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Prefaţă

Epidemia SIDA e una din cele mai serioase încercări pentru sănătatea publică şi
pentru societate cu care s-a confruntat lumea. Ea distruge atat indivizi cat si familiile,
comunităţile şi ataca întreaga societate. Cele mai vulnerabile ţinte sunt comunităţile
care  sunt  ultimele  ce  pot  folosi  măsurile  potrivite  de  prevenire  şi  control.  Epidemia
SIDA probabil este cel mai mare obstacol pentru realizarea Scopurilor de Dezvoltare
a Mileniului. Ca o măsura contracarare, OMS a lansat Iniţiativa „3 by 5” care este
bazată în primul rând pe asigurarea tratamentului pentru milioane de oameni care au
nevoie de el şi în al doilea rând urmăreşte construirea elementelor sistemelor de
sănătate care vor fi necesare pentru livrarea tratamentului.

De aceea tratarea tulburarilor mentale ale persoanelor ce trăiesc cu HIV/SIDA
are mari consecinţe umanitare, economice, şi de sănătate publică; similar, se referă şi
la asigurarea persoanelor în cauză cu suport psihologic potrivit. Aceasta nu este o
sarcină uşoară , in privinţa deficitului de resurse umane, echipament tehnic şi resurse
financiare. Seria prezentă este o contribuţie de la Departamentul de Sănătate Mintală
şi Dependenţa de Substanţe către Iniţiativa OMS 3 by 5. Acest proiect a adunat din
toata lumea experţi in tulburarile mentale asociate cu HIV/SIDA. Ei au contribuit cu
cunoştinţe, energie, entuziasm şi expertiză la acest efort. Noi le suntem profund datori
atat lor cat si agenţiilor şi organizaţiilor cu care sunt în legătură. Numele
contribuitorilor sunt indicate in fiecare modul din această serie. Mulţumiri speciale
Prof Melvyn Freeman, care a condus acest grup strălucit, câteodată prin ape
neexplorate, cu răbdare şi eficienţă. Acuma noi facem acest material accesibil nu ca
un product final ci ca un instrument de lucru pentru a fi tradus in limbile locale,
adoptat şi îmbunătăţit pe parcurs. Un set de instrumente pentru training şi învăţământ
va fi în scurt timp lansat ca o altă contribuţie la sarcina uriaşă de îmbunătăţire a
resurselor umane disponibile şi necesare, în special unde este extinsă Iniţiativa 3 by 5.
Comentarii, sugestii şi suportul sunt binevenite.

Dr Benedetto Saraceno, Director, Departamentul de Sănătate Mintală şi Dependenţa
de Substanţe; Organizaţia Mondială a Sănătăţii
Dr Jim Kim, Director, Departamentul HIV/SIDA; Organizaţia Mondială a Sănătăţii
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Cuvânt înainte

Printre cei afectaţi sau ce riscă să achiziţioneze HIV/SIDA, sunt persoane cu
tulburari mentale. Comorbiditatea este explicabila prin doua mecanisme: i. unele tulburari
mentale cresc vulnerabilitatea la infectarea cu virusul (de ex., utilizarea drogurilor
intravenoase, abuzul de alcool, depresia majoră, dizabilităţile de dezvoltare şi alte
tulburari de sănătate mintală, ce afecteaza judecata şi abilitatea de luare a deciziilor) şi
crec riscul expunerii  la situaţii ce majorează posibilitatea transmiterii virusului la alte
persoane; şi ii. unele forme ale infecţiei HIV au afectare cerebrala, creând tablouri clinice
care iniţial seamănă cu câteva tulburari mentale.

Din păcate, interacţiunea dintre HIV/SIDA şi tulburarile mintale este mai mult
decat aleatorie .Probabil cel mai relevant aspect practic al acestei interacţiuni se referă la
aderenţa la tratament. Este binecunoscut că prezenţa unei maladii mintale netratate – în
particular depresia, precum si dependenta de substante – micşorează considerabil
aderenţa la tratamentul oricărei condiţii, inclusiv HIV/SIDA.

Eşuarea aderenţei la regimul potrivit de tratament antiretroviral (ARV) atrage după
sine trei consecinţe majore. Mai întâi de toate, beneficiul aşteptat al tratamentului nu are
loc, situaţia clinică se înrăutăţeşte şi creste riscul de deces. În al doilea rând,
neregularitatea primirii medicamentelor ARV produce noi tulpini rezistente ale virusului,
astfel complicând controlul ulterior al tratamentului. În al treilea rând, cursul întrerupt sau
incomplet al tratamentului duce la cheltuieli financiare inutile şi a altor resurse ce ar
putea produce rezultate mai bune din punct de vedere al cost-eficacităţii în cazul
aderenţei pacienţilor.

Ca adaos, fiind HIV/pozitiv, sau având pe cineva cu HIV/SIDA în familie poate fi
stresant pentru persoanele cu HIV şi pentru îngrijitori. În multe ţări unde prevalenţa HIV
este înaltă, nu este un lucru rar întâlnit să convietuiasca mai multe persoane cu
HIV/SIDA în aceeaşi casa.

Stresul existenţei cu o boală cronică sau îngrijirea oferită unei rude bolnave – chiar
dacă nu duce direct la o tulburare mintală majoră, cum ar fi depresia – poate rezulta într-
un şir de reacţii psihosociale ce cauzează durere şi disfuncţie considerabilă. Aceasta
disfunctie poate micşora rezistenţa faţă de condiţiile co-morbide, şi poate contribui la
reducerea aderenţei la tratament.

Jose M. Bertolote, Coordonator
Managementul Tulburarilor mentale şi Cerebrale
Departamentul de Sănătate Mintală şi Abuz de Substanţe
Organizaţia Mondială a Sănătăţii
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Scopul Grupurilor de Suport

Persoanele ce se confruntă cu situaţii similare, in special  averse sau neplăcute, deseori
găsesc confort, înţelegere şi suport în experienta impartasita de alte persoane ce sunt în situaţii
asemănătoare. Grupurile de suport reprezinta modalitatile prin care persoanele cu griji şi
necesităţi comune îşi împărtăşesc experienţele şi se ajută reciproc în perioadele dificile, astfel
contribuind la ameliorarea sanatatii fizice si mentale pentru toţi membrii grupului. Grupurile de
suport au fost denumite si „locuri de vindecare” deoarece ele faciliteaza atat tratarea problemelor
individuale cat si asistarea altora aflati in aceeasi situaţie.

Grupurile de suport pot lucra la diferite nivele şi în funcţie de obiectivele grupului, pot
ajuta persoane cu necesităţi emoţionale, spirituale, fizice, psihologice şi educaţionale. Majoritatea
deciziile legate de scopurile comune se iau in cadrul grupului, uneori cu asistenţa unui facilitator.

Persoanele din grupuri de obicei îşi împărtăşesc informaţia, cunoştinţele, ideile şi
experienţele. Grupurile sunt formate, cresc şi supravieţuiesc datorită principiului cheie de „suport
reciproc”.

Suport Reciproc

Grupuri de suport pentru persoanele ce trăiesc cu HIV/SIDA
Grupurile de suport pentru persoanele ce trăiesc cu HIV/SIDA pot fi foarte utile pentru

diferite persoane in diferite momente pe parcursul bolii. Majoritatea celor infectaţi trăiesc o
experienţă emoţională foarte neplăcută la diferite momente si in diferite grade de intensitate.

In mod particular, grupurile pot fi utile din cauza stigmei sociale, respingerii şi
discriminării persoanelor infectate de către societate. Ca rezultat al stigmei, persoanele pot trăi în
singurătate, izolaţi, şi deprimaţi, ceea ce influenteaza negativ suplimentar starea de sanatate.
Reţeaua socială stabilită în grupuri de suport poate ajuta să reducă aceste sentimente de izolare şi
depresie,  şi  să creeze  un  sens  de  solidaritate  socială cu  alte  persoane  care  trăiesc  aceleaşi
provocări în vieţile lor.

Decizia de a iniţia sau nu terapia antiretrovirală (ART) nu este simplă pentru majoritatea
persoanelor. Grupurile pot fi utile pentru crearea unui spaţiu unde persoanele infectate pot să
expună părerile şi întrebările lor referitor la ART şi să ia o decizie referitor la tratament.

Grupurile educaţionale
Grupurile educaţionale au ca  obiective principale transmiterea informaţiei referitor la unele

probleme specifice sau comune care afectează vieţile membrilor grupului. Deseori aceste grupuri
pot avea un format de „atelier”, cu o serie de activităţi în grup. Alteori, au un format de lectură,
urmat de sesiuni de întrebări şi răspunsuri. Exemple de grupuri educaţionale si teme specifice:

ARV şi efectele secundare
HIV şi sarcina
Aderenţa
HIV şi familia
Infecţiile oportuniste
Transmiterea HIV/SIDA
Şi alte teme relevante.

Beneficiile grupului educaţional:
À Majoritatea persoanelor au întrebări referitoare la maladie şi/sau tratament , şi

formatul grupului poate fi util în termeni de maximalizare a resurselor umane
limitate.

À Acest tip de grup poate fi de mare ajutor în adresarea unor probleme specifice.
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À Unele  persoane,  care  au  rezerve  sa  puna  intrebari  doctorului  sau  asistentei,  se  simt
mai confortabil în situaţia in care  nu sunt singurii care pun întrebări.

À Informaţia pe care o furnizează membrii grupului, bazată pe propria experienţă poate
fi de ajutor altor persoane din grup, deoarece reflectă „experienţa reală” mai degrabă
decât „opinia unui expert”.

Limitele grupului de suport:
À Deoarece aceste grupuri au scopuri specifice este posibil sa nu adreseze alte probleme

sau întrebări ce apar în timpul şedinţei, şi
À În general, acest format nu include componente terapeutice ce ar ajuta membrii

grupului sa utilizeze informaţiei pe care o primesc în timpul acestor şedinţe.

Grupuri de suport conduse de către persoanele afectate de HIV/SIDA
Al doilea tip de grup de suport este organizat de către persoane afectate de HIV/SIDA.

Scopul primar al acestor grupuri este de a oferi suport reciproc. Acest tip de grup nu înlocuieşte
serviciile profesioniste, însă poate servi ca un adaos folositor.

Grupurile terapeutice
Un grup terapeutic este în mod esenţial o conversaţie într-un grup de persoane ce au ceva în

comun, o conversatie facilitata de către o altă persoană (facilitatorul) şi cu un obiectiv terapeutic
clar. Pentru aceasta este necesar ca discuţia să ajute in directia schimbarilor dorite de participanti.
Rezultatul dorit este de a reduce suferinţa psihologica a participantilor şi de a maximiza sansele
de a trai sănătos.

Facilitatorul pentru un grup terapeutic poate fi:
À Profesionist din domeniul sănătăţii mintale (psiholog, psihiatru, lucrător social, sau

nursă psihiatrică), şi
À Para-profesionist (profesionist din domeniul sănătăţii din altă disciplină sau alte

persoane care au fost  special  pregătite  pentru această funcţie,  aşa cum ar  fi  nursele,
un lucrător social cu experienţă în lucrul cu persoanele infectate, etc.)

Grupurile de suport terapeutice iniţiate de către profesionişti pregătiţi antrenată pentru
această funcţie trebuie să fie instruiţi nu numai să asiste grupul in impartasirea experientelor
personale ci si in depistarea cailor de rezolvare a problemelor si in explorarea problemelor
psihologice ale participanţilor.

Beneficiile grupului facilitat de către un profesionist:
À Facilitarea grupului necesita abilitati speciale. De obicei, profesioniştii sunt mai

capabili decat neprofesionistii in indeplinirea acestui rol.
À Profesioniştii reuşesc mai uşor sa rezolve crizele emoţionale ce pot apărea pe

parcursul unei şedinţe.
À Profesioniştii din domeniul sănătăţii mintale sunt mai capabili sa recunoască

participanţii care pot necesita atenţie individuală adiţională.
À Profesioniştii din domeniul sănătăţii mintale ştiu cum să evalueze şi cum să se

comporte cu membrii grupului cu probleme emoţionale mai serioase.

Limitele grupurilor facilitate de către profesionişti:
À Unui grup de suport condus de către un profesionist i se poate ataşa stigma socială şi

astfel membrii pot refuza să participe
À Acolo unde nu exista multi profesionişti, grupurile de suport nu reprezintă cea mai

eficienta utilizare a timpului lor, mai ales dacă sunt disponibili para-profesionişti
instruiţi sau alte persoane potrivite pentru a facilita grupul.
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Structura grupului şi membrii

Odată ce s-a decis tipul de grup (in functie de necesităţile potenţiale ale membrilor
grupului şi de disponibilitatea unui facilitator potrivit), trebuie luate un şir de decizii.
Acestea includ: tipul de grup (închis sau deschis; educational, terapeutic sau condus de
participanţi), durata grupului (pe timp limitat sau un grup continuu), componenta
grupului (mixt sau numai cu persoane ţintă).

Grupurile pe timp limitat şi cele continue
Grupurile pe timp limitat
Grupurile pe timp limitat au un număr pre-determinat de şedinţe care vor avea loc

pe parcursul unui timp anumit, de exemplu 8 sesiuni, sau 6 luni, etc. Deseori acest tip de
grup are un set de scopuri specifice pre-identificate şi sesiunile sunt structurate pentru a
obţine rezultatele dorite în cadrul acestor şedinţe.

Grupurile de suport continue
Grupurile de suport continue sunt de obicei mai puţin structurate ca cele pe termen

limitat. Ele nu au o durată stabilită şi agenda fiecărei sesiuni de obicei este determinată de
către necesităţile participanţilor.

Grupurile mixate şi cele cu grupuri ţintă
Grupurile aproape întotdeauna au unele criterii care definesc lista membrilor

grupului. În grupurile descrise în acest manual, aceste criterii ar putea fi ca toţi membrii
să aibă sau  să fie  afectaţi  de  HIV/SIDA.  Criteriile,  pot  fi  si  mai  specifice,  şi  grupul  ar
putea fi limitat la persoane ce primesc tratament ARV, etc.

Grupurile cu grupuri ţintă
Grupurile pot fi organizate pentru o sub-populaţie particulară sau pentru individualii

afectaţi de HIV/SIDA. De exemplu, grupurile ar putea fi organizate pe:
À Sex
À Vârstă
À Etapa bolii
À Orientare sexuală
À Experienţă de viaţă (traume, violenţă la domiciliu, sarcină, educaţia copiilor, etc.)
À Dificultăţi specifice legate de HIV/SIDA sau tratament (efecte secundare, aderenţă,

probleme legate de dezvăluire, etc.), şi
À Localizare geografică.

Conţinutul şi structura pot fi create conform necesităţilor specifice ale acestor
grupuri speciale, şi aceste teme pot fi explorate în profunzime.

Grupuri mixte
Grupurile mixte nu au criterii specifice de calificare pentru a deveni membru, altele

decât criteriile generale descrise mai sus (de ex. persoanele afectate cu HIV/SIDA). Cu
alte cuvinte, grupurile mixte pot avea ca membri persoane de diferite sexe, vârstă, rasă,
orientare sexuală, etapă a bolii, etc. În unele cazuri, poate fi posibil ca HIV este unicul
lucru pe care îl au membrii în comun.



10

Cine iniţiază grupurile de suport?

Nu oricine poate iniţia un grup de suport. Mai mult, instruirea pentru a iniţia un
grup de suport este esenţială. În funcţie de tipul de grup, facilitatorul trebuie să obţină
instruire diferită. Instruirea poate varia de la cursuri de scurtă durată până la cursuri de
lungă durată sau intensive.

Cine participă la grupurile de suport?

Selectarea participanţilor pentru grup
Nu toate persoanele doresc să participe intr-un grup. Motivele ar putea fi practice

(de exemplu limitări legate de transport) sau psihologice (nu le face placere sa apartina
unui grup).

Pentru a ghida selectarea membrilor grupului, poate fi utila crearea unei liste
cuprinzând calităţile pe care participanţii trebuie să le aibă, şi criteriile de excludere, pe
care participanţii trebuie să NU le aibă. De exemplu, în organizarea unui grup de suport
pentru adolescenţii cu HIV, în afară de vârstă, următoarele criterii adiţionale sunt
importante:

À Suport social limitat
À Probleme cu aderenţa
À Orfani SIDA sau alţi adolescenţi ce şi-au pierdut pe cei dragi din cauza

HIV/SIDA
À Victime ale abuzului
À Sexual activi.

În organizarea aceluiaşi grup, criterii de excludere ar cuprinde adolescenţi:

À Cu dereglări severe de comportament şi personalitate
À Cu dependenţă severă de substanţe (alcool sau droguri)
À Tulburare mintală activă
À Co-infectaţi cu o maladie infecţioasă activa, cum ar fi tuberculoza sau

pneumonia (datorita riscului de contaminare).

În funcţie de tipul grupului ce urmează să fie creat, se poate alcătui o listă a
criteriilor de includere şi de excludere, pentru a ghida recrutarea participanţilor.

De obicei este preferabil ca facilitatorul să aibă un interviu individual cu fiecare
persoană ce şi-a exprimat interesul faţă de grupul de suport şi doreşte să adere la el.
Facilitatorul poate evalua astfel dacă persoana este potrivită pentru grup, şi poate furniza
explicatii legate de modul de lucru al grupului si de angajamentele membrilor (de
exemplu, membrii participa regulat la şedinţe), şi poate clarifica expectaţiile nerealistice
sau greşite ale candidatilor. Interviul acţionează astfel ca un pas pregătitor înainte ca
fiecare membru a grupului să fie de acord cu ghidurile acordate din timp.
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Probleme ce apar de obicei în grupurile de suport

Toate grupurile întâlnesc dificultăţi. Chiar şi cele bine organizate de către cei mai
buni facilitatori şi profesionişti. Este rolul facilitatorului sa recunoască dificultăţile
întâmpinate de către grup şi să evalueze rolul său în tentativele de rezolvare ale lor. Este
important sa subliniem ca, rezolvarea problemelor nu este unica responsabilitate a
facilitatorului. Deseori, prin aducerea la cunoştinţă a problemei în timpul şedinţei, grupul
singur joacă un rol activ în găsirea soluţiilor.

Sporirea eficientei facilitatorului

Exista doua modalitati de maximizare a eficientei facilitatorului.  In primul rind,
facilitatorul trebuie sa cunoasca bine membrii grupului si sa nu permita emotiilor,
convingerilor sau prejudecatilor vreunui membru să interfereze cu procesul grupului. A
doua modalitate se refera la asigurarea continua a suportului membrilor grupului.

Concluzie

Aderarea  la  un  grup  de  suport  este  foarte  importanta  pentru  orice  persoană HIV-
pozitiv. Aceasta poate aduce o ameliorare semnificative a problemelor emotionale ale
persoanei care  trăieşte cu HIV/SIDA.

. In unele cazuri asta poate însemna diferenţa dintre viaţă şi moarte. În majoritatea
cazurilor aceasta va avea un impact considerabil asupra vieţii persoanei infectate cu HIV.
Deşi este foarte important ca facilitatorii sa se pregătească cu atenţie pentru grupuri, este
la fel de importat ca ei sa stabileasca obiective realiste pentru grupuri. Similar, este
importante sprijinul pe care facilitatorii il primesc din partea grupului asa cum sunt
importante si  abilitatile psihologice ale facilitatorilor.  Deşi  fiecare grup are dinamica sa
particulara, se poate considera că ideile şi experienţa expusa în acest manual pot ghida
efectiv conduita unui grup de suport.


