
Intervenţia împotriva HIV/SIDA  
la copii în Constanţa, România



În anii ’90, pe măsură ce pandemia de SIDA începea să se răspân-

dească, reacţia împotriva bolii era mult mai lentă în ţările guver-

nate în regim dictatorial, unde boala era ascunsă. Când aceste 

regimuri au căzut, adevărata măsură a extinderii HIV a început să 

iasă la lumină. O astfel de ţară era România, care avea un număr 

estimat de 10.000 de cazuri de HIV la copii dar, din cauza unei 

interdicţii fie şi de a discuta despre SIDA, acest număr ar putea fi 

subevaluat în mod artificial. În prezent se estimează că ar exista 

aproximativ 5.000 de persoane de 21 de ani sau mai tineri care 

trăiesc cu virusul HIV. România este singura ţară din lume care 

numără mai mulţi copii infectaţi HIV decât adulţi şi are cel mai 

mare număr de copii infectaţi HIV din întreaga Europă. Când a fost 

permis în cele din urmă accesul la secţiile de pediatrie în România, 

ONG-urile internaţionale şi media au putut să scoată la lumină 

condiţiile îngrozitoare în care trăiau aceşti copii, care erau de multe 

ori „depozitaţi” la comun şi nu aveau acces la un minim tratament 

anti-HIV. Era foarte clar că intervenţia guvernului nu era suficient 

de rapidă pentru a-i salva, astfel încât ONG-urile internaţionale şi 

sectorul privat au intervenit în încercarea de a suplimenta lipsurile.

Despre copertă
Dansatori de muzica populară românească participă, în 2007, 

la o ceremonie prin care Centrul de Copii Româno-American 

devenea Centrul Clinic de Excelență HIV din România.

Noul nume reflecta schimbarea misiunii acestuia, deoarece din 

ce în ce mai mulți pacienți au devenit adulți şi au început să-şi 

întemeieze propriile familii. 



Povestea pe care urmează să o citiţi are multe părţi şi mulţi autori. 

Deşi începe ca o tragedie umană, ea devine un memento educativ cu 

privire la puterea dobândită atunci când organizaţiile şi comunităţile 

se asociază pentru binele altora.

Ca şi mine, veţi ajunge să recunoaşteţi şi să admiraţi ce contribu-

ţie extraordinară pot avea câţiva oameni pentru a-i ajuta pe mulţi 

alţii. Hotărârea de a nu accepta starea de fapt şi capacitatea de a-şi 

imagina copiii seropozitivi trăind o viaţă sănătoasă până la maturitate 

au îndemnat-o pe dr. Rodica Mătuşă, medic pediatru în Constanţa, 

România, să caute ajutor, iar chemarea ei a fost auzită de un coleg 

pediatru din Houston, Texas, dr. Mark Kline.

Şi mai important este faptul că această poveste se referă la sute de co-

pii din România care au trecut de la perspectiva unei morţi sigure la a 

trăi o viaţă activă ca tineri adulţi — pe o parte din aceştia îi veţi întâlni 

în paginile care urmează. Viitorul lor este acum plin de speranţă şi per-

spectivă. Însă succesul acestui program nu se limitează la România. El 

s-a constituit drept inspiraţie pentru dezvoltarea unei reţele de Centre 

Clinice de Excelenţă pentru Copii ale Baylor College of Medicine în 

Africa. Aceste clinici cu ambulatoriu şi sateliţii acestora oferă acum o 

îngrijire şi tratament de calitate pentru mai mult de 80.000 de copii 

care trăiesc cu HIV — o iniţiativă care nu a mai fost egalată de nicio 

altă organizaţie din lume până în acest moment.

Documentându-ne eforturile noastre de la Abbott şi pe cele ale ce-

lorlalţi din ţările în curs de dezvoltare în ultimii zece ani am putut con-

strui şi susţine dezvoltarea unor programe model care îmbunătăţesc 

viaţa celor aflaţi în suferinţă. Şi procesul de învăţare continuă. Fiind o 

companie din domeniul îngrijirii sănătăţii — alături de fundaţia noas-

tră, Abbott Fund — considerăm că este datoria noastră să căutăm 

mereu modalităţi de a oferi soluţii eficiente de îngrijire medicală. Este 

o responsabilitate pe care cei care lucrează la Abbott şi la Abbott Fund 

o acceptă în întregime, atât la nivel personal, cât şi la nivel profesional.

Ne face plăcere să împărtăşim cu dumneavoastră această poveste 

despre speranţă şi victorie din România şi vă invităm să aflaţi mai 

multe despre programele noastre şi cele ale celor mai importanţi par-

teneri ai noştri din lume, inclusiv Baylor College of Medicine, accesând 

site-ul nostru la adresa www.abbott.com/citizenship.

Vă mulţumim.

Katherine Pickus
Vicepreşedinte al diviziei Cetăţenie şi politici globale, Abbott



Mai degrabă s-ar spune că România m-a găsit pe mine decât eu 

pe ea. O întâlnire decisivă cu câţiva parlamentari români în toamna 

anului 1995 a dus la o călătorie în România în februarie 1996. 

Într-un moment din cariera mea când credeam că ştiu tot ce era 

de ştiut despre HIV/SIDA, am asistat la desfăşurarea unei tragedii 

şi a unei boli de o magnitudine cum nu-mi imaginasem niciodată. 

Din clipa aceea, am ştiut că viaţa mea nu va mai fi niciodată la fel.

Cu un start modest, un centru pentru copii a fost în cele din urmă 

construit şi inaugurat la Constanţa în anul 2001. Peste 400 de copii 

români au început terapia antiretrovirală înalt activă; la momentul 

respectiv era probabil cel mai mare număr de copii aflaţi sub trata-

ment pentru HIV/SIDA în vreun centru din lume. În ajunul Crăciu-

nului, în 2001, am scris următoarele de la un calculator al Centrului 

pentru Copii Româno-American:

„Este foarte rece şi înnorat afară, cu zăpadă de aproape 30 de cm pe 

jos. Dar anotimpul nu poate umbri speranţa care i-a cuprins pe copii 

infectaţi cu HIV din Constanţa şi pe familiile lor. Zi după zi, ei vin în 

grupuri la clinică, nu pentru verdicte sumbre, ci pentru veşti bune, 

veşti minunate — un kilogram în plus, vindecarea leziunilor herpetice, 

creşterea numărului de limfocite T. Cu perspectiva că vor mai urma şi 

alte aniversări, şi alte Crăciunuri. Iar lacrimile vărsate de mame sunt 

de bucurie, nu de tristeţe. Să fiu aici în acest moment este o adevărată 

binecuvântare, şi unul dintre cele mai minunate daruri posibile.”

Am descris acea experienţă ca fiind una ce dă dependenţă. Până 

în 2003, acea dependenţă a dus la construirea unui nou centru 

pentru copii în Botswana. Au urmat Lesotho, Swaziland şi Malawi. 

Sutele de copii infectaţi cu HIV aflaţi în îngrijire şi sub tratament au 

devenit mii, miile au devenit zeci de mii. Astăzi, mai mult de 80,000 

de copii se află în îngrijire pentru HIV/SIDA în întreaga noastră 

reţea de centre.

Faza următoare în existenţa a ceea ce a devenit cunoscut ca Baylor 

International Pediatric AIDS Initiative (BIPAI) va fi înfiinţarea unui 

Centru pentru sănătatea globală a copilului în cadrul Baylor Colle-

ge of Medicine şi al Texas Children’s Hospital, care va lupta împo-

triva principalilor inamici de moarte ai copiilor din întreaga lume 

— malaria, tuberculoza, boala diareică şi malnutriţia — precum şi a 

bolilor grave, îndelung neglijate şi care ameninţă viaţa copiilor din 

statele în curs de dezvoltare, inclusiv cancerul şi siclemia. Ceea ce 

am învăţat în decursul ultimilor zece ani din derularea tratamen-

telor pentru copii cu HIV/SIDA va furniza un model pentru toate 

aceste noi programe.

Călătoria mea personală prin lumea HIV/SIDA în România şi Africa 

a fost pe atât de neaşteptată pe cât a fost de neplanificată. Am fost 

martor nu numai al unei suferinţe de nedescris, dar şi al rezistenţei 

corpului şi spiritului uman. Am văzut nenumărate decese inutile, 

dar şi renaşterea unor întregi familii şi comunităţi, datorită apariţiei 

tratamentului salvator de vieţi. Ca specialist în bolile infecţioase 

pediatrice, consider HIV/SIDA cea mai mare provocare a genera-

ţiei mele. A fost privilegiul profesional al întregii mele vieţi să am 

şansa să contribui fie şi într-o mică măsură la diminuarea efectelor 

acestui dezastru epidemic.

Dr. Mark W. Kline
Profesor şi Şef de Catedră 

Catedra de Pediatrie 

Baylor College of Medicine 

Medic Şef 

Texas Children’s Hospital 

Preşedinte

Baylor International Pediatric AIDS Initiative
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România a fost o ţară comunistă de la terminarea monarhiei şi 

ocupaţia sovietică începând cu 1947. Ţara a rămas sub controlul 

militar şi economic direct al URSS până la sfârşitul anilor ’50, când 

trupele sovietice au început o retragere negociată, iar Nicolae 

Ceauşescu a preluat controlul. O scurtă perioadă de bunăstare 

economică şi de deschidere la sfârşitul anilor ’60 şi începutul anilor 

’70 a fost urmată de acumularea unei datorii naţionale din ce în 

ce mai mari. Pentru a-şi atinge obiectivul de a scoate ţara de sub 

influenţa Fondului Monetar Internaţional şi a Băncii Mondiale 

O ţară cu probleme
şi de a o scăpa de datoria externă de 10 miliarde de dolari, 

Ceauşescu a iniţiat un proiect de rambursare completă, impunând 

o serie de politici care au epuizat economia României. Românii 

au ajuns în pragul foametei din cauza reducerilor disperate la 

alimente, combustibili şi alte elemente de bază. Sărăcia extremă, 

combinată cu diminuarea libertăţilor personale şi politice au 

condus la răsturnarea regimului Ceauşescu în cadrul Revoluţiei din 

decembrie 1989.

Un climat periculos
Sub regimul Ceauşescu erau interzise toate formele de planificare 

familială – inclusiv contracepţia. Aceasta, combinată cu sărăcia 

Sus:  Luptându-se cu frigul şi cu foamea, aceasta era imaginea care îi descria 
pe mulți copii români ce se luptau cu sărăcia, imagine pe care Dr. Mark Kline a 
văzut-o atunci când a vizitat pentru prima dată România, în 1996.
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Cătălin şi Andrei fac parte din “familia” 
de la Casa Florilor, unde trăiesc copii 
seropozitivi într-un mediu familial, fără 
a fi stigmatizați sau discriminați. Andrei 
(dreapta) este un model pentru ceilalți 
băieți mai tineri, fiind primul care a 
părăsit Casa Florilor pentru a munci şi a 
trăi pe cont propriu. 
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cumplită, au făcut ca procente mari de copii să fie abandonaţi, 

instituţionalizaţi şi neglijaţi. 

Erau ignorate masiv precauţiile universale pentru a împiedica 

răspândirea bolii. Erau folosite transfuzii cu sânge netestat pentru a 

spori imunitatea copiilor bolnavi. Împreună cu negarea existenţei 

oricăror riscuri de transmitere HIV în România, condiţiile au 

încurajat un climat care a permis răspândirea nestânjenită a bolii.

Epicentrul bolii a fost Constanţa, al doilea oraş ca mărime din ţară. 

Este un oraş port la Marea Neagră, în care se întâlnesc muncitori 

din toată ţara, ducându-şi deseori viaţa în tranzit în condiţii de 

mizerie şi nesiguranţă.  Mulţi au donat sânge – inclusiv lucrătorii 

sexuali – pentru a obţine bani, fără să ştie că era infectat cu HIV – şi 

pentru că nu erau implementate programe de screening pentru 

sângele recoltat, acesta nu a fost descoperit. Copiii au primit apoi 

perfuzii de sânge de la un adult infectat în cadrul procedurilor 

medicale şi au mai fost voci care au susţinut că aceştia primeau 

sânge de la adulţi pentru a deveni mai puternici. Această practică 

pare că ar fi fost comună cu precădere în unele din marile centre 

de stat pentru copii. Prin urmare, virusul HIV a făcut numeroase 

victime în rândul copiilor din România, estimându-se că 

aproximativ 3748 copii au murit de SIDA până în anul 2006.

La sfârşitul anilor ’80 – primii ani ai epidemiei – Constanţa s-a 

dovedit a fi total nepregătită pentru a gestiona mii de cazuri 

de SIDA la copii. Reacţia la criză nu a fost nici organizată, nici 

susţinută; a fost o reacţie de urgenţă care a implicat conducerea 

unor oameni dedicaţi şi sprijinul din partea ţărilor vestice. Exista 

o discrepanţă clară în percepţii. În timp ce Ministrul român al 

Sănătăţii nega gravitatea situaţiei şi aştepta pur şi simplu ca 

pacienţii să moară, societatea civilă, coordonată prin sprijinul 

voluntarilor şi donatorilor internaţionali, începea să lucreze în 

parteneriat cu secţia spitalului.

Însă deoarece societatea civilă era atât de subminată în perioada 

comunistă în România, a durat mai bine de zece ani după revoluţia 

din 1989 ca persoanele cu HIV/SIDA să se organizeze la nivel 

naţional şi să solicite schimbări la nivelul sistemului de sănătate.

Instantaneu: România în 1989 - 2009

21,3 milioane de locuitori

69 ani: 
Speranţa de viaţă la bărbaţi

76 ani: 
Speranţa de viaţă la femei

6.150 dolari venit pe cap 
de locuitor

Sources: CIA World Factbook, USAID Country Health Statisti-
cal Report; May, 2008



4

88 de nou-născuţi mor din 

cauze inexplicable într-o 

singură lună. Situaţia este 

calificată drept malpraxis 

medical.

Peste 200 de copii bolnavi 

din orfelinate sunt trimişi la 

secţia de pediatrie a Spitalului 

Municipal Constanța; o zonă 

special izolată de la subsolul 

spitalului este rapid pregătită, 

în care „nimeni nu intra cu 

excepţia câtorva specialişti din 

secţia de pediatrie, îmbrăcaţi 

ca nişte astronauţi” şi a cărei 

intrare era protejată de un 

zid nou construit pentru a 

bloca privirile din stradă. Rata 

mortalităţii este crescută şi 

sunt diagnosticate cazuri noi 

în fiecare zi. Din cauza politicii 

îndelungate de a trata aceste 

aspecte drept secrete de 

stat, nu putem şti câţi copii 

sunt infectaţi cu HIV sau câţi 

au murit deja de SIDA până 

la acest moment. Estimările 

vorbesc de 7.000 până la 

10.000 de persoane infectate în 

anii ‘80. Ce se ştie sigur este că 

România era atunci şi a rămas 

şi astăzi singura ţară din lume 

cu un număr mai mare de copii 

infectaţi cu HIV decât adulţi.

Odată cu căderea lui Ceauşescu 

în decembrie 1989, presa 

internaţională şi ONG-urile pot 

intra în România, şi încep să 

apară relatări despre epidemia 

cu virusul HIV la copii. Multe 

companii, oficiali din spitale, 

fundaţii şi voluntari primesc o 

primă imagine asupra chinului 

acestor copii din România în 

general şi al copiilor infectaţi 

cu HIV în special. Românii – 

inclusiv oficialii din sănătate 

– încep să vorbească pentru 

prima oară despre aceşti copii 

şi despre SIDA, însă discuţiile 

publice sunt în continuare 

limitate.

Prin intermediul spitalului sunt 

realizate legături cu multe 

ONG-uri internaţionale şi 

donatori privaţi, pentru a ajuta 

la abordarea necesităţilor critice 

ale numărului în creştere de 

copii, incluzând medicaţia de 

bază (deoarece medicamentele 

specifice HIV nu erau încă 

disponibile), îmbrăcăminte, 

hrană, educaţie şi stimulare 

pentru dezvoltare, adăpost 

pentru copiii abandonaţi în 

case de tip familial, îngrijire 

terminală, etc. Datorită tuturor 

acestor eforturi a fost învăţată 

o lecţie valoroasă: şi anume 

că SIDA nu înseamnă moarte, 

„cel puţin nu imediat şi fără 

speranţă”.

Martie 1988 Mai 1989 Februarie 1990 1990 – 1992
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Secţia de pediatrie a Spitalului 

Municipal funcţionează ca 

o clinică de zi într-o singură 

încăpere, îngrijind copiii 

internaţi care suferă de SIDA. 

Tratamentul este disponibil 

numai pentru infecţiile 

oportuniste şi sindromul de 

epuizare este tratat numai 

printr-o nutriţie corectă dar cu 

medicaţie redusă. Mulţi copii 

care suferă de SIDA locuiesc în 

spital, pur şi simplu deoarece 

sunt respinşi de alte programe 

de stat, iar casele de tip familial 

sunt pline. Condiţiile din spital 

sunt îngrozitoare, deoarece 

facilităţile nu au fost renovate 

şi nici întreţinute corect din 

1970. Autorităţile române încep 

să recunoască din ce în ce mai 

mult la nivel public faptul că 

HIV/SIDA este o problemă a 

întregii societăţi şi este lansat 

un program naţional anti-SIDA. 

Va mai dura trei ani pentru a 

stabili centrele HIV regionale cu 

sprijinul OMS.

AZT (zidovudina) este primul 

medicament pentru SIDA 

aprobat în România – la cinci 

ani după ce acesta a fost 

disponibil pe piaţa americană.

După ce s-a prezentat 

la o întâlnire medicală 

internaţională, dr. Rodica 

Mătuşă îl invită pe dr. Mark 

Kline, profesor la catedra de 

boli infecţioase-pediatrie de la 

Baylor College of Medicine din 

Houston, să viziteze copiii din 

spitalul din Constanţa unde 

lucra ca director al secţiei de 

pediatrie. Dr. Kline îşi aminteşte, 

„în acel moment al carierei 

mele, credeam că văzusem 

tot... Chiar credeam că ştiam 

tot ce era de ştiut despre HIV 

la copii, dar am realizat în acel 

moment că această boală avea 

un impact îngrozitor asupra 

copiilor din ţările sărace. Nu 

puteam să îmi scot asta din 

minte.” . Dr. Kline a hotărât după 

vizita aceasta care i-a schimbat 

viaţa să se angajeze în a ajuta 

la îngrijirea şi tratarea copiilor 

cu HIV/SIDA din Constanţa. A 

iniţiat un program cu colegii 

săi de la Baylor College of 

Medicine pentru a instrui 

doctorii şi asistentele din 

Constanţa astfel încât să ofere 

cea mai bună îngrijire posibilă 

pentru pacienţii lor copii.

Sosirea dr. Kline şi a echipei 

de la Baylor a reprezentat 

începutul unui nou capitol în 

vieţile copiilor infectaţi cu HIV 

din Constanţa. Totuşi, există 

în continuare probleme în 

restul ţării. În 1998, Comisia 

Naţională de Luptă Anti-SIDA 

progresa lent în elaborarea 

strategiilor şi recomandărilor 

de ţară; de exemplu, a instalat 

standardul de terapie triplă, 

fără a o putea asigura în mod 

continuu. Numai în jur de 

două sute din cei o mie de 

copii din Constanţa despre 

care se ştie că ar suferi de HIV/

SIDA au acces la aşa-numitele 

medicamente cu inhibitori de 

protează.

1992 – 1994 1995 1996 – 1997 1998 – 1999
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Rodica este una dintre mamele sociale 
de la Complexul Baylor (Casa Florilor 
şi Casa Baylor Habitat), care le oferă 
copiilor suport emoțional şi moral, în 
drumul lor spre adolescență.



7

A devenit din ce în ce mai clar pentru personalul spitalului că 

duceau o luptă imposibilă, tratând explozia de cazuri de HIV 

la copii într-o clinică improvizată într-o singură încăpere. Lipsa 

medicamentelor, a instruirii, a spaţiului şi a personalului – precum 

şi o furnizare inconsecventă a medicamentelor – deveneau din ce 

în ce mai apăsătoare de la o zi la alta. Totuşi, în ciuda numărului 

mare de decese şi a lipsei de medicaţie, se cunoştea că peste 

1.000 de copii infectaţi HIV/SIDA erau încă în viaţă în Constanţa. 

Aceşti copii aveau nevoie de medicamente şi îngrijire pe termen 

lung, şi nu puteau aştepta ca guvernul României să coordoneze 

un răspuns susţinut la nivel naţional. Dr. Mark Kline, de la Baylor 

College of Medicine, a văzut necesitatea unei reacţii imediate, şi 

în 2000 a pus bazele Baylor International Pediatric AIDS Initiative. 

Obiectivul este acela de a implementa un program susţinut de 

tratament anti-HIV la copii în ţările cu resurse limitate şi România 

urma să fie prima ţară care făcea parte din proiect.

Una din primele priorităţi era aceea de a obţine terapiile 

antiretrovirale necesare pentru copii într-un mediu curat şi 

sigur; totuşi, nu exista o infrastructură sustenabilă pentru a primi 

medicamentele, şi nici pentru a le administra, şi nici personalul 

Un nou capitol

Sus: La început, copiii seropozitivi erau evaluați şi tratați într-un birou din spital care 
fusese transformat într-o mica clinică. Echipa Baylor, aflată în fotografie la una dintre 
primele sale vizite în România, a înțeles imediat obstacolele cu care urma să se con-
frunte în încercarea de a-i ajuta pe tinerii lor pacienți.
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calificat pentru a supraveghea programul de tratament continuu 

şi complet.

Centrul pentru Copii Româno-American 
Dr. Mătuşă şi dr. Kline doreau să ofere copiilor medicamente atunci 

când aveau nevoie, dar şi-au imaginat de asemenea un loc în 

care copiii să poată fi trataţi în facilităţi curate, moderne, şi în care 

copiii mai sănătoşi abandonaţi să poată fi scoşi din spital şi să li se 

ofere un cămin adecvat, educaţie şi dragoste. Aceasta însemna 

nu numai schimbări ale structurilor fizice, dar şi construirea unei 

echipe multidisciplinare de profesionişti calificaţi care să poată 

face faţă nevoilor atât fizice cât şi psihologice ale copiilor.

Viziunea dr. Kline era aceea de a construi o clinică de pediatrie 

modernă, independentă în sistem ambulatoriu în Constanţa, la 

care să aibă acces copiii infectaţi cu HIV/SIDA şi familiile şi/sau 

îngrijitorii acestora. Visul său a început să capete contur atunci 

când Spitalul Municipal a oferit Baylor un orfelinat abandonat în 

stare proastă care avea nevoie de reparaţii pentru o nouă clinică 

pediatrică SIDA. Apoi, dr. Kline a trebuit să găsească finanţatori 

pentru aceast centru de aproape un milion de dolari.

Unul dintre primii finanţatori, The Sisters of Charity of the Incarnate 

Word care avea un ordin ce funcţiona la Houston, a citit un articol 

în Houston Chronicle despre eforturile dr. Kline. Organizaţia a  

|fost extrem de mişcată de poveste şi l-au întrebat pe dr. Kline cum 

pot ajuta.

Al doilea mare finanţator, Abbott Fund, a aflat despre programul 

Baylor printr-o asociaţie medicală şi şi-au oferit ajutorul. Atât Sisters 

of Charity cât şi Abbott Fund au furnizat fonduri pentru renovarea 

clinicii, iar Abbott Fund s-a angajat să acopere cheltuielile 

permanente de funcţionare. Noua clinică a fost programată să îşi 

deschidă porţile în primăvara anului 2001, dar a existat o piesă 

lipsă imediată şi critică – nu exista o sursă de încredere şi stabilă 

pentru medicaţia antiretrovirală, deoarece sursele guvernamentale 

nu erau constante. Abbott a fost de acord să doneze suficiente 

medicamente pentru a trata infecţiile oportuniste pentru 500 de 

copiii, pe întreaga durată a vieţii lor. În urma pledoariei dr. Kline, 

s-au alăturat şi alte companii, precum BMS, Roche şi Merck.

În aprilie 2001, noul Centrul pentru Copii Româno-American a 

fost inaugurat, de faţă cu toţi, începând de la Ministrul Sănătăţii 

până la primarul Constanţei şi a doi din viitorii pacienţi ai clinicii de 

pediatrie care au vorbit la ceremonia de inaugurare. Clădirea nouă, 

modernă, includea largi zone de aşteptare, un colţ de joacă, mai 

multe cabinete bine dotate pentru doctori, psihologi şi asistenţi 

sociali, o mică bibliotecă pentru profesionişti precum şi o sală de 

conferinţe pentru instruiri şi întâlniri cu pacienţii şi părinţii; şi, la fel 

de important, o farmacie dotată cu medicamente anti-SIDA de la 

mai multe companii. 

Peste 600 de pacienţi erau trataţi aproape imediat ce intrau pe 

uşă în această clădire plină de căldură şi bunăvoinţă, decorată cu 

Stânga: Un grup de tineri pacienți 
aşteaptă nerăbdători să viziteze noua 
clinică HIV. Aceasta a reprezentat prima 
şansă reală a copiilor din această regiu-
ne de a avea o viață lungă şi sănătoasă, 
în ciuda statusului lor HIV pozitiv.

Stânga jos: Dr. Mark Kline şi psihologul 
Ana-Maria Schweitzer descoperă placa 
de la Casa Baylor Habitat în 2007. Casa 
oferă apartamente individuale pentru 
foştii ocupanți ai Casei Florilor, care au 
devenit adolescenți şi care sunt pregătiți 
să părăsească “familia”.

Dreapta jos: Cătălin este unul dintre 
adolescenții de la Casa Florilor, care şi-a 
oferit cu mândrie timpul său pentru 
a munci la construcția Casei Baylor 
Habitat.
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operele de artă ale copiilor de la Texas Children’s Hospital (Spitalul 

pentru copii din Texas, afiliat Baylor) din Houston.

În încercarea de a replica standardele înalte ale Baylor College 

of Medicine din Houston, una din cele mai importante facultăţi 

de medicină din lume, echipa Baylor a pus la punct un sistem 

electronic care monitoriza evaluarea pacienţilor şi eliberarea 

medicamentelor, şi i-a instruit pe colegii români să îl folosească în 

activităţile lor zilnice. Aceasta a ajutat la asigurarea unei îngrijiri de 

calitate permanente, precum şi transparenţa şi justificarea faţă de 

donatori, încurajând astfel un sprijin pe termen lung. Ministerul 

român al Sănătăţii a început să furnizeze restul medicamentelor 

necesare, direcţionându-le spre farmacia clinicii nou înfiinţate. 

Prin urmare, copiii beneficiau acum de medicamente din două 

surse, una privată şi una de stat. Constanţa a devenit singurul 

judeţ din România unde nu existau întreruperi de tratament din 

cauza procesului existent de achiziţionare a medicamentelor, care 

includea licitaţii consumatoare de timp şi adunarea aprobărilor.

Copiii din Constanţa aveau în sfârşit acces la terapie antiretrovirală 

înalt activă  (HAART), prin urmare speranţa lor de viaţă s-a 

modificat dramatic. În câţiva ani rata mortalităţii a scăzut la sub 

1% pe an, iar ratele de spitalizare au descrescut cu 90%. „În numai 

3 ani, Centrul a scăzut rata mortalităţii la copiii infectaţi cu HIV/

SIDA în Constanţa de la 15 la 3%, demonstrând că este posibilă 

furnizarea unei îngrijiri pediatrice şi a unui tratament de primă 

clasă într-un mediu cu resurse limitate”, a spus dr. Mark Kline.

În timp ce Centrul funcţiona bine, nevoia de a asigura o îngrijire 

adecvată pentru copiii care au rămas în spital precum şi pentru 

cei care nu puteau veni la centru a devenit din ce în ce mai 

evidentă. Următorul pas a fost acela de a integra programe de 

îngrijire ambulatorie şi la domiciliu pentru cele 200 de familii 

care nu puteau veni la clinică. Abbott Fund a reacţionat în litera 

unui angajament pe termen lung de a susţine aceste programe, 

precum şi instruirea personalului şi resursele pentru a susţine 

sistemele de administrare. Nedorind să ignore acei copii care 

aveau nevoie de spitalizare, Abbott Fund a sprijinit de asemenea 

şi renovarea Secţiei de pediatrie din cadrul Spitalului de Boli 

Infecţioase din Constanţa, în urma căreia copiii au beneficiat de o 

îngrijire continuă de calitate între Clinică şi spital.

Casa Florilor
Problema permanentă a copiilor infectaţi cu HIV care sunt 

abandonaţi şi locuiesc în spitale a continuat pe parcursul anilor 

’90. Până în 2000, majoritatea copiilor abandonaţi din Constanţa 

fuseseră mutaţi în case relativ mici (între 10 şi 12 copii) de tip 

familial, sprijinite de diverse ONG-uri internaţionale. 

Totuşi, unii copii au rămas internaţi sau au fost retrimişi de la 

casele de copii la Spitalul Municipal care era deja supra-aglomerat. 

Instituţiile de stat nu era pregătite sau dotate pentru a se ocupa 

de aceşti copii bolnavi, şi alte insituţii private erau de asemenea 

supra-aglomerate.
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Zece astfel de copii au trezit interesul clinicii Baylor. Un apel 

din partea Baylor către Abbott Fund a dus la achiziţionarea şi 

renovarea Casei Florilor, o casă comună de mici dimensiuni. Cei 

zece copii au ieşit astfel în sfârşit dintre pereţii spitalului şi aveau 

un cămin cu adulţi atenţi (părinţi sociali permanenţi) care s-au 

îngrijit de nevoile lor de bază, cât şi de dezvoltarea lor socială şi de 

sănătatea lor.

Micuţul sat în care locuiesc copiii, în imediata apropiere a 

Constanţei, a fost înduioşat de prezenţa „unei case care ieşea în 

primul rând în evidenţă prin steagul Texas-ului care flutura de la 

balconul de la etajul unu”. Comunitatea a învăţat să îi accepte, 

şi copiii erau vizitaţi de prieteni şi familie – se întâlneau toţi la 

aniversări, de Crăciun şi cu alte ocazii speciale.

Începutul unui dialog
A lucra cu aceiaşi pacienţi în fiecare an - inclusiv cei care locuiesc 

la Casa Florilor şi alte case de tip familial - însemna asistenţă pentru 

mult mai mult decât starea lor medicală. Provocarea a fost aceea 

de a ajuta copiii să meargă la şcoli normale în cartierele unde 

locuiau. La început, mulţi copii nu au fost trimişi la şcoală din 

cauza stării lor de sănătate sau a spectrului unei morţi iminente. 

Se confruntau în continuare cu dezinformarea şi stigmatizarea cu 

privire la infecţia cu HIV în comunitate. Acesta era de fapt cazul mai 

multor copii care locuiau la Casa Florilor.

Deoarece era nevoie, o echipă de psihologi de la Centru a iniţiat un 

program de educare a tuturor celor din şcoală, începând cu întâlniri 

cu profesorii şi directorii de şcoli şi continuând cu întâlniri cu 

părinţii şi copiii. În unele cazuri au avut succes şi copiii au putut să 

meargă la şcoală, în alte cazuri au trebuit să se ducă la o altă şcoală 

care a fost mai receptivă. Patru din copiii de la Casa Florilor au fost 

iniţial respinşi de şcoala locală. După ce echipa Baylor a intervenit 

cu o educare şi o susţinere puternică, situaţia s-a schimbat iar copiii 

au fost primiţi cu căldură în şcoală. Acest program a ajuns în atenţia 

Inspectoratului Şcolar şi a condus la dezvoltarea unei puternice 

colaborări în vederea educării profesorilor şi a elevilor din regiune 

pentru a putea vorbi despre HIV.

O altă componentă cheie a programului Baylor a fost aceea 

de a aborda nevoile psihosociale ale copiilor, părinţilor şi/sau 

îngrijitorilor. Acţiunea s-a concentrat deseori asupra părinţilor, 

fiind deseori la fel de intensă ca şi activitatea cu copiii. Dezvaluirea 

diagnosticului, ajutarea părinţilor să îşi recapete speranţa sau 

sprijinirea acestora în procesul de suferinţă au fost o parte din 

aspectele cu care s-a confruntat echipa. 

Majoritatea părinţilor au avut nevoie de susţinere şi au învăţat să se 

sprijine unii pe ceilalţi în şedinţele grupurilor de suport. S-a creat o 

adevărată reţea de părinţi, iar aceştia se întâlneau în mod regulat 

cu doctorii de la clinică pentru a afla noutăţi cu privire la terapie, să 

pună întrebări, să afle despre şansele găsirii unui vaccin şi despre 

viitorul copiilor lor.

Dacă s-au făcut progrese în ceea ce priveşte acceptarea în şcoli 

şi sprijinul comunităţii, nu se poate spune acelaşi lucru şi despre 

Stânga: Multor părinți de la Clinica Bay-
lor le era inițial frică să le spună sau să 
discute cu copiii lor despre diagnosticul 
HIV al acestora. Grupurile de suport 
pentru părinți şi pentru familiile copiilor 
au devenit un instrument important 
pentru a discuta despre aceste aspecte 
şi pentru a-i ajuta, pe cei care participă, 
să se confrunte cu ele.
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Persoanele care au beneficiat de testare şi consiliere

Persoanele care primesc îngrijire şi tratament

Numărul de cadre medicale cursate sau recursate

3,790
3,990

1,626

795

06 07 08 09

588

712
747

603600620

04 05 06 07 08 09

1,185

1,750

1,146

661

29
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serviciile medicale în afara clinicii. În mod paradoxal, sistemul 

care negase chiar şi existenţa SIDA atâţia ani era forţat să trateze 

persoanele suferind de SIDA, deoarece cei care au început 

să trăiască mai mult pe baza terapiei ARV începeau să sufere 

complicaţii şi aveau nevoie de consultaţii din partea oncologilor, 

specialiştilor în tuberculoză, chirurgilor, psihiatrilor.

Părerea neformulată a comunităţii medicale locale era aceea 

că problemele legate de SIDA ar trebui rezolvate de Centrul de 

Copii şi Spitalul Municipal (în special Spitalul de Boli Infecţioase), 

deoarece SIDA era o problemă „specială”, care necesita „resurse 

speciale”. De fapt, majoritatea situaţiilor erau rezolvate prin 

intermediul relaţiilor profesionale personale între medici, însă 

problema a continuat să existe ani la rând şi era susţinută de 

sistemul medical în sine.

De exemplu, legile elaborate în 2002 cu privire la măsurile de 

prevenire a infecţiei cu HIV şi protejarea persoanelor infectate cu 

HIV nu au beneficiat de măsuri clare de implementare, sancţiuni 

şi mecanisme de control. Prin urmare nu i-au putut proteja de 

discriminare pe pacienţii infectaţi şi familiile acestora. Aceasta este 

demonstrată de faptul că, în 2004, Consiliul Naţional Împotriva 

Discriminării a instrumentat un singur caz de discriminare legat de 

infecţia cu HIV.

Din 2001 până în 2006, Centrul a dezvoltat multe programe, 

progresând pentru a satisface nevoile clienţilor săi. Toate 

programele s-au concentrat pe conexiunea complexă între 

clinică şi comunitate, şi toate serviciile au fost livrate către ambele 

simultan de la început.

Totuşi, alte provocări urmau să vină. Grupul iniţial de copii trataţi 

în clinică nu numai că supravieţuiau, ci chiar creşteau viguros şi se 

transformau în tineri adulţi.

Instantaneu: Constanța
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Flexibilitatea permisă de Baylor şi Abbott Fund în elaborarea şi 

administrarea programelor pentru Centrul de Copii Româno-

American a reprezentat o caracteristică distinctivă care de obicei 

nu este posibilă într-un program administrat de stat. Datorită 

acestei flexibilităţi, contactul direct cu părinţii şi copiii a putut 

influenţa programele în vederea satisfacerii directe a nevoilor 

acestora. Aceasta s-a dovedit a fi extrem de valoroasă, deoarece 

grupul iniţial de copii trataţi în Centru au devenit adolescenţi şi 

tineri adulţi.

Într-un interviu cu Dr. Kline, acesta era uimit cum „transformarea 

(copiilor) a fost remarcabilă. Aceşti copii mici şi piperniciţi, în unele 

cazuri copii de 10 sau 11 ani care arătau de 3 sau 4 ani, au crescut 

înalţi şi puternici. Par perfect sănătoşi. Unii au absolvit şcoala. Mulţi 

dintre ei sunt în curs de calificare. Unii trăiesc independent, mulţi 

sunt căsătoriţi. Am avut de-a face cu aproximativ 10 sarcini şi 

naşteri ale fetelor îngrijite în clinica noastră ... din fericire niciunul 

din aceşti copii nu este infectat ... ei pot privi înainte spre viitor.”

Noi provocări
Datorită tratamentului medicamentos neîntrerupt şi îngrijirii 

medicale permanente, copiii s-au bucurat de o bună stare de 

sănătate şi de o dezvoltare fizică normală. 

O viaţă completă

Sus: Casa Florilor a fost deschisă în 2001 şi a găzduit 10 copii seropozitivi, care erau 
orfani sau care fuseseră abandonați din cauza diagnosticului lor. Majoritatea aveau 
vârstele cuprinse între 8 şi 10 ani şi trăiseră în spitale timp de mulți ani. 
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Grațian şi Elena, doi ocupanți ai Casei 
Florilor participă la cursuri vocaționale, 
care îi ajută să-şi dezvolte abilități  
pentru a putea trăi independent.
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Şi, deşi boala era în continuare un aspect important al vieţii lor, 

ea nu mai reprezenta punctul central. În schimb, mintea lor era 

ocupată cu problemele normale care afectează mulţi adolescenţi. 

Ca şi majoritatea tinerilor de vârsta lor din România, ei se 

concentrau asupra relaţiilor, asupra acceptării din partea colegilor 

şi găsirii propriei identităţi. Unii au trecut mai bine prin această 

tranziţie decât alţii.

Conţinutul programelor medicale şi psihosociale trebuia să 

avanseze rapid pentru a satisface noile nevoi ale pacienţilor; 

la început punctul central era dezvăluirea diagnosticului şi 

acceptarea acestuia, însă acum apăreau noi subiecte. Acestea 

se refereau la modificărilor anatomice în cursul adolescenţei, 

dragostea, relaţiile, sexualitatea şi respectul de sine. Pe măsură ce 

pacienţii creşteau, părinţii trebuiau de asemenea să fie susţinuţi 

pentru a accepta faptul că venise vremea să îi lase să devină mai 

independenţi şi să experimenteze viaţa singuri. Şi asta a fost o 

provocare, însă s-a transformat într-o lecţie individuală pentru 

fiecare familie.

O problemă mare şi oarecum neaşteptată pe măsură ce creşteau 

copiii era aceea a aderenţei la tratamentul lor împotriva HIV. 

Este greu de crezut că aceşti tineri ar putea uita sau neglija să îşi 

ia medicamentele pentru sănătatea lor. Totuşi, date recente ale 

Baylor indică faptul că 90% din pacienţi cu nivel viral detectabil de 

la centrul din Constanţa au dificultăţi cu aderarea la tratament.

Consilierii trebuiau de asemenea să înveţe să trateze aceşti tineri 

ca parte a unui cuplu. Psihologii de copii şi asistenţii sociali 

trebuiau să îşi modifice atitudinile şi obiectivele concentrându-se 

pe cuplu mai curând decât pe individ, uneori incluzând cupluri în 

care numai unul sau ambii parteneri erau infectaţi cu HIV. Întreaga 

echipă interdisciplinară a trebuit să înveţe să poată face această 

trecere şi să îşi ajusteze metodele de lucru, deoarece consilierea în 

cuplu aduce aspecte noi precum dezvaluirea diagnosticului faţă 

de partener, prevenirea infectării partenerului, sarcini (planificate 

sau nedorite), dobândirea independenţei financiare, acceptarea 

eşecurilor, etc.

Din păcate, rata de sarcini nedorite şi transmitere a infecţiei cu 

HIV indică faptul că, în unele cazuri, programele de prevenire au 

eşuat. Rapoartele interne ale Fundaţiei Baylor Marea Neagră indică 

faptul că în 2007 au existat 36 de sarcini nedorite, şi în primele 

zece luni ale lui 2008 s-au înregistrat 27 de sarcini. În 2008, au fost 

înregistrate şapte persoane cu seroconversie pozitivă în timp ce 

partenerul era infectat cu HIV.

Trecerea la maturitate a adus şi alte probleme. să înveţe cum să 

găsească şi să păstreze un loc de muncă, ajutarea pacienţilor să 

îşi depăşească propriile temeri şi să îşi urmeze visul, şi să convingă 

pacienţii să urmeze tratamente dificile şi să rămână sub îngrijirea 

clinicii, în ciuda mobilităţii geografice care ar putea să apară la 

dobândirea unor noi locuri de muncă şi a familiei.

Se înţelegea din ce în ce mai clar că unele eşecuri ale pacienţilor 

infectaţi cu HIV nu se datorau defectelor de caracter, ci handica-

purilor comunităţii, incluzând niveluri ridicate de stigmatizare 

şi încălcări ale drepturilor omului (precum naşterea copiilor sau 

libertatea sexuală), insuficientei preveniri şi educaţii de reducere a 

riscurilor pentru tinerii neinfectaţi, sisteme de screening ineficiente 

în comunitate precum şi lipsa comunicării între instituţiile care ar 

trebui să facă trimiterile şi să asigure protecţie.

Un nou obiectiv
În ianuarie 2007 Centrul de Copii Româno-American (CCRA) avea 

485 de pacienţi sub îngrijire. Diferenţa între „copiii infectaţi cu HIV” 

Stânga: Copiii de la Casa Florilor 
trăiesc într-un mediu familial, unde 
sunt acceptați şi unde primesc 
dragoste şi afecțiune.
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şi „adulţii infectaţi cu HIV” a devenit din ce în ce mai vagă, unii din 

pacienţii de la Centru fiind transferaţi la secţia de adulţi a Spitalului 

de Boli Infecţioase din Constanţa (SBIC), iar alţii dorind să rămână 

sub îngrijirea Centrului deşi atinseseră vârsta maturităţii. În timp ce 

unele servicii psihosociale pot fi transferate în mediul spitalicesc, 

programele complete ale Centrului nu puteau fi disponibile 

pentru mai mult de 800 de pacienţi combinaţi din Constanţa.

Aceasta a dus la hotărârea de a deschide serviciile către toţi 

pacienţii seropozitivi şi de a transfera programul, faţă de 

transferarea pacienţilor de la Centru, într-un program familial atât 

cu adulţi cât şi cu copii. Dr. Kline a spus: „am ales să extindem 

gama de servicii pentru a deservi întreaga arie de vârste, de la 

sugari până la adulţi. Vom continua să oferim servicii medicale 

şi psihosociale acestor indivizi, dar vom aborda de asemenea 

şi probleme precum cazarea şi calificarea în muncă, educaţia şi 

subiecte privind căsătoria şi familia.”

Pentru a ilustra această abordare mai largă şi mai complexă, 

Centrul de Copii Româno-American a fost redenumit Centrul Clinic 

Român de Excelenţă în decembrie 2007. Centrul de Excelenţă 

oferă acum toate serviciile necesare sub acelaşi acoperiş, inclusiv 

programe privind bolile infecţioase, boli pulmonare, ginecologie 

şi îngrijire dentară, consiliere psihosocială şi vocaţională, asistenţă 

socială, planificare familială şi grupuri de sprijin, şi educaţie în 

vederea unei vieţi sănătoase şi independente. Centrul continuă 

de asemenea să educe şi să instruiască profesionişti în domeniul 

sanitar şi să dezvolte un nou departament de cercetare. Furnizarea 

de medicamente va fi susţinută în continuare de Ministerul 

Sănătăţii şi prin donaţii din partea Abbott pentru toate bolile 

infecţioase, în timp ce Abbott Fund şi alţi donatori privaţi vor 

sprijini restul programului.

Au fost depuse multe eforturi pentru dezvoltarea relaţiilor cu 

autorităţile locale şi spitale în vederea extinderii rezultatelor şi a 

programelor dincolo de porţile Centrului, precum şi în vederea 

promovării acestui model de îngrijire la nivel naţional. Prin urmare, 

cine este tratat anti-HIV în Constanţa primeşte un tratament de 

calitate. Instruirile, întâlnirile educative şi dezbaterile, precum 

şi schimburile de bune practici au fost de asemenea incluse în 

program. .

Schimbări la Casa Florilor
Casa Florilor, cândva un refugiu pentru copiii bolnavi abandonaţi, 

a devenit restrictiv cu privire la nevoile adolescenţilor în creştere. 

Deşi era clar că aceşti adolescenţi vulnerabili aveau nevoie de 

o formă de sprijin continuu, era de asemenea clar că, locuind 

într-un dormitor cu alţi 2 sau 3 colegi, nu mai aveau parte nici de 

intimitate şi nici de condiţiile care să te încurajeze să ai o viaţă 

independentă. Un parteneriat unic cu Habitat for Humanity, 

sprijinit de Abbott Fund, a permis construirea unei Case Habitat 

Baylor-Abbott Fund, alcătuită din trei apartamente separate. Cele 

două facilităţi (Casa Florilor şi Casa Habitat Baylor) oferă acum 

un grad mai mare de independenţă, iar beneficiarii care locuiesc 

acolo contribuie la întreţinerea acestora în timp ce primesc sprijin 

medical şi psihosocial continuu din partea Baylor. 

Aşadar sistemul de sprijin s-a transformat dintr-un program care 

era complet responsabil pentru copii într-unul care oferă sprijin 

parţial.

Stânga: Pe măsură ce pacienții Clinicii 
Baylor devin adolescenți, nevoile lor 
medicale şi psihosociale se schimbă. 
Asistenta medicală oferă sfaturi de 
planificare familială acestei paciente.
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Tranziţia spre viitor
Impactul intervenţiilor Baylor nu va fi sustenabil dacă nu sunt 

însoţite de prevenire, testare şi tratament, toate furnizate împreună 

şi într-o manieră integrată. Furnizarea serviciilor de educare, 

prevenire şi tratament strict celor infectaţi HIV nu protejează în 

niciun fel populaţia generală. Aşadar Baylor, în parteneriat cu 

spitalele judeţene şi Autoritatea de Sănătate Publică (printr-o 

iniţiativă special concentrată pe schimbarea comportamentală 

şi educaţia HIV), a sprijinit stabilirea unor centre de consiliere şi 

testare voluntară pentru HIV destinate populaţiei generale din 

două judeţe. Baylor şi-a folosit de asemenea rezultatele şi influenţa 

pentru a demonstra nevoia de schimbare a standardelor de 

îngrijire şi promovarea drepturilor omului pentru cei infectaţi cu 

HIV. În 2008, Baylor România s-a implicat în campaniii locale şi 

naţionale pentru lupta împotriva testării anti-HIV discriminatorii la 

angajare şi împotriva discriminării în mediile sanitare.

Stânga: Dr. Kline îl îmbrățişează pe 
Marius, unul dintre primii pacienți ai 
Clinicii Baylor şi rezident al Casei Florilor. 
Vazându-l pe Marius şi pe alți pacienți 
că luptă şi că devin adolescenți este 
o satisfacție enormă pentru toți cei 
implicați în programul din România. 

Jos: Negivan Septar, asistentă medi-
cală, este întâmpinată cu bucurie de 
către copii, în cursul unei vizite la Casa 
Florilor. 
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Mark W. Kline

Dr. Mark W. Kline, Director Program, 

Baylor International Pediatric Aids 

Initiative

Dr. Kline este profesor de pediatrie, 

şef al catedrei de Retrovirologie, 

director al Programului Internaţional 

de Instruire şi Cercetare SIDA, şi 

director al Proiectului de Asistenţă 

Tehnică Globală SIDA Baylor-CDC, 

toate acestea ca parte a Baylor 

College of Medicine. El îndeplineşte 

şi funcţia de Preşedinte al Baylor 

International Pediatric AIDS Initiative. 

Dr. Kline a absolvit Universitatea 

Trinity şi Baylor College of Medicine. 

A predat pediatrie la Baylor College 

of Medicine, unde a deţinut şi funcţia 

de Medic Rezident Şef. Dr. Kline are 

atestat în pediatrie şi boli infecţioase. 

A făcut parte din Comitetul Executiv 

pentru Boli Infecţioase al Academiei 

Americane de Pediatrie, şi ca 

preşedinte al Comitetului pentru 

SIDA la Copii al acestei organizaţii. 

Este membru al Societăţii de Boli 

Infecţioase din America şi membru al 

Societăţii de Cercetare Pediatrică şi al 

Societăţii Americane de Pediatrie.

Dr. Kline activează în programele de 

instruire şi educare a studenţilor la 

medicină, a rezidenţilor şi post-

doctoranzilor, şi a primit numeroase 

premii ca profesor. Este autorul 

a peste 240 de studii ştiinţifice şi 

capitole de manuale. A susţinut 

peste 300 de prezentări naţionale şi 

internaţionale pe teme privind bolile 

infecţioase la copii.

http://bayloraids.org/staff/

Rodica Mătuşă

Rodica Mătuşă (n. 1943) a absolvit 

Facultatea de Medicină din Cluj-

Napoca şi a obţinut doctoratul 

în medicină cu o lucrare despre 

SIDA. A lucrat ca medic specialist la 

Spitalul Clinic de Boli Infecţioase din 

Constanţa şi a publicat multe lucrări 

ştiinţifice. Începând cu 1991 conduce 

Asociaţia Speranţa din Constanţa, 

dedicată prevenirii infecţiei cu 

HIV/SIDA şi asistenţei persoanelor 

infectate.

http://www.plural-magazine.com/ 

article_nobodys_angels.html

Ana-Maria Schweitzer

Ana-Maria Schweitzer este Director 

Executiv al Fundației Baylor-Marea 

Neagră şi coordonează Centrul Clinic 

de Excelență HIV din 2005.

Ea s-a alăturat programului Baylor în 

1999, ca psiholog.

Programul Baylor oferă un model 

unic de îngrijire medicală, psihologică 

şi socială pacienților seropozitivi, 

inclusiv supraviețuitorilor pe termen 

lung, care au devenit tineri adulți. 

Acest lucru a dus la evoluția Centrului 

de Excelență Clinică HIV, dintr-o 

clinică HIV/SIDA care oferea servicii 

copiilor, într-o clinică orientată pe 

familie, care deserveşte atât copii 

cât şi adulții, printr-o gamă largă de 

servicii medicale şi de prevenire, toate 

asigurând o continuitate a îngrijirii 

în concordanță cu nevoile mereu în 

schimbare ale pacienților, famiilor 

acestora şi ale comunității locale.

Ana-Maria a creat un echilibru între 

prevenire, testare, servicii medicale şi 

de suport a pacienților.

The Sisters of Charity of the 

Incarnate Word

The Sisters of Charity of the Incarnate 

Word este o asociaţie de femei 

credincioase care slujesc Biserica 

propovăduind semnele prezenţei lui 

Dumnezeu în lume.

Fiindu-le încredinţate misiunea de a 

întruchipa dragostea pentru Cuvântul 

Întrupat, ele susţin că, indiferent de 

forma slujirii lor, propriile lor vieţi 

reprezintă cea mai convingătoare 

probă a prezenţei lui Iisus Hristos. 

Ele îşi împărtăşesc darul în slujbe de 

rugăciune, vindecare şi educare.

Cu sediul în Houston, Texas, ele îi 

deservesc direct pe cei nevoiaşi în 

zone precum El Salvador, Guatemala, 

Irlanda, Kenya, România şi Statele 

Unite.
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Baylor College of Medicine

Baylor College of Medicine din 

Houston, singura facultate de 

medicină privată din zona Greater 

Southwest, este recunoscută 

drept un centru academic pentru 

ştiinţele medicale de prim rang şi 

este cunoscut pentru excelenţă 

în educaţie, cercetare şi îngrijirea 

pacienţilor. Aflaţi mai multe despre 

istoria BCM: http://www.bcm.edu/

about/

În 2009, U.S.News şi World Report 

au poziţionat BCM pe locul 13 în 

clasamentul general al facultăţilor de 

medicină din ţară pentru cercetare 

şi pe locul 7 pentru îngrijire primară. 

BCM ocupă de asemenea locul 13 în 

clasamentul facultăţilor de medicină 

din SUA pentru finanţare National 

Institutes of Health şi locul 2 în ţară 

pentru finanţare din surse federale 

pentru cercetare şi dezvoltare în 

ştiinţe biologice la universităţi şi 

colegii de către National Science 

Foundation.

Aflat în Centrul Medical Texas, Baylor 

College of Medicine este afiliat cu opt 

spitale universitare, fiecare renumit 

pentru excelenţa sa în medicină. Aflaţi 

mai multe despre afilierile noastre.

Facultatea beneficiază de un sprijin 

pentru cercetare de 302 milioane 

dolari, din care 241 milioane din 

surse federale, şi peste 90 de centre 

şi unităţi de cercetare şi de îngrijire 

pacienţi. În prezent BCM instruieşte 

peste 3000 de studenţi la medicină, 

absolvenţi, asistente specializate 

anestezie şi asistente pentru 

medici, precum şi rezidenţi şi post-

doctoranzi.

Baylor International Pediatric AIDS 

Initiative

Baylor College of Medicine 

International Pediatric AIDS Initiative 

a fost înfiinţată în 1996 de dr. Mark 

W. Kline, Profesor în Pediatrie la 

Baylor College of Medicine, în 

vederea sprijinirii prevenţiei, îngrijirii 

şi tratamentului împotriva HIV/SIDA 

la nivel internaţional, precum şi a 

educării profesioniştilor în domeniul 

sanitar şi a cercetării clinice. S-a 

dezvoltat rapid în cel mai mare 

program universitar din lume, dedicat 

îmbunătăţirii stării de sănătate şi 

a vieţii copiilor infectaţi cu HIV. 

Misiunea Baylor College of Medicine 

International Pediatric AIDS Initiative 

(BIPAI) şi a organizaţiilor sale non-

guvernamentale afiliate din România, 

Botswana, Lesotho, Swaziland, 

Malawi, Uganda, Kenya şi Burkina 

Faso este aceea de a administra un 

program de înaltă calitate, de mare 

impact, pentru o îngrijire şi tratament 

anti HIV/SIDA pentru copii şi adulţi 

de înaltă etică, pentru instruirea 

profesioniştilor în domeniul sanitar, şi 

pentru cercetare clinică.

Abbott Fund

Înfiinţat în 1951, Abbott Fund este 

o organizaţie privată non-profit 

conform 501(c)3 în statul Illinois şi 

este finanţată exclusiv de Abbott, 

o companie multi-naţională care 

activează în domeniul sănătăţii. 

Viziunea Abbott Fund este aceea 

de a crea comunităţi globale 

mai sănătoase în lumea întreagă. 

Abordarea lor constă în sprijinirea de 

programe concentrate pe rezultate 

şi care au un impact permanent 

asupra vieţii oamenilor. O mare 

parte din eforturile lor filantropice 

se concetrează pe îmbunătăţirea 

serviciilor medicale pentru cei săraci, 

marginalizaţi şi defavorizaţi.

Ei sprijină şi se asociază cu o gamă 

largă de organizaţii, incluzând grupuri 

de caritate comunitare, instituţii 

academice, asociaţii de profesionişti 

în domeniul medical şi sanitar, agenţii 

internaţionale de întrajutorare şi 

organizaţii non-profit. Multe din 

aceste programe ajută la găsirea 

unor soluţii pentru nevoile medicale 

globale care definesc lumea din 

ziua de azi. Unde este cazul, aceste 

programe pot beneficia de asemenea 

de expertiza sanitară şi tehnică, 

administrarea şi produsele Abbott. 

Domeniile majore de finanţare a 

programului includ: Îngrijire anti-SIDA 

la nivel global, accesul la îngrijire 

medicală şi inovaţie medicală, şi 

viabilitatea comunităţii.

RESURSE SUPLIMENTARE

Reţeaua BIPAI are grijă de copiii 

afectaţi de HIV 

http://www.bcm.edu/findings/ 

vol4/is2/06feb_n1.html

O vedere de ansamblu face 

diferenţa

http://www.bcm.edu/findings/ 

vol1/is7/03july_m.htm

Tratarea celor mai tinere victime 

ale HIV în jurul lumii 

http://www.bcm.edu/findings/ 

vol3/is2/05feb_n1.htm

Feţele mici ale SIDA

http://www.bcm.edu/solutions/

v2i1/tinyfaces.html

Centrul anti-SIDA BIPAI din 

România creşte 

http://www.bcm.edu/news/ item.

cfm?newsID=1026

Centrul de cercetare anti-SIDA, 

martie 2002, Volumul 5, numărul 1 

http://www.bcm.edu/ 

cfar/?PMID=2701

Dr. Mark Kline şi Baylor 

International Pediatric AIDzS 

Initiative 

http://www.medangel.org/ kline_

bipai/kline_bipai.shtml

Rata mortalităţii la copiii români 

infectaţi HIV din Constanţa scade 

semnificativ; sute de persoane 

beneficiază de îngrijire şi 

tratament la Centrul pentru copii 

http://bayloraids.org/ 

newsreleases/release19.shtml
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