea transportului de către APL pentru adolescenţii vulnerabili din mediul rural, unii 

consilieri nu au fost de acord cu această sugestie pentru că se încalcă principiul confidenţialităţii 

testării.  În acest sens mai indicat ar fi deplasarea consilierului în mediul acestor adolescenţi, 

efectuarea unor teste rapide în locurile pe care aceştia le frecventează.  

 

Reprezentanţii CSPT 

o Realizarea CTV în CSPT,  oferirea alternativei prin testele rapide;  

o Promovarea cabinetelor de CTV de către personalul CSPT – „majoritatea care lucrează în 

cabinetele de consiliere sunt lucrători medicali ș i ei aș teaptă ca în cabinet să vină bolnavul.” 

Totodată acestora ar trebui să li se ofere şi resurse materiale, informative pentru a promova 

serviciile de CTV.  

o Să existe un interes, o deschidere spre colaborare din partea consilierilor CTV –„să vină ei cu 

iniț iativă să zică dacă se adresează adolescenț i trimiteț i-i, într-un fel trebuie să te duci tu să te 

închini la dânș ii, dar acesta e lucrul lor.” 

o Cabinetele de CTV să stabilească acorduri de colaborare cu mai multe instituţii, actori sociali 

care ar putea referi – „colaborare ș i cu poliț ia ș i cu asistenț a socială, cu ș colile, cu Direcț ia 
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de  Învăț ământ, cu alte Centre, cu ONG, în speciale cele care lucrează în domeniul prevenirii 

HIV şi asistenţei grupurilor cu risc sporit de infectare cu HIV”. 

o Să li se impună nişte standarde în activitate, astfel ca cei ce vin în cabinetul CTV să nu fie doar 

persoanele referite de către medicii de familie sau alţi lucrători medicali.   

o Programul cabinetelor CTV să fie mai accesibil adolescenţilor, tinerilor, dacă nu este posibil 

pentru întreaga zi, cel puţin să fie în unele zile ale săptămânii până la masă, în alte zile după 

masă. 

o Preluarea exemplelor pozitive de deplasare în teritoriu a consilierilor CTV, pentru efectuarea 

testelor rapide. Consilierea pre-testare a mai multor adolescenţi şi testarea celor mai vulnerabili. 

o Motivarea adolescenţilor care se testează şi celor care mai aduc pe cineva din prieteni cunoscuţi 

să facă testul HIV.  

o Realizarea testului HIV  în cadrul CSPT. Iar în acest context testele rapide reprezintă un atu, 

adolescenţii, tinerii le accepta mai uşor şi nu sunt necesare dotări tehnice suplimentare.  
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Concluzii 

 Timpul liber al adolescenţilor intervievaţi este ocupat în mare parte de ieşirile cu prietenii şi internet. 

Adolescenţilor le place să asculte muzică şi unora din ei să frecventeze locurile de distracţie, alţii 

însă le evită pentru că le consideră periculoase pentru ei. Adolescenţii din mediul rural sunt în mare 

parte nemulţumiţi de faptul cum îşi petrec timpul liber, oportunităţile acestora fiind limitate. 

 

 SIDA este asociată de adolescenţi în primul rând cu teamă, frică de caracterul fatal al maladiei şi de 

reprezentările sociale negative materializate prin respingerea şi izolarea persoanelor HIV pozitive. 

Adolescenţii care cunosc mai multe informaţii despre HIV/SIDA tind să asocieze HIV/SIDA cu 

cunoştinţele pe care le au în domeniul căilor de transmitere şi modalităţile de protecţie.  

 

 În mare parte adolescenţii sunt informaţi la subiectul HIV/SIDA în cadrul instituţiilor de învăţământ, 

de obicei abordarea subiectului în demersul unor discipline sau prezentarea informaț iilor de către 

voluntarii organizaţiilor non-guvernamentale. Adolescenţii care au participat la instruiri în afara şcolii 

sunt mai informaţi  şi mai preocupaţi de subiectul HIV/SIDA. Deşi în mare parte adolescenţii cunosc 

căile de transmitere şi metodele de protecţie, sunt şi adolescenţi foarte puţin informaţi. 

 

 Serviciile de CTV sunt puţin cunoscute în rândul adolescenţilor şi a persoanelor din anturajul 

acestora. Persistă ideea generală că nu au avut deocamdată nevoie de acest serviciu. Iar putea 

determina să facă testul HIV: contactul sexual neprotejat cu un partener ocazional sau cu un 

partener care a fost la muncă peste hotare, utilizarea drogurilor injectabile în grup utilizând aceeaşi 

seringă şi intenţia de a forma o familie.  

 

 Importanţa testării la HIV, percepută de tineri se referă la  siguranţa că nu eşti infectat, iar dacă eşti 

se vor lua măsurile de rigoare pentru a nu lăsa boala să evolueze; protejarea partenerului sexual; 

aflarea unor informaţii noi şi confirmarea sau infirmarea unor idei referitoare la acest subiect.  

 

 Barierele subiective de natură umană în accesarea serviciilor de CTV se referă la:  comportamente 

de indiferenţă, existenţa altor preocupări considerate mai prioritare, cultura sanitară joasă - virusul 

HIV nu provoacă simptome, dureri care i-ar determina să se adreseze la medic; convingerea că ei 

nu sunt infectaţi, consideră că nu au avut  situaţii de risc, sau  nu cred că anume ei se pot infecta cu 

HIV. 

 

 De asemenea factorul socio-comunitar este un impediment important, adolescenţii nu apelează la 

servicii din teama faţă de reacţia comunităţii doar la faptul că  persoana s-a testat la HIV, influenţa 

celor din jur – nu este o normă socială sa-ţi faci testul HIV (cum ai dat analiza generală a sângelui 

sau altă investigaţie).  Persistă în acelaşi timp fobia de eventualul  rezultat pozitiv la testul HIV:  - 

Cum va fi viaţa mea mai departe? Mai are rost să trăiesc?  şi de Izolare / discriminare – Ce vor 

spune alţii? Cum se vor comporta?, neîncrederea în respectarea confidenț ialităț ii şi respectiv 

consecinţele ulterioare.  

 

 Unii respondenţi nu văd rostul testării, dat fiind faptul că SIDA este o boală incurabilă, percepţia că 

tratamentul pentru stabilizarea situaţiei este costisitor şi ineficient. Insistarea din partea unor 

consilieri ca testarea să se facă nominal, pentru că aceș tia nu vor putea beneficia de tratament 

gratuit, teama unor adolescenţi faţă de prelevarea sângelui sunt alte bariere în CTV.  
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 Motivele obiective invocate de neaccesare serviciilor de CTV: nu se cunoaşte  că există asemenea 

servicii şi faptul că CTV este un serviciu gratuit, programul incomod al CTV (în prima jumătate a 

zilei), necesitatea de resurse financiare pentru deplasare în cazul tinerilor din mediul rural, lipsa de  

interes şi conlucrare între diferiţi actori pentru referirea la cabinetele de CTV. 

 

 Adolescenţii din grupurile de risc au nevoie de un suport mai mare pentru a-şi face testul HIV din 

partea actorilor sociali implicaţi în procesul de prevenire a răspândirii HIV, cum sunt ONG şi CSPT.  

Este insuficient ca aceştia să fie referiţi la cabinetele de CTV, este necesar un suport logistic şi 

motivaț ional pentru ca aceştia să ajungă să facă CTV. 

 

 Experienţa CTV este în general apreciată pozitiv de adolescenţi, atmosfera din cabinetele de CTV şi 

atitudinea personalului este una prietenoasă. Adolescenţii s-au simţit în mare parte confortabil, deşi 

în multe cazuri discuţiile cu consilierul sunt întrerupte de obicei pentru perioade scurte de timp. 

Practicile în care a fost realizat acordul informat diferă de la tehnica „întrebare-răspuns”, discuț ie, 

până la auto-completare. Se pare că consilierii cabinetelor de CTV acordă mai puţină atenţie 

consilierii post-testare atunci când rezultatul este negativ.  

 

 Toţi cei care s-au testat la HIV, inclusiv cei care au făcut testul rapid au avut îngrijorări privind 

posibilitatea rezultatului pozitiv al testării. În câteva clipe adolescenţii au retrăit toate situaț iile 

riscante la care s-au expus, iar unii au recunoscut că în momentele acelea se gândeau că mai bine 

nu-l făceau.  

 

 Cabinetele de  CTV sunt puţin promovate. Consilierii sunt nesiguri în viitorul serviciilor pe care le 

prestează, senzaţie apărută după reducerea categoriilor care sunt referite de medicii de familie 

pentru a se testa la HIV, dar şi teama că acest serviciu nu va fi asigurat cu resurse financiare 

suficiente.  

 

 Consilierii recunosc că numărul adolescenţilor care sunt CTV este nesemnificativ. Ei sunt preocupaţi 

de practicile corecte pe care ar trebui să le utilizeze în CTV a adolescenţilor, în special cei care nu 

au vârsta legală pentru a consimţi testarea. Consilierii au nevoie de clarificări privind CTV a acestei 

categorii de vârstă între respectarea confidenţialităţii şi provocările juridice. Consilierea fără testare a 

adolescenţilor care nu au fost în situaţie de risc la moment, dar se adresează la cabinetele de CTV 

trebuie să fie specificată în activitatea consilierilor.  

 

 Implicarea CSPT în serviciile de CTV este redusă. O parte din personalul CSPT au beneficiat de 

instruiri privind CTV, au calificarea şi certificarea necesară însă, cu o singură excepţie aceştia nu 

prestează servicii în domeniul CTV pentru că nu pot satisface condiţiile necesare pentru a putea 

presta acest serviciu.  

 

 

 Implicarea ONG în serviciile CTV este lipsă. Accesul adolescenţilor la CTV ar putea fi considerabil 

îmbunătăţit prin abilitarea ONG în prestarea acestui serviciu – instruirea consultanţilor şi organizarea 

infrastructurii. 

 

 

 Reprezentanţii CSPT recunosc că în activităţile lor nu promovează cabinetele de CTV, ei vorbesc de 

necesitatea realizării testului HIV. Sunt animozităț i între cabinetele de CTV şi CSPT privind 
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resursele disponibile şi eforturile pe care le depun fiecare din ele. Stabilirea parteneriatelor dintre 

aceste două instituţii prin identificarea beneficiilor şi motivaţiilor reciproce  ar avantaja CTV în rândul 

adolescenţilor, tinerilor, în special grupurile de risc care beneficiază de alte servicii ale CSPT. Soluţia 

oportună ar ţine de crearea serviciului CTV în incinta CSPT, cu aplicarea testelor express şi 

asigurarea ulterioară a acompaniamentului adolescentului testat cu rezultat pozitiv la cabinetul CTV 

din structura spitalicească pentru confrmarea diagnosticului.Totodată CSPT aflate în instituţiile 

medicale, care au persoane instruite ar putea presta servicii de consiliere pre şi post testare, iar 

proba de sânge să fie preluată de laborator sau să fie utilizate teste rapide, acestea din urmă ar 

putea fi utilizate şi de CSPT aflate în alte locaţii.  

 

 Adolescenţii, în special cei din grupurile de risc se recomandă să beneficieze de CTV în cadrul 

CSPT, dar şi ONG care prestează servicii grupurilor cu risc sporit de infectare cu HIV, acestora li se 

oferă o gamă de servicii în cadrul  acestor instituţii, iar testul HIV trebuie să se regăsească printre 

aceste servicii. Referirea acestor categorii către cabinetele de CTV este dificilă şi garanţia că aceştia 

într-adevăr ajung să facă testul este redusă. 

  

 Informarea adolescenţilor despre existenţa serviciului de CTV, unde pot apela şi în ce condiţii 

(gratuit, anonim, confidenţial, servicii prietenoase) şi motivarea acestora prin demersuri explicative, 

importanţa testării, dar şi practice - oferirea unor avantaje, stimulente ar determina mai mulţi 

adolescenț i să se adreseze la serviciile de CTV. Înlăturarea barierelor obiective cum ar fi: 

programul de lucru limitat, lipsa resurselor financiare pentru adolescenţii din mediul rural  şi 

fortificarea conlucrării dintre toţi actorii implicaţi. Pe lângă toate acestea sporirea culturii sanitare şi a 

educaţiei sexuale sunt premise absolut necesare în facilitarea adresării adolescenț ilor la CTV şi 

prevenire HIV/SIDA.   


