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Prefaţă

Epidemia SIDA e una din cele mai serioase încercări pentru sănătatea publică şi
societate cu care s-a înfruntat lumea. Ea nu numai distruge indivizi dar şi familii,
comunităţi şi întreaga societate. Cele mai vulnerabile ţinte sunt comunităţile, care sunt
cele din urma ce pot folosi măsurile potrivite de prevenire şi control. Epidemia SIDA
probabil este cel mai mare obstacol pentru realizarea Scopurilor de Dezvoltare a
Milleniului. Ca o masura importanta de contracarare, OMS a lansat Iniţiativa « 3 by 5 »
care este bazată în primul rand pe asigurarea tratamentului pentru milioane de oameni
care au nevoie de el şi în al doilea rand urmăreşte construirea elementelor sistemelor de
sănătate care vor necesare pentru livrarea tratamentului.

De aceea tratarea tulburarilor mentale ale oamenilor ce traiesc cu HIV/SIDA are
mari consecinţe umanitare, economice, şi de sănătate publică; similar, este necesara şi
asigurarea persoanelor în cauză cu suport psihologic potrivit. Aceasta nu este o sarcină
uşoară datorita deficitului de resurse umane, echipament tehnic şi resurse financiare.
Seria prezentă este o contribuţie a Departamentului de Sănătate Mintală şi Dependenta de
Substanţe catre Initiativa OMS « 3 by 5 ». Producţia acestea a adunat experţi in
tulburarile  mentale  ale  persoanelor  ce  traiesc  cu  HIV/SIDA  din  toată lumea.  Ei  au
contribuit cu cunoştinţe, energie, enusiasm şi expertiză la acest efort. Noi le suntem
profund indatorati lor precum 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, cîteodată prin ape
neexplorate, cu rabdare 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
imbunătăţit pe parcurs. Un set de instrumente pentru training şi invaţămînt 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 supportul sunt binevenite.

Dr Benedetto Saraceno, Director, Departamentul de Sănătate Mintală şi Dependentza 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. Aceasta se întâmplă în primul rând prin intermediul a două mecanisme:

i. unele tulburari mentale fac persoanele mai vulnerabile la infectarea cu virusul
HIV (de ex., utilizarea drogurilor intravenoase, abuzul de alcool, depresia
majoră, şi tulburarile psihotice, dizabilitatile de dezvoltare şi alte tulburari de
sănătate mintală, ce deterioreaza judecata şi abilitatea de luare a deciziilor) şi
mult mai vulnerabile faţă de situaţiile ce majorează riscul de transmitere a
virusului la alte persone; şi

ii. unele forme ale infecţiei HIV afectează creierul, astfel creând prezentari
clinice, care iniţial seamănă cu anumite tulburari mintale.

Din păcate, interacţiunea dintre HIV/SIDA şi tulbuarile mentale merge si mai
departe. 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, tulburarile psihotice şi de utilizare a substanţelor – 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 mortalitatea. În al doilea rând,
neregularitatea primirii medicamentelor ARV creste rezistenţa virusului, astfel
complicând  tratementul  ulterior.  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 creste
stressul celor infectati si al îngrijitorilor. În multe ţări unde prevalenţa HIV este înaltă, nu
este un lucru rar întâlnit să găseşti mai multe persoane cu HIV/SIDA în aceeaşi familie în
acelaşi timp.

Stresul unei boali cronice sau îngrijirea oferită unei rude bolnave – chiar dacă nu
duce direct la o tulburare mentala majoră, cum ar fi depresia – poate rezulta într-un şir de
reacţii psihosociale ce cauzează durere şi disfuncţie considerabile. Acestea pot micşora
rezistenţa şi rezilierea faţă de condiţiile co-morbide, şi poate contribui la reducerea
aderenţei la tratament.

Jose M. Bertolote, Coordonator
Managementul Dereglărilor Mintale şi Cerebrale
Departamentul de Sănătate Mintală şi Abuz de Substanţe
Organizaţia Mondială a Sănătăţii

Introducere
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De la lansarea iniţiativei comune de către Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS),
UNAIDS şi Fondul Global pentru SIDA, TB şi Malaria de a „Trata 3 milioane spre anul
2005”, au fost făcute eforturi considerabile pentru a extinde terapia antiretrovirală (ART)
în ţările în curs de dezvoltare. Oricum, a devenit evident că terapia antiretrovirală
comprehensivă şi menţinută necesită un şir de intervenţii. Trebuie să fie luaţi în
consideraţie factorii structurali (de exemplu, o bună funcţionare a sistemului de îngrijire
medicală, resurse umane adecvate, furnizare consistentă a medicamentelor accesibile, şi
nutriţie adecvată) la fel ca şi factorii legaţi de pacient. Unele „variabile ale pacienţilor”
importante, includ mobilitatea pacientului, înţelegerea necesităţii medicaţiei continue,
reacţia la medicamente şi efectele lor secundare, şi foarte important, „starea lor de spirit”
generală sau „sănătatea mintală”. Pana acum intervenţiile de sănătate mintală în cadrul
programelor ART a primit o atentie minima. În acest document noi facem recomandările
referitor la strategiile şi sistemele de furnizare a serviciilor esenţiale de sănătate mintală
în cadrul programelor de extindere a ART. Mai mult , o serie de manuale şi materiale de
suport au fost dezvoltate pentru a asista în procesul de integrare a sănătăţii mintale în
cadrul programelor de tratamentl al HIV/SIDA. Aceste module suplimentează ghidurile
de sănătate mintală în Managementul Integrat al Bolii la Adolescenţi şi Maturi (IMAI) şi
includ:-

Sănătatea Mintală şi HIV/SIDA – Ghiduri de bază în consilierea în cadrul
                                                       programelor de terapie antiretrovirală (ARV)
Sănătatea Mintală şi HIV/SIDA – Asistenţa psihiatrică în terapia antiretrovirală
                                                      (ARV) (pentru asistenţa de nivelul doi).
Sănătatea Mintală şi HIV/SIDA – Grupuri de suport psihosocial în programele de
                                                       tratament antiretroviral (ARV)
Sănătatea Mintală şi HIV/SIDA – Intervenţiile psihoterapeutice în terapia
                                                       antiretrovirală (ARV) (pentru asistenţa de
                                                       nivelul doi)

Sunt câteva motive de ce sănătatea mintală trebuie să fie inclusă în programele ce
promovează medicaţia antiretrovirală. De exemplu:

HIV/SIDA şi boala mintală
Persoanele infectate cu HIV /SIDA sufera mai frecvent de tulburarile mentale decât

persoanele neinfectate. Aceasta se datorează, în unele instanţe, tulburarilor mentale
preexistente (care majorează riscul de infectare) în timp ce în alte instanţe tulburarile
mentale sunt o consecinţă directă sau indirectă a maladiei în sine.

Unele tulburari de sanatate mentala corelate la SIDA sunt:
À Deteriorarea cognitivă, demenţa şi psihoza ca rezultat al infecţiei virale ale

creierului;
À Depresia şi anxietatea din cauza impactului infecţiei asupra vieţii persoanei;
À Utilizarea alcoolului şi drogurilor;
À Efectele secundare psihiatrice ale ARV (de notat efavirenz); şi
À Dificultăţile sociale întâlnite ca rezultat al stigmei şi discriminării.

Reacţiile la Diagnostic
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Descoperirea faptului că cineva este HIV sero-pozitiv este un şoc emoţional
aproape pentru fiecare. Pentru foarte multe persoane aceasta se asociaza cu moartea,
stigma, anxietate legata de viitorul  relaţiilor interumane şi carierei profesionale,
nesiguranţă referitor la ce se poate întâmpla copiilor s.a.m.d. Amplitudinea acestui şoc
poate varia de la o persoană la alta, unii traind sentimente suicidare intense  in vreme ce
altii au reactii relativ minore.

Provocarea de a trăi cu HIV/SIDA
Traiul cu HIV/SIDA este dificil din punct de vedere psihologic pentru majoritatea

persoanelor.  Suportul  social  limitat  şi  experienţa  de  respingere  şi  discriminare  poate
afecta adaptarea la noile conditii şi poate majora vulnerabilitatea la stres. Unele persoane
învaţă să se adapteze în mod efectiv şi chiar reusesc să găsească un sens al vieţii dincolo
de ce experienta legata de infectia HIV. Dar alte persoane dezvoltă tulburari mentale ce
pot necesita tratament.

Iniţierea şi menţinerea terapiei ARV
Iniţierea şi menţinerea terapiei ARV necesită implicare considerabilă, forţă

personală şi sănătate emoţională din partea persoanei infectate. Din păcate, infecţia HIV
în sine, la fel ca şi reacţiile multor persoane cind devin HIV sero-pozitiv, pot, fără o
intervenţie potrivită, să submineze abilitatea de a ramane pe lungă durată în programele
de terapie antiretrovirală.

Aderenţa şi drog-rezistenţa
Există dovezi, că fără suport, persoanele ce au tulburari mentale sau care fac abuz

de substanţe, sunt mai puţin capabili sa adere la medicaţia de orice fel, inclusiv ART.
Aceast aspect necesită să fie tratat cu o atenţie deosebită. Soluţia este evaluarea
individuală cu grijă a potenţialului de aderenţă a fiecărei persoane (inclusiv a acelor cu
tulburari mentale), de asemena luând în consideraţie sistemele de suport disponibil. Ca
adaos, evaluarea şi tratarea simptomelor tulburarilor mentale ale pacienţilor în ART poate
îmbunătăţi aderenta la nivelele acceptabile.

Sănătatea mintală este parte a terapiei ARV comprehensive
În mare parte, ca şi în cazul cu alte corelaţii medicale ale infecţiei HIV, cum ar fi

tuberculoza, tratamentul sănătăţii mintale trebuie să fie considerat o preocupare integrala
a programelor ART. De asemenea, pentru a implementa programele trebuie să fie oferite
căile necesare. Prin tratarea tulburarilor mentale, nivelele de aderare din cadrul
programelor ART pot fi îmbunătăţite în mod semnificativ.

Suportul psihiatric şi psihosocial
Există dovezi că atât medicamentele psihotrope, cât şi intervenţiile non-medicale,

cum ar fi grupurile de suport şi consiliere, pot îmbunătăţi într-un mod semnificativ
sănătatea mintală şi fizică a persoanelor infectate.. Deoarece consecintele sănătăţii
mintale şi fizice sunt strâns legate, există dovezi ce sugerează că progresarea maladiei
HIV pare să încetinească prin îmbunătăţirea sănătăţii mintale.
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Ghidurile Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS) pentru Managementul Integrat
al Maladiilor Adolescenţilor şi Adulţilor (IMAI) oferă indicaţii, inclusiv ghiduri pentru
sănătatea mintală, pentru intervenţiile la persoanele din cadrul ART. Aceste ghiduri
trebuie să fie adaptate de către ţări la caracterul cultural potrivit şi să fie acordate
resursele disponibile şi problemele prezente. În al doilea rând, construirea de programe de
sănătate mintală este necesara la ambele nivele (primar şi secundar) pentru a susţine
intervenţiile de asistenţă medicală primară. Şi în sfârşit, pentru ca includerea
componentei de sănătate mintală în suportul, asistenţa şi tratamentul HIV/SIDA sa devina
o realitate este necesara promovarea, suportul şi dezvoltarea de sisteme.

Sănătatea mintală nu este integrată ca obiectiv major în asistenţa medicală primară
în majoritatea ţărilor afectate de către SIDA şi crearea unei componente de sănătate
mintală în răspunsurile HIV/SIDA va fi dificila. Prevederea de servicii de sănătate
mintală trebuie să fie dezvoltată ca o parte integrala a obiectivelor majore ale sistemului
de asistenţă medicală, şi ca o extensie a serviciilor primare SIDA. Aceasta necesită
încredere din partea furnizorilor de sănătate (guvernamentali şi non-guvernamentali)
pentru a planifica sistemele şi mobiliza resursele (umane şi financiare), şi pentru a facilita
implementarea. În aceasta brosura, diversele recomandări - de sistem dar si de structura -
sunt făcute pentru a asista în dezvoltarea unei concepţii comprehensive integrate ce
incorporează serviciile de sănătate mintală.
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Strategii pentru incluziunea sănătăţii mintale în cadrul
programelor de terapie HIV/SIDA

Promovarea recunoaşterii nevoii de suport pentru sănătatea mintală a
persoanelor cu HIV/SIDA

Conştientizarea problemelor de sănătate mintală ce necesită suport, asistenţă şi
programe de tratament, trebuie să fie creată pe nivele multiple. În continuare sunt
prezentate câţiva paşi către aceasta.

Un grup operativ
Un grup operativ la nivel naţional alcatuit din specialişti din domeniul sănătăţii

mintale trebuie să fie creat pentru a creste nivelul promovării sănătăţii mintale în
suportul, îngrijirea şi tratamentul HIV/ SIDA. Grupul operativ ar putea deservi si funcţia
de advocacy la cele mai înalte nivele ale dezvoltării politicii şi strategiei pentru îngrijirea
şi tratamentul HIV/SIDA şi ar putea necesita să angajeze în mod activ consilieri naţionali
SIDA (acolo unde ei există), şi ministere guvernamentale relevante, pentru a pune
sănătatea mintală în agenda. Grupurile operative ar fi alcatuite in mod ideal de
reprezentanţi din cadrul disciplinelor de sănătate mintală, inclusiv psihiatrie, psihologie,
asistenta sociala, nursing psihiatric şi farmacie, precum şi oficialii şi clinicienii din cadrul
sectorului de sănătate mintală, organizaţiile relevante (de exemplu organizaţiile de suport
în depresie şi abuz de alcool). De asemenea asociaţiile de persoane cu HIV/SIDA, acolo
unde ele există, ar trebui să fie implicate. Membrii grupurilor operative ar trebui să aibă
experienţă în interfaţa dintre HIV/SIDA şi sănătatea mintală. Un asemenea grup operativ
poate beneficia de dezvoltarea unui set de instrumente pentru a promova includerea
programelor de sănătate mintală în suportul, asistenţa şi tratarea HIV/SIDA. De exemplu,
o prezentare PowerPoint ce argumenteaza pentru includerea suportului de sănătate
mintală în programele ART poate fi utilizat în diferite contexte pentru a sprijini cauza
intervenţiilor de sănătate mintală.

Suportul din partea sectorului public
Suportul guvernului pentru integrarea sănătăţii în cadrul programelor de extindere

ART este esenţial. Sănătatea mintală necesită să fie incadrată în planurile strategice
pentru răspunsurile SIDA, şi bugetele pentru medicamente, servicii, personal, şi instruire
trebuie să fie alocate in concordanta.

Profesioniştii din domeniul sănătăţii mintale
Psihiatrii, nursele psihiatrice, psihologii şi lucrătorii sociali trebuie să fie incadraţi

în eforturile de susţinere a tratamentului HIV/SIDA atit prin practica lor profesionala cit
şi prin intermediul asociaţiilor profesionale respective.

Aceasta poate include:
À Prezentarea tendintelor in tratamentul HIV/SIDA la conferinţe;
À Ediţii speciale pe tema HIV/SIDA în jurnalele profesionale;
À Introducerea modulelor HIV/SIDA în cursurile de instuire profesionale; şi
À Dezvoltarea şi distribuirea ghidurilor resurselor de sănătate mintală agenţiilor
ce tratează persoanele cu HIV/SIDA.
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Agenţii finanţatoare de cercetări (locale şi internaţionale)
Integrarea serviciilor de sănătate mintală în cadrul programelor ART trebuie să fie susţinute

de către cercetare. Agenţiile finanţatoare locale şi internaţionale trebuie să fie educate pentru a
recunoaşte că sănătatea mintală este o necesitate şi pentru a include problemele de sănătate
mintală în cadrul priorităţilor de finanţare a cercetărilor.

Unele domenii care necesită cercetare, în deosebi în ţările în decurs de dezvoltare, sunt:
À Prevalenţa problemelor de sănătate mintală în populaţia cu persoane cu HIV şi SIDA;
À Interacţiunea medicamentelor psihotrope cu medicamentele antiretrovirale;
À Procesele psihologice implicate în adaptarea la traiul cu HIV şi SIDA;
À Comportamentul de aderare la ART;
À Cercetarea eficacitatii intervenţiilor de suport medical şi psihosocial pentru

persoanele cu HIV/SIDA;
À Manifestarile specifice culturale ale problemelor de sănătate mintală referite la HIV şi

SIDA; şi
À Cercetarea dezvoltării sistemelor de sănătate pentru integrarea intervenţiilor de

sănătate mintală pentru persoanele cu HIV/SIDA.

Organizaţii non-guvernamentale de asistenţă şi suport HIV/SIDA
Deseori, asemenea organizaţii, care includ grupuri de advocacy ce reprezintă persoanele cu

HIV/SIDA, nu recunosc necesităţile asistenţei de sănătate mintală. Ar fi de o valoare deosebită
pentru o ţară să dezvolte materiale informaţionale culturale potrivite, de exemplu, o broşură
pliantă, care să descrie necesităţile de sănătate mintală asociate cu HIV/SIDA şi opţiunile
terapeutice, şi să promoveze activ agenda sănătăţii mintale. ONG-urile internaţionale şi agenţiile
finanţatoare de asemenea trebuie să fie conştientizate referitor la necesităţile din acest domeniu, şi
să fie încurajate să susţină programele pilot.

Educaţia publică
Este importanta recunoaşterea publică a problemelor de sănătate mintală cu care se

confrunta persoanele cu HIV şi SIDA în interesul înţelegerii, toleranţei şi suportului. Pentru
multe persoane, cel mai efectiv „serviciu de sănătate mintală” nu va fi furnizat de către
profesionişti sau de către alţi lucrători din domeniul sănătăţii, ci de către familia îngrijitoare
şi membrii comunităţii care sprijina persoanele infectate pe parcursul perioadelor dificile.
Mai mult decat atât, nu numai serviciile necesită îmbunătăţire, ci şi publicul necesită să fie
educat cu privire la expectatiile fata de asemenea de servicii si la metodele de accesare a
acestor servicii.

Suportul media
În multe ţări există agenţii media, reporteri şi instituţii pentru instruire media, care au

dezvoltat o expertiză specială şi interes în HIV/SIDA. Aceste agenţii şi persoane  trebuie să
fie cointeresate in descrierea aspectele mentale ale epidemiei SIDA. Ca adaos la raportarea
impactului SIDA, este utila educarea legata de problemele de sănătate mintală, cum ar fi
depresia, prin intermediul educaţiei mass media concentrată cu educaţia HIV/SIDA. Acestea
ar trebui să includă emisiuni televizate şi radio, talk-show-uri şi programe educative
comunitare. Aceasta ar implica convingerea directorilor de programe şi producătorii
executivi să sprijine  asemenea programe. De asemenea ar implica premovarea de materiale
care pot să ghideze persoanele responsabile pentru dezvoltarea programelor. Comunicate de
presă regulate cu centrare asupra aspectelor de sănătate mintală a HIV/SIDA ar fi importante
pentru a menţine atenţia presei asupra acestei probleme.
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Adaptarea şi utilizarea materialelor de suport, ghidurilor şi uneltelor de
advocacy, şi, în caz de necesitate, dezvoltarea resurselor naţionale

specifice

Resurse de instruire
Unele materiale educaţionale, unelte şi ghiduri pentru instruire şi intervenţii majore

de sănătate mintală în cadrul programelor ART au fost dezvoltate de către OMS.
Acestea includ ghiduri pentru instuirea în sănătatea mintală în cadrul IMAA:
À Un manual de consiliere de bază pentru utilizarea cu ART
À O broşură referitor la organizarea si initierea grupurilor de suport pentru a

asista programele ART; şi
À Asistenţa medicală de nivel secundar pentru persoanele ce folosesc ART şi

intervenţii psihoterapeutice secundare pentru o sănătate mintală îmbunătăţită
în cadrul programelor ART.

Aceste materiale au ca scop asistarea profesionistilor din domeniul sănătăţii de
nivelul întâi în clinici şi în comunităţi, precum si a practicienilor din spitale şi lucrătorilor
de suport psiho-social la nivelul doi. Ghidurile sunt folositoare si organizaţiillor
implicate, pentru a creste senzitizarea legata de conexiunea dintre sănătatea mintală şi
ART.

Toate ghidurile (inclusiv componentele sănătăţii mintale ale IMAI) trebuie să fie
adaptate la specificul  cultural, cu atenţie particulară acordată termenilor de sănătate
mintală. Sunt recomandate următoarele propuneri:

À Includerea unui vocabular, pentru ca utilizatorii să înţeleagă ce se are în
vedere prin utilizarea anumitor termeni, în particular termenii ce se referă la
simptome (de exemplu, libido, iluzie, halucinaţie). Grupurile locale de
profesionisti din domeniul sănătăţii mintale trebuie consultate pentru a genera
termenii echivalenţi potriviţi, luând în consideraţie dialectul local; şi

À Materialele trebuie să fie traduse în limbile locale utilizând proceduri de
traducere standarde şi acestea trebuie să fie testate pe utilizatori ţintă pentru a
finaliza pregătirea şi tipărirea, cu o atenţie deosebită acordată stilului
lingvistic utilizat, nivelului de adresare, caracterului de inteligibilitate şi
atracţiei materialelor.



13

Identificarea problemelor de sănătate mintală şi orientarea către
asistenţa de sănătate mintală

Tulburarile mintale pot continua fără să fie observate sau tratate şi lucrătorii din
domeniul asistenţei medicale primare trebuie să fie indrumati în identificarea lor. Ei de
asemenea au nevoie să înţeleagă ce forme de sprijin şi asistenţă pote fi potrivite, şi când
este necesară trimiterea la medicul specialist.  Modalitatile de educare a profesionistilor
din comunităţi trebuie să fie dezvoltate.

Materiale pentru educarea pacienţilor
Broşuri informative pentru persoanele diagnosticate HIV pozitiv au fost dezvoltate

în multe ţări. Acestea trebuie să fie actualizate ca să includă informaţii referitoare la
sănătatea mintală şi tratamentul antiretroviral. Materialul informativ referitor la etapele
SIDA, cerinţele de tratament şi procedurile, resursele locale şi alte informaţii importante
trebuie să fie dezvoltate cu atentie şi testate înainte de a fi diseminate. De asemenia,
materialele educative trebuie să fie prezentate în dialectele locale şi într-un limbaj
accesibil tuturor utilizatorilor, mulţi dintre care pot avea educaţie formală limitată. În
cazurile in care alfabetizarea este o problemă, trebuie să fie găsite alte căi de comunicare
a informaţiei.

Consilierea
Pentru consiliere, condiţiile clinice sunt frecvent  departe de ideal. Frecvent spatiul

privat este limitat si personalul poate să nu aibă timp îndeajuns pentru sesiunile de
consiliere. Astfel, în aceste circumstanţe, consilierea poate fi neproductiva,.A fost
dezvoltat un manual de consiliere de bază (pentru utilizarea cu ART)

Este important ca acest manual să fie adaptat pentru utilizare în diferite contexte şi
să fie considerate intotdeauna optiunile valabile. Un grup de consilieri cu experienta vor
trebui să fie instruiţi. De asemenea este necesar să fie organizate ulterior cursuri periodice
de instruire. Diferite modele pentru consiliere în susţinerea programelor ART la nivel
secundar au fost dezvoltate deja.2 Practicienii pot utiliza aceste ghiduri pentru a adapta
practica lor faţă de ART sau pot dori să primească instruire adiţională în aceste modele.

Ghiduri pentru grupurile de suport
Ghidurile pentru grupurile de suport pentru persoanele din cadrul ART au fost deja

dezvoltate.3 Acestea pot avea nevoie să fie adaptate la contextul local şi la procedurile
operaţionale. De exemplu, să fie utilizat în grupuri neomogene din punct de vedere al
varstei si al limbii vorbite. Deciziile trebuie să fie luate şi referitor la cine va facilita
grupurile de suport, unde vor avea loc aceste grupuri, cum vor fi promovate, cum vor fi
rezolvate necesităţile de resurse (cum ar fi transportul).

În multe ţări, persoanele din cadrul ART sunt conectate cu un suporter, deseori un
membru al familiei sau un prieten apropiat. Această persoană trebuie să sprijine pacientul
în obţinerea nivelelor înalte de aderenţă. Suporterii trebuie să fie orientaţi către rovocările
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aderenţei la tratament, şi ghidurile pentru aderenţa la instruire trebuie să fie adaptate la un
curs de instruire scurt pentru suporteri.

Ghiduri pentru practicienii din domeniul asistenţei primare
În multe sisteme de sănătate instruirea psihiatrică pentru nurse este o specialitate şi

majoritatea personalului din domeniul asistenţei primare au numai o înţelegere
rudimentară legata de recunoasterea si tratamentul tulburarilor mentale. Acolo unde este
posibil, ghidurile IMAI (care includ listele de verificare pentru recunoaşterea, tratamentul
şi trimiterea catre specialist a celor mai frecvente problemele de sănătate mintală), trebuie
să fie utilizate neapărat.4 Mai mult de atât, trebuie să fie introduse programe de suport,
cum ar fi consilierea în grup sau individuală. Şi în sfârşit, recunoaşterea şi tratamentul
celor mai frecvente tulburari mentale  trebuie să fie integrate în programele existente de
tratament HIV/SIDA, cum ar fi instruirea VCT (Consiliere şi testare Voluntară) şi
PTMTC (Prevenirea Transmiterii de la mamă la Copil).

Ghiduri pentru practicienii din domeniul sănătăţii - spital
Ghidurile pentru sănătatea mintală la nivel secundar au fost deja dezvoltate însă

trebuie să fie adaptate la circumstanţele locale. Sistemele de sănătate diferă în sistemele
de diagnostic utilizat şi în modalităţile de tratament disponibile pentru asistenţa medicală
şi psihosocială (inclusiv medicamentele psihotrope disponibile). Practicienii ce
furnizează intervenţii de sănătate mintală pentru persoanele din cadrul ART trebuie să fie
familiari cu interacţiunile medicamentelor şi tratamentele cele mai potrivite pentru
sănătatea mintală şi ART în condiţiile locale.

Ca adaos la adaptarea ghidurilor, trebuie să fie întreţinute forumuri de instruire
pentru practicienii din spitale în dimensiunile sănătăţii mintale ale ART, interacţiunea
medicamentelor, etc.
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Promovarea integrării suportului de sănătate mintală în cadrul
sistemelor de furnizare a sănătăţii şi bunastarii sociale

Având în vedere că serviciile de sănătate mintală sunt relativ nedezvoltate în multe
dintre ţările cel afectate de către SIDA, strategiile ce se bizuie în exclusivitate pe
experienţa profesională a psihiatrilor, psihologilor, lucrătorilor sociali şi a nurselor
psihiatrice, nu par să fie prea rodnice. Programele de suport de sănătate mintală trebuie să
fie dezvoltate în aşa fel ca ele să poată fi conduse pe larg de către non-specialişti, cum ar
fi nursele din cadrul asistenţei primare şi lucrătorii comunitari din domeniul sănătăţii, în
serviciile de nivel primar. Ca adaos la aceasta, sistemele de referinţă trebuie să fie
dezvoltate pentru problemele ce nu sunt abordate la nivelul primar de asistenţă.
Profesioniştii şi organizaţiile potrivite (de exemplu, organizaţiile ce au de afacere cu
abuzul de alcool şi substanţe) trebuie să fie educate referitor la necesităţile specifice ale
persoanelor ce se pregătesc să iniţieze cursul de ART.

Următoarele abordări trebuie să fie urmărite:

Politica, strategia, planificarea şi resursele
Modurile în care sănătatea mintală ar putea fi integrată în programele de suport,

îngrijire şi tratament se pare să difere prin context şi ţară în functie de legăturile existente
dintre departamentele guvernamentale, datorită cărora sănătatea mintală deja a fost
integrată în cadrul asistenţei medicale generale şi procedurile şi structurile pentru
furnizarea ART la nivel local.

În primul rând, serviciile de sănătate mintală trebuie să fie stabilite ca o problemă
de politică naţională, ca o modalitate de intervenţie în programele ART. Ghidurile
dezvoltate de către OMS pentru dezvoltarea Politicii de Sănătate Mintală, Planuri şi
programe, pot fi utilizate pentru dezvoltarea politicii şi planurilor specifice, şi a
programelor de sănătatea mintală şi ART.

Furnizarea medicamentelor şi management
Asigurarea continuă a furnizării medicamentelor şi includerea medicamentelor psihotrope
de baza în lista medicamentelor esenţiale este critică. În multe sisteme de sănătate
medicamentele psihotrope nu sunt incluse în lista de medicamente esenţiale la nivel
primar. Promovarea includerii medicaţiei psihotrope esenţiale pentru tratamentul
tulburarilor mentale cel mai des întâlnite în legătură cu HIV/SIDA în programele ART
este absolut necesară.

Sisteme de referinţă
Nu toate problemele de sănătate mintală pot fi rezolvate la nivel primar. Sisteme de

referinţă trebuie să fie dezvoltate pentru a rezolva condiţiile ce necesită o atenţie sporita,
cum ar fi depresia, psihoza, demenţa, abuzul de alcool şi substanţe. Ghidurile IMAI
referitoare la momentele optime pentru a referi pacientul catre alt medic, trebuie să fie
neapărat utilizate.
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Suport pentru lucrătorii din domeniul sănătăţii mintale
Pentru a asigura o calitate înaltă a activitatii profesionistilor din domeniul sanatatii

mintale este necesare sa se asigure un model de indrumare si supraveghere, care sa
includa posibilitatea de colaborare cu practicieni mai experimentati si planificarea
periodica a unor sedinte de briefing.

Finanţarea
Includerea componentelor de sănătate mintală în cadrul ART trebuie să fie finanţată

adecvat, luând în consideraţie costul pentru furnizarea medicamentelor, resursele umane,
serviciile, instruirea şi supravegherea, tipărirea materialelor şi a ghidurilor, etc.

Dezvoltarea unei strategii model de resurse umane pentru interfaţa Sănătatea
Mintală/ART

Noile programe oferite la nivel primar sunt deseori confruntate cu provocări de
implementare neaşteptate ce ţin de acreditare şi procedurile de asigurare a calităţii,
instruire şi supraveghere, resurse umane insuficiente pentru managementul informaţional
şi administrare, şi conflicte referitor la responsabilităţi. Este important de a furniza
strategii model pentru dezvoltarea resurselor umane în ceea ce priveşte interfaţa sănătăţii
mintale şi ART.
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Monitorizare şi Evaluare

Evoluţia serviciilor de Sănătate Mintală în programele ART poate fi imbunatatita cu
o evaluare formativă treptată. Cererea de consolidare a incercarilor disparate de furnizare
de servicii de sanatate mentala este in crestere..

Daca evaluarea serviciilor este făcută în mod oficial şi coordonat, beneficii
importante pot fi derivate. Agenţiile cu experienta in evaluarea oficială trebuie recrutate
pentru suportul dezvoltării programului. Materialele dezvoltate pentru implementare ca o
parte din „3 by 5”, trebuie să fie impuse şi modificate pe baza reacţiei şi evaluarii formale
şi neformale. De exemplu trainerii şi participanţii ar trebui să fie intervievaţi, sau să li se
ceara un răspuns în scris pe diferite aspecte ale materialului, în ambele cazuri după
training şi după implementarea intervenţiilor. Majoritatea pacienţilor sau/şi clienţilor pot
fi intervievaţi luînd în consideraţie percepţia intervenţiilor.

Îmbunătăţirea materialelor şi tehnicii de învăţămînt utilizate poate fi făcută utilizînd
experţi care pot asista pentru a asigura că participanţii învaţă optimal de la training.

Problemele de sănătate mintală au un component puternic cultural şi probabil ca
materialele şi tehnica de învăţămînt va trebui adaptată la diferite contexte.

Adaptarea materialelor şi procedurilor va trebui evaluată, planificata si  asigurata cu
resurse din instituţiile de cercetare recrutate pentru asistare.

Calitatea serviciilor de sanatate mintala variaza intr-o plaja foarte larga.
Măsurile de asigurare calitativă trebuie să fie specificate şi protocoale de asigurare

calitativa trebuie sa fie dezvoltate. Oricum, unele aspecte de calitate nu sunt uşor de
monitorizat, de exemplu, calitatea relaţiei de consiliere sau procesele grupului de suport.

O posibilitate importantă de a asigura calitatea în asemenea domenii este prin
instituirea proceselor de supraveghere continuă şi dezvoltare. Calităţile relaţiei furnizor-
client în domeniul sănătăţii mintale variaza intre limite foarte largi, chiar şi pe de partea
unui singur furnizor. În acest caz asigurarea calităţii se obtine prin supraveghere şi
monitorizare apropiată.

Ca adaos, studii de evaluare a rezultatelor trebuie să fie conduse pentru a evalua
eficacitatea programelor de sănătate mintală, de exemplu, în promovarea
comportamentului de menţinere a sănătăţii, îmbunătăţirea stării sănătăţii (fizice şi
mintale), şi majorarea nivelelor de aderenţă la tratament.

Se pare că în mai multe contexte, dezvoltarea serviciilor de sănătate mintală poate fi
perceputa ca un domeniu ne-esenţial ce ar putea fi privit cu condescendenta si ignorat în
favoarea unor priorităţi ce s-ar părea mai imporatante. Va fi esentiala monitorizarea
extinderii serviciilor de sănătate mintală în programele ART, şi o metodă simplă pentru a
face aceasta trebuie să fie dezvoltată. Raportarea de rutină referitor la aceasta trebuie să
fie încorporată împreună cu raportarea altor date de furnizare, prin intermediul sistemelor
deja existente de management informaţional în sănătate.

Monitorizarea şi evaluarea indicatorilor pentru integrarea sănătăţii mintale în
programele ART trebuie să fie dezvoltate şi încorporate în capitala tarii, in provincii sau
districte. Unul dintre indicatori referitor la specificul sănătăţii mintale şi ARP trebuie să
fie promovat. Împreună cu aceasta, va fi nevoie de forme de bază şi proceduri dezvoltate
referitor la managementul informaţional referitor la serviciile de sănătate mintală.
Acestea ar trebui să fie integrate în cadrul unor protocoale de tip anchetă, care deja fac
parte din programele ART în multe ţări.
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Concluzie

Sănătatea mintală, fără nici o îndoială, este o parte nglijată a asistenţei medicale. Cu
toate că importanţa sa în programele de terapie ARV este cunoscuta si cu toate ca exista o
organizare potrivită, şi structuri necesare, sănătatea mintală nu se pare să joace un rol
imens în tratamentul, îngrijirea şi suportul HIV/SIDA în ţările în decurs de dezvoltare în
viitor. Aceasta nu este numai o injustiţie pentru bunăstarea mintală a persoanelor, dar si
pentru sanatatea lor fizica, atit  direct cit si prin aderenţa inadecvată la terapia ARV.
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