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ŞTIRI
În Penitenciarul nr. 9 Pruncul s-a deschis comunitatea terapeutică pentru reabilitarea persoanelor dependente de
droguri

L

a 29 noiembrie curent a avut loc inaugurarea oficială a comunității terapeutice pentru reabilitarea persoanelor dependente
de droguri în cadrul penitenciarului nr.9 - Pruncul. Comunitatea a fost înființată în parteneriat cu experții norvegieni
„Pampidou Grup”. În cadrul comunității vor parcurge concomitent reabilitarea până la 25 de deținuți.
La inaugurarea festivă au participat:
Anatolie Munteanu, secretar general
de stat; Anatolie Falca, director
adjunct DIP; Rune Hafstad, director
al centrului norvegian de reabilitare
„Phoenix Haga” și Thomas Kattau,
secretar general „Pompidou Group”.

Pentru a se înscrie în programul de
reabilitare, deținutul trebuie să aibă
de ispășit un an până la eliberare și
purtare exemplară. Reabilitarea în
baza comunității terapeutice este
gratuită și durează un an. Programul
este prevăzut doar pentru bărbați.

Potrivit datelor oficiale, 1960 de
persoane aflate în evidența sistemului
penitenciar din Moldova sunt utilizatori de droguri. În cele 17 penitenciare din țară își ispășesc pedeapsa 7830
de persoane.

Către sfârșitul anului 2016 în Moldova erau oficial înregistrate 15400 de persoane cu hepatita virală C

C

ătre sfârșitul anului 2016 în Moldova erau oficial înregistrate 15400 de persoane infectate cu virusul hepatitei C.
În perioada anilor 2014-2016 numărul celor infectați a crescut de la 106,4 până la 364,4 de cazuri la 100 000 de
locuitori. Datele au fost anunțate de către Galina Chiriacov, șefa secției de terapie intensivă „T.Ciorba”, în cadrul celei
de-a șasea Conferințe Naționale HIV/SIDA 2017, care s-a desfășurat în perioada 27-29 decembrie la Chișinău.
La sfârșitul anului 2016 Moldova a
lansat programul de acces gratuit
la tratamentul hepatitei virale C cu
medicamente cu acțiune directă.
Tratamentul constă în administrarea timp de 12 săptămâni (3
luni) a comprimatelor combinate
ce conțin 2 substanțe. În rezultatul
implementării acestui program 8500

de persoane au beneficiat de acest
tratament.

va constitui 10 000 de pacienți.

Din numărul acestora, 3500 de
persoane au încheiat tratamentul,
reușind să obțină dispariția
virusului din sânge (95% - procentul
de recuperare). Către sfârșitul
anului 2017 numărul persoanelor
care vor fi beneficiat de tratament

examinării de către Comisia specială

În prezent sunt depuse în vederea
din cadrul Ministerului Sănătății, Protecției Sociale și Familiei peste 11 000
de dosare. Toate aceste persoane au
făcut investigații medicale complete și
sunt pregătite pentru tratament.

„Inițiativa Pozitivă” a fost acreditată pentru prestarea serviciilor de reabilitare și suport psihosocial al
utilizatorilor de substanțe psihoactive și al clienților farmacoterapiei cu metadonă

P

e data de 9 noiembrie curent , în incinta Consiliului Național de Acreditare a Prestatorilor de Servicii Sociale,
Asociației Obștești „Inițiativa Pozitivă” i s-au decernat oficial certificatele de acreditare pentru prestarea de servicii
sociale. Organizația a primit acreditare pe o durată de cinci ani pentru prestarea de servicii de reabilitare și suport psihosocial pentru utilizatorii de substanțe psihoactive și clienții farmacoterapiei cu metadonă, și anume pentru serviciile
Centrului de zi și ale Centrului de plasament temporar și reabilitare în baza comunității terapeutice.
”În cadrul examinării cererii și procedurii de evaluare, noi am acumulat un
punctaj foarte înalt, fapt ce denotă că
serviciile pe care le oferim sunt calitative. Acest fapt este confirmat nu doar
de către specialiști, ci și de oameni
reali, de beneficiarii serviciilor noastre
cu care au discutat inclusiv și experții
în perioada procedurii de acreditare.
Procesul de pregătire pentru acreditare
a durat în jur de un an. Pentru Moldova acreditarea serviciilor sociale este
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o inovație foarte importantă, fiindcă
aceasta reprezintă evaluarea calității
serviciilor oferite și
confirmarea eficacității acestora. Mai mult
decât atât, o organizație acreditată își
poate vinde serviciile,
inclusiv statului, fapt
ce este un factor-cheie pentru optimizarea
resurselor”, a menți-

onat Aliona Gârbu, lucrător social al
Asociației Obștești „Inițiativa Pozitivă”.

ȘTIRI

Anual în Moldova circa 800 de persoane află că au HIV

A

nual în Moldova circa 800 de persoane află că au HIV. În anul 2016 infecția HIV a fost diagnosticată la 832 de
persoane. În total în Moldova sunt înregistrate oficial 7906 persoane care trăiesc cu HIV. Potrivit estimărilor
specialiștilor, numărul real al acestora constituie 15500. Datele au fost anunțate în cadrul celei de-a șasea Conferințe
Naționale HIV/SIDA, care s-a desfășurat în perioada 27-29 noiembrie la Chișinău.
Peste 50 la sută din cazurile noi de
infectare cu HIV sunt diagnosticate la
stadiul SIDA. Vârsta medie a persoanelor care trăiesc cu HIV este de 38,9
ani. La 1 septembrie 2017 tratament
antiretroviral administrau 4964 de
persoane. Rata transmiterii verticale
a infecției HIV de la mamă la făt în
anul 2016 a constituit 1,48%. În total în
anul 2016 au născut copii sănătoși 203

femei HIV-pozitive.
Rata aderenței la tratamentul
antiretroviral în anii 20152016 a constituit 84%. În anul
2016, din cauza maladiilor
asociate cu HIV au decedat
246 de persoane. În total de la
începutul epidemiei, adică din
anul 1987, au decedat 3137 de
persoane HIV-pozitive.

Jumătate din victimele violenței sexuale în Moldova sunt adolescenți în vârstă de 14-18 ani

P

otrivit informațiilor Centrului Internațional „La Strada”, jumătate (circa 50%) din victimele violenței sexuale în
Moldova sunt adolescenți în vârstă de 14-18 ani. Informația a fost publicată pe site-ul investigatii.md. Datele au
fost colectate în cursul analizei dosarelor penale din Moldova din anul 2011 până în anul 2016.
În articol, de asemenea, se menționează că deși adolescenții se adresează
imediat la poliție, polițiștii deseori
reacționează prea lent, începând examinarea cererii în medie peste 2-3 zile
(30 la sută din cereri). În acest răstimp
dovezile violenței corporale adesea
dispar, fapt ce complică procesul de
investigație. În plus, în 30 la sută din
cazuri colaboratorii organelor de ocrotire a ordinii de drept intentează urmărirea în baza celui mai blând articol al
Codului Penal – „Raportul sexual cu o

persoană care nu a împlinit vârsta de
16 ani”. Aproximativ 30 la sută din cei
vinovați de viol în grup sunt eliberați
de orice răspundere.

cazuri victima nu asistă la audierile

Cu regret, victimele violului nu pot fi
sigure că în instanța de judecată drepturile lor vor fi respectate și apărate.
Potrivit rezultatelor investigației, jumătate dintre victime depun declarații în
instanță în prezența violatorului, fapt
ce îi impune să retrăiască momentele
maltratării la care au fost supuse.
Mai mult decât atât, în 90 la sută din

este înștiințată despre aceasta, fie pro-

preliminare sau la prima ședință de
judecată. Această stare de lucruri este
determinată de faptul că victima fie nu
curorul nu a asigurat prezența victimei
la ședință de judecată.
Vă amintim că dacă v-ați confruntat
cu violență aplicată față de dumneavoastră sau față de oameni apropiați,
puteți telefona gratuit la linia fierbinte 0 8008 8008.

La pacienții care au inițiat tratamentul ARV imediat după diagnosticarea HIV riscul decesului se
reduce cu 60%

I

nițierea tratamentului antiretroviral imediat după stabilirea diagnosticului HIV reduce riscul decesului pacientului
cu două treimi pentru persoanele cu o cantitate înaltă de celule CD4. Studiile care confirmă acest fapt au fost efectuate în China și au fost publicate în revista „Clinical Infectious Deseases”.
La studiul retrospectiv au participat
peste 35 000 de persoane care au fost
diagnosticate cu HIV în perioada
anilor 2012 - 2014. Toți pacienții
respectivi aveau la momentul stabilirii
diagnosticului o cantitate de celule
CD4 de peste 500 de celule/mm3. Timp
de 12 luni de supraveghere, la persoanele care au început să administreze
medicamente antiretrovirale în decurs
de 30 de zile după stabilirea diagnosti-

cului, s-a redus riscul mortalității cu 63

antiretroviral indiferent de cantitatea

la sută comparativ cu persoanele care

de celule CD4. Recomandările se

nu au inițiat tratamentul. Tratamentul

bazează pe studiile care dovedesc că

inițiat peste 30 de zile din momentul

tratamentul, chiar și în prezența unei

stabilirii diagnosticului a redus riscul
mortalității doar cu 26 la sută.

cantități înalte de celule CD4, reduce
riscul dezvoltării SIDA și a decesului

Din anul 2015 Organizația Mondială a

ulterior. Mai mult decât atât, persoane-

Sănătății a elaborat recomandări potri-

le care administrează tratament ARV

vit cărora toate persoanele care trăiesc

și care au atins o încărcătură virală

cu HIV trebuie să inițieze tratamentul

nedetectabilă nu pot transmite virusul.
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Bilanţurile campaniei sociale:

,,Te priveşte! Priveşte pe fiecare!”,

organizată cu prilejul Zilei Mondiale de Combatere a SIDA
Perioada desfășurării: 25 noiembrie
– 10 decembrie 2017.
Organizator: Asociația Obștească
„Inițiativa Pozitivă”
În parteneriat cu: UNAIDS
Cu suportul financiar al: Centrului PAS (grantul Fondului Global),
Agențiilor ONU și Ambasada Suediei în Moldova
Sub egida: Ministerului Sănătății,
Muncii, Protecției Sociale și Familiei, Ministerului Justiției, Ministerului Afacerilor Interne
Cu susținerea: Inspectorului General
de Poliție, Biroului Național de Probațiune, Spitalului Dermatologie și
Maladii Comunicabile, Departamentului Instituțiilor Penitenciare, „DVV
International Moldova”, Campaniei
Naționale de Asigurări în Medicină,
Dispensarul Narcologic Republican.
Cu susținerea partenerilor
regionali: Asociațiile Obștești
„Centrul Regional pentru Politici
Comunitare”, „Respirația a Doua”,
„Credința Nord”, „Credința”, TDV,
UORN, „Adolescentul”, „Liga PHS”,
„Zdorovoe Budushee”, „Triniti”,
„Miloserdie”, „Pas cu Pas regiunea
Sud”, „Pentru prezent și viitor”, „Reforme Medicale”, „GenderDoc-M”,
„ADEPT”, Centrele Sociale Regionale „Împreună pentru Viață”, „Renașterea”, „Viața cu Speranța”, precum și
a Centrului SIDA (Tiraspol)
Parteneri media: TV8, TVR, allmoldova, simpals, play.md, forum.md,
locals, Noroc TV, Europa Libera.
Anual pe data de 1 decembrie
marcăm Ziua Mondială de Combatere a SIDA. An de an planificăm
numeroase evenimente și activități,
străduindu-ne să acoperim un număr cât mai mare de oameni. An de
an ne străduim să facem tot posibilul
pentru a stopa epidemia HIV, astfel
încât să nu se mai înregistreze decese
din cauza SIDA.
Scopul campaniei din acest an este
să ne apropiem de atingerea obiec6 www.positivepeople.md

tivelor „90-90-90” care presupun
următoarele: 90% dintre persoanele
HIV-pozitive trebuie să-și cunoască statutul; 90% dintre persoanele
care-și cunosc statutul HIV-pozitiv să administreze tratament antiretroviral, iar 90% dintre pacienții
aflați în tratament trebuie să aibă o
încărcătură virală suprimată.
Obiectivele campaniei:
1. Motivarea populației generale să
se testeze la HIV și sporirea nivelului
de informare în problemele legate
de profilaxia, căile de transmitere și
viața cu HIV.
2. Îndemnarea și motivarea părților
responsabile la conjugarea eforturilor în procesul de implementare
a măsurilor de răspuns în combaterea epidemiei HIV în Republica
Moldova.
Ședințe/ateliere de lucru cu reprezentanții comunității persoanelor
care trăiesc cu HIV
Luând în considerare rolul important pe care îl are comunitatea
persoanelor care trăiesc cu HIV în
combaterea epidemiei HIV, precum
și fiind conștienți de necesitatea de
a dezvolta încontinuu capacitatea
comunității, în mai multe orașe din
Republica Moldova (inclusiv Transnistria), precum: Chișinău, Bălți,

Comrat, Cahul, Soroca, Tiraspol,
Tighina (Bender) etc., au avut loc
ședințe/ateliere de lucru/întâlniri
la care au participat reprezentanți
ai comunității PTH, precum și ai
autorităților publice locale; persoane
publice, parteneri din diferite structuri, mass-media și alții. Subiectul
principal de discuție au fost acțiunile
planificate de comunitate care s-au
desfășurat în cadrul campaniei,
precum și metodele de atingere a
scopurilor „90-90-90”.
Sesiuni informative pentru tineri
În cadrul acestei campanii am organizat sesiuni informative în școli,
colegii, universități, unde elevii/studenții au fost informați cu privire la
infecția HIV, căile de transmitere și
măsurile de prevenire și protecție. O
atenție deosebită s-a acordat aspectelor sănătății sexuale și reproductive,
precum și acceptării persoanelor
care trăiesc cu HIV.
Acțiunea „Traseul securității”
„Traseul Securității” este o acțiune
anuală, care are drept scop informarea populației despre problema
HIV/SIDA și promovarea toleranței
față de persoanele HIV-pozitive prin
intermediul distribuirii materialelor informative și comunicarea cu
oameni în locurile publice, în stradă,
în transportul public etc. Voluntarii

ADVOCACY COMUNITAR

și colaboratorii organizațiilor membre și partenere din diferite orașe ale
Moldovei, inclusiv din Transnistria,
au distribuit trecătorilor pliante
informative, panglici de culoarea
roșie, brelocuri, vorbindu-le oamenilor despre problema HIV/SIDA și
îndemnându-i să manifeste toleranță
față de persoanele care trăiesc cu
HIV.

Testarea rapidă la HIV

Acțiunea „Poartă panglica roșie –
manifestă solidaritate!”

Pe lângă testul la HIV, toți doritorii
au beneficiat de consiliere tematică
și consultație medicală. La Chișinău,
celor care s-au hotărât să facă testul
la HIV, li s-au oferit în calitate de
cadou prezervative de la firma
„Masculan”.

Grupul țintă al acestei acțiuni sunt
conducătorii auto cărora s-a propus
de către colaboratorii și voluntarii
organizațiilor membre și partenere
să aplice pe sticla din spate al automobilului o autocolantă sub forma
panglicii roșii în semn de solidaritate. Conducătorii care au răspuns
provocării au primit în dar odorizante auto cu simbolul campaniei și
pliante tematice. Acțiunea poartă un
caracter durabil/de durată, întrucât
majoritatea conducătorilor auto nu
dezlipesc panglica roșie pe parcursul
întregului an, manifestându-și astfel
solidaritatea.
Mese rotunde
În cadrul campaniei am reușit să
organizăm câte o masă rotundă cu
participarea tuturor părților responsabile și implicate în procesul de
combatere a epidemiei HIV aproape
în fiecare oraș unde își realizează
activitatea partenerii campaniei.
Printre principalele subiecte care
au fost puse în discuție: prevenirea
infecției HIV, cultivarea unei atitudini pozitive față de persoanele care
trăiesc cu HIV, importanța testării la
HIV, depășirea stigmei și discriminării, sănătatea sexuală și reproductivă și legătura acesteia cu HIV.

În cadrul acțiunilor care au avut loc
în cadrul campaniei, în câteva orașe
din Moldova (Chișinău, Comrat,
Bender, Tiraspol), colaboratorii
organizațiilor au efectuat testarea
rapidă la HIV, hepatita C și sifilis (în
baza testelor rapide pe sânge capilar
și salivă) pentru toți doritorii.

În perioada 27-29
noiembrie 2017
la Chișinău s-a
desfășurat cea de-a
șasea Conferință
Națională HIV/SIDA.
La eveniment au participat circa 200 de
persoane din întreaga
republică, precum și
experți internaționali
din Ucraina, Rusia,
Austria și Elveția.
Scopul fundamental
al conferinței a fost
de a unifica eforturile
părților responsabile
pentru atingerea
obiectivelor „90-9090”.

În primele două zile ale conferinței
au fost prezentate rapoarte tematice
și au avut loc sesiuni plenare. În
cea de-a treia zi a fost organizată
întrunirea reprezentanților organizațiilor ce activează în sfera HIV
cu donatorii internaționali pentru a
discuta oportunitățile unei viitoare
colaborări. Unul dintre rezultatele
conferinței a fost semnarea memorandumului în care sunt expuse
scopurile și trasate acțiunile concrete
pentru lupta cu epidemia HIV/SIDA
în Moldova.

Conferința – online „Să învingem
SIDA împreună!”
Pe data de 24 noiembrie curent, în
incinta centrului de presă Point.md
a avut loc conferința – online „Să
învingem SIDA împreună!”, consacrată campaniei cu același nume.
La conferință au luat cuvântul: Olia
Tira, interpretă și Ambasadoare a
Bunei Voințe UNAIDS Moldova;
Svetlana Popovici, coordonator tratament ARV în Moldova și Ruslan
Poverga, director general al Asociației Obștești „Inițiativa Pozitivă” şi
Svetlana Plămădeală, coordonator
UNAIDS în Moldova.
Participanții au vorbit în direct
despre campania anului 2017, au
discutat pe tema profilaxiei pre- și
post-contact, au desființat miturile
despre HIV, au explicat importanța
tratamentului antiretroviral și i-au
îndemnat pe toți să facă testul la
HIV pentru a-și cunoaște statutul.
Conferința Națională HIV/SIDA
2017
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Seara de caritate „Red Ribbon Gala
Awards 2017”
Pe data de 28 noiembrie curent,
la Chișinău a avut loc tradiționala
seară de caritate „Red Ribbon Gala
Awards 2017”. Evenimentul s-a
desfășurat cu prilejul Zilei Mondiale
de combatere a SIDA, marcată anual
la 1 decembrie.
În această seară, în jur de două sute
de oaspeți din toată Moldova s-au
adunat pentru a-i onora pe acei care
și-au adus contribuția la lupta cu
epidemia HIV în Moldova. Premiul
„Panglica Roșie” a fost decernat la
patru persoane HIV-pozitive care în
anul 2017 și-au dezvăluit statutul,
și anume Anastasia Cleahin, Vitalie
Porcescu, Vladimir Dodon și Andrei
Stolearenco.
De asemenea, un premiu de onoare
au primit trei agenți economici care
pe parcursul întregului an ne-au ajutat în cadrul campaniei de caritate
„Faptele bune au culoare”. Este vorba
despre firmele „Orbico”, „DiVetro” și
„Aquaterra”.
După decernarea festivă a premiilor, pe oaspeți îi aștepta prestația
live a trupei „Cuibul”, multe emoții
pozitive, o comunicare plăcută în
compania vechilor prieteni și tradi-
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ționala fotografiere pentru amintiri
memorabile. În această seară fiecare
doritor a avut oportunitatea de
a contribui financiar în sprijinul
femeilor HIV-pozitive care se pregătesc să devină mămici.
Concluzii
Anual în Moldova în jur de 800
de persoane află că au HIV. Astăzi
jumătate din persoanele care trăiesc
cu HIV nu-și cunosc statutul.
Pentru a corecta această situație,
este nevoie de un lucru simplu: să
faci testul la HIV și să fii informat.
Fii parte a acelei forțe motrice care
va stopa epidemia: fă testul la HIV,
convinge-ți prietenii și rudele să
facă testul.
Or, sănătatea fiecăruia dintre noi
este cel mai valoros lucru pe care îl
avem. Dacă vei avea grijă de sănătatea ta astăzi, s-ar putea ca mâine
să vedem o generație fără SIDA, o
generație a toleranței și a acceptării
spre care asprirăm și tindem cu toții.

Campania socială

ADVOCACY COMUNITAR

„Violenţa nu are justificare!”,

desfăşurată cu prilejul Zilei Internaţionale
pentru eliminarea violenţei împotriva femeilor
Perioada desfășurării: 25 noiembrie –
10 decembrie 2017
Organizatori: Asociația Obștească
„Inițiativa Pozitivă”, în comun cu organizația UN Women Moldova

trăiesc cu HIV în sfera violenței;
3. Fortificarea potențialului femeilor
care trăiesc cu HIV pentru depăși-

rea obstacolelor legate de violența
domestică.

Suport financiar: Organizația internațională de caritate „Rețeaua eurasiatică
HIV/SIDA pentru femei” și organizația UN Women Moldova
Scopul campaniei: Crearea unui mediu favorabil pentru a reduce povara
violenței împotriva femeilor
Obiective:
1. Prevenirea fenomenului violenței
domestice;
2. Ridicarea nivelului de alfabetizare
în protecția drepturilor femeilor care
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Evenimente
Ședința de lucru „Violența nu are
justificare!”
În perioada 17 – 18 noiembrie, la Vadul
lui Vodă s-a desfășurat ședința de lucru
a femeilor care trăiesc sau sunt vulnerabile la HIV din diferite regiuni ale Moldovei. Ședința și-a propus să identifice
problemele actuale legate de violența
domestică și să elaboreze planul de
acțiuni privind soluționarea acestora.
Rezultatul ședinței a fost planificarea
evenimentelor în cadrul campaniei în
regiunile Moldovei.
Cluburi pentru femei cu participarea
Oliei Tira, Ambasadoarea Bunei
Voințe UNAIDS
În perioada 5-12 decembrie, în patru
orașe din Moldova (Chișinău, Tiraspol,
Cahul, Bălți), precum și în IP nr.7 din
Rusca, au avut loc ședințe ale clubului
pentru femei cu participarea Oliei Tira,
interpretă și Ambasadoare a Bunei
Voințe UNAIDS Moldova. Ședințele au
avut drept scop reducerea nivelului de
autostigmatizare a femeilor care trăiesc
cu infecția HIV. La aceste ședințe femeile au discutat despre formele violenței,
despre metodele de prevenție a violenței
și au avut posibilitatea de a adresa orice
întrebări Oliei Tira. Autoarele celor mai
bune întrebări au primit în calitate de
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cadou tricouri personalizate, carnete, pixuri și mape cu simbolurile campaniei.
Conferința online
Pe data de 22 noiembrie, în incinta
centrului de presă Point.md s-a desfășurat conferința online „Violența nu
are justificare!”, organizată cu prilejul
lansării campaniei „16 zile de luptă cu
violența împotriva femeilor”.
La conferință au participat: Olia Tira, interpretă și Ambasadoare a Bunei Voințe
UNAIDS Moldova, Irina Belevțova,
șefa departamentului pentru lucrul cu

femeile și copiii din cadrul „Inițiativei
Pozitive” și Alexandru Pânzari, Şeful
Inspectoratului General al Poliţiei al
MAI.
Participanții conferinței au prezentat în
direct compania și scopurile acesteia,
au pus în discuție baza legislativă în
domeniul violenței domestice și au
îndemnat spectatorii să reacționeze la
cazurile de violență în familie, sesizând
imediat poliția.
Publicarea istoriilor de viață a
femeilor care trăiesc cu HIV despre
violența suportată

În perioada desfășurării campaniei,
pe site-ul positivepeople.md au fost
publicate cinci istorii personale despre
violența suportată. Fiecare istorie este
o dramă în viața acestor femei. Toate
istoriile au fost publicate în rețelele de
socializare cu hashtag-urile #violenta_nu_are_justificare/#eu_am_suportat_aceasta_in_singuratate.

cu situația existentă. Potrivit statisticii,
60 la sută dintre femeile din Moldova
au fost cel puțin o dată în viață supuse
unei sau altei forme de violență. Dacă
sunteți victimă a violenței sau cunoașteți pe cineva care este supus violenței,
adresați-vă după ajutor la telefonul
de încredere 08008 8008, telefonați la

ADVOCACY COMUNITAR

poliție, anunțați oamenii apropiați. Violența nu are justificare. Nu trebuie să o
răbdați și să vă fie frică de ea. Violența
trebuie învinsă – doar atunci viața va
căpăta un sens și va prinde culori vii.

■

Flashmob în rețelele de socializare
#violența_nu_are_justificare
În perioada 25 noiembrie – 10 decembrie în rețelele de socializare s-a
desfășurat un flashmob cu hashtag-ul
#violenta_nu_are_justificare. Pentru
acest flashmob a fost elaborat un placat
special: „Violența nu are justificare!”.
Activiștii, voluntarii și alți doritori de a
susține acest flashmob s-au fotografiat
și au postat pe rețelele de socializare
fotografiile sale cu un hashtag analogic,
exprimându-și în felul acesta protestul
împotriva trecerii sub tăcere a actelor
de violență și toleranța față de acei care
au avut această experiență a violenței,
dar au găsit resorturi interioare pentru
a merge mai departe.
Bilanțuri
Violența este flagelul lumii contemporane. Ea ne împresoară din toate părțile
și ne provoacă la o reacție de răspuns.
Și doar de noi depinde dacă vom
învinge acest flagel sau ne vom resemna
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Eroziunea colului uterin – patologie
sau particularitate a organismului?

D

iagnosticul
„eroziunea colului
uterin” suna ceva
timp în urmă ca
un verdict. Astăzi
medicina a demonstrat că aceasta
nu este o boală, ci o stare care nu
necesită un tratament specific.
Noi am hotărât să clarificăm și să
studiem mai aprofundat această
problemă și am găsit pentru voi
răspunsuri la cele mai răspândite
întrebări din acest domeniu.

Eroziunea colului uterin nu este o
boală sau un diagnostic, fiindcă ea
poate fi întâlnită la orice vârstă și la
femei sănătoase care nu au născut.

CE ESTE EROZIUNEA? O RANĂ?

Astăzi în toată lumea se consideră
că eroziunea colului uterin în sine
nu reprezintă un pericol pentru
femeie, respectiv, nu necesită vreun
tratament special. Bineînțeles că
dacă cândva vi s-a depistat eroziunea, trebuie să faceți investigații
minuțioase care includ: colposcopia
(examinare diagnostică a intrării

Mult timp s-a considerat anume
așa. Astăzi însă este demonstrat că
eroziunea colului uterin, numită științific ectropion cervical, este starea
care apare mai frecvent la femeile
însărcinate, adolescenți și acei care
administrează contraceptive orale.
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Eroziunea se produce atunci când
pe suprafața colului uterin medicul
vede o pată roșie. De cele mai
multe ori acesta nu este un defect al
epiteliului, ci deplasarea epiteliului
intrauterin pe suprafața colului.
EROZIUNEA ESTE PERICULOASĂ, TREBUIE CAUTERIZATĂ?

în vagin, a pereților vaginului și a
părții vaginale a colului uterin cu
colposcopul – instrument special
care reprezintă un binocular și un
aparat de iluminat), USG, precum și
frotiu pentru identificarea infecțiilor. În unele cazuri medicul poate
prescrie un test pentru depistarea celulelor canceroase sau precanceroase
pe colul uterin, pentru a exclude o
eventuală afecțiune oncologică. Doar
după ce ați făcut toate investigațiile
se poate pune întrebarea despre necesitatea de a cauteriza eroziunea.
ESTE ADEVĂRAT CĂ EROZIUNEA POATE PROVOCA CANCERUL DE COL UTERIN?
Nu există o părere unanimă în acest
sens. Unii oameni de știință consideră că există o legătură între eroziune
și cancerul de col uterin. Alții au
următoarea explicație: deoarece în

SĂNĂTATE REPRODUCTIVĂ

cazul eroziunii epiteliul de pe colul
uterin devine mai subțire, mucoasa
devine receptivă la infecții, inclusiv
la virusul papiloma uman care provoacă cancerul de col uterin în 70 la
sută din toate cazurile de cancer de
col uterin și stările patologice pre –
canceroase ale colului uterin.

medicul presupune că aveți cancer
de col uterin, nu amânați să faceți
investigațiile corespunzătoare.

- au avut primul contact sexual la o
vârstă precoce;

În prezent, cea mai frecventă cauză
a cancerului de col uterin este virusul papiloma uman (de două tipuri:
16 și 18). Pentru a vă convinge dacă
aveți sau nu acest virus trebuie să
faceți testul PAP (testul Papanicolau) și citologia lichidă (LBC).
Pentru a vă proteja copiii, din acest
an în Moldova sunt accesibile vaccinurile împotriva virusului papiloma
uman care se efectuează gratuit pentru toate fetele de 9-12 ani care încă
nu au început viața sexuală. Acest
vaccin este singurul vaccin în lume
care protejează de cancer. În cazul
dat, de cancerul de col uterin.

- au mulți parteneri sexuali;

EROZIUNEA SE TRATEAZĂ?

- obișnuiesc să fumeze;

Nu există nici un tratament specific
de eroziune. Există o singură modalitate de a o înlătura, și anume
de a face așa-numita cauterizare cu
curent electric, laser sau azot lichid
(congelare). Cu toate acestea, este
de reținut, să un asemenea mod de
tratament se prescrie doar de medic
și doar în cazul când eroziunea
provoacă într-adevăr disconfort
și simptome neplăcute, precum ar
fi sângerări și eliminări frecven-

TOTUȘI MĂ POT ÎMBOLNĂVI
DE CANCER DE COL UTERIN
DACĂ AM EROZIUNE?
S-ar putea să vă îmbolnăviți, însă
trebuie, de asemenea, să rețineți că
în grupul de risc în primul rând se
află acei care:

- au o imunitate suprimată (spre
exemplu, persoanele HIV-pozitive)
Cancerul de col uterin rămâne a fi o
problemă majoră de sănătate publică
în Europa. În anul 2008 acest tip de
cancer a fost diagnosticat la 61 000
de femei, iar numărul deceselor
cauzate de cancerul de col uterin
a constituit 28 000. De aceea, dacă

te, dureri în timpul și după actul
sexual. De asemenea, un asemenea
tratament nu înseamnă că eroziunea
nu va mai apărea. Dacă totuși vă veți
hotărî să faceți această procedură,
întrebați medicul despre toate consecințele și efectele adverse pe care le
poate provoca.
EROZIUNEA DE COL UTERIN
POATE FI CUMVA PREVENITĂ?
Este greu de spus, fiindcă până în
prezent nu există un răspuns clar
despre cauzele acesteia. Singurul
lucru pe care îl puteți face pentru a
preveni dezvoltarea maladiilor pelviene și ale organelor reproductive
este să vă străduiți, după posibilitate,
să folosiți prezervativul la fiecare
act sexual, o dată pe an să vizitați
ginecologul și să faceți investigații
complete, inclusiv colposcopia, să
faceți vaccinul împotriva virusului
papiloma uman dacă încă nu ați
început viața sexuală și să respectați regulile elementare de igienă:
să vă spălați, să schimbați lenjeria,
să excludeți chiloții G-string, să
respectați măsuri sporite de igienă în
timpul menstruației și în general să
fiți atentă la propria sănătate.

■
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„Uneori copiii se poartă urât
doar pentru că nu ştiu că se
poate şi altfel”.
Psihologul Anastasia Covrova ne explică
din ce cauză copilul se poartă urât şi
ce putem face noi în acest sens

F

iecare părinte s-a pomenit
în situația când propriul
fiu sau fiică începea
deodată să se comporte
urât. Parcă-i iubești, îți
dai și sufletul pentru binele lor,
iar el se bate cu colegul de clasă,
îți strică vaza preferată, aduce
note de doi sau fumează după colț.
Psihologul Anastasia Covrova
ne explică detaliat ce înseamnă
comportamentul urât, care este
cauza acestuia și ce ar trebui să
facem dacă acest comportament
inadecvat s-a manifestat totuși.
NASTEA, SPUNE-NE, TE ROG,
EXISTĂ ÎN GENERAL ÎN PSIHOLOGIE O DEFINIȚIE PENTRU
TERMENUL „COMPORTAMENT
URÂT”?
De regulă, prin comportament urât sau
rău noi desemnăm purtarea când copilul nu respectă anumite reguli, când,
din anumite motive, el nu reușește să
respecte granițele comportamentale
primite în societate, fie când copilul
manifestă o agresiune necontrolată
față de alți copii sau adulți. Comportamentul urât este un comportament
incomod pentru noi, adică este purtarea care nu se încadrează în limitele
impuse de noi înșine sau de o instituție
socială căreia îi aparține copilul: grădinița, școala, secția sportivă. Adesea
se întâmplă că acasă mama sau tata nici
nu ar fi atras atenția la un asemenea
comportament, însă când acesta se
manifestă în transportul public sau în
ospeție, când alți oameni îl observă, la
părinte imediat se conectează butonul
aprecierii celor din jur, aprecierii lui
proprii ca și părinte și deodată începe
brusc să-l certe pe copil pentru lucruri
care acasă păreau acceptabile, însă în
societate acestea sunt calificate drept
comportament inadecvat sau rău.
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DACĂ LA GRĂDINIȚĂ SAU LA
ȘCOALĂ NI SE SPUNE CĂ IATĂ
COPILUL SE COMPORTĂ URÂT,
TREBUIE SĂ O LUĂM ÎN SERIOS?
Dacă cineva ni se plânge pe copilul
nostru precum că se comportă urât la
grădiniță sau la școală, în primul rând
îl rugăm să descrie detaliat ce anume
s-a întâmplat, în ce împrejurări, cum
anume s-a manifestat comportamentul rău al copilului, pentru a înțelege
dacă situația merită a fi discutată cu
copilul. Or, dacă spre exemplu, în
opinia educatorului sau a învățătorului, exprimarea opiniei proprii
înseamnă comportament urât, aici
bineînțeles se poate discuta și chiar
contesta o asemenea acuzație. Dacă
însă este într-adevăr vorba despre un
comportament inacceptabil, trebuie să
discutăm cu copilul acasă, în liniște,
unul la unul. Nu trebuie să o facem în
prezența învățătorului sau a educatorului și, nici într-un caz, în prezența
prietenilor, a grupei, clasei. Bineînțeles, trebuie să ascultăm versiunea
copilului, străduindu-ne să înțelegem
ce l-a determinat să se comporte în
felul acesta. Uneori copiii se comportă
urât doar pentru că nu știu ce se poate
și altfel. Spre exemplu, copilul nu-și
poate exprima agresiunea sau mânia
printr-o altă modalitate constructivă
decât bătaia și noi trebuie să-l învățăm
cum să o facă corect.
Algoritmul este următor – trebuie
să auzim versiunea educatorului,
versiunea copilului și apoi, cât mai
calm și mai rațional, să soluționăm
problema. Copiii trebuie învățați cum
să-și gestioneze emoțiile, fiindcă ei nu
au de unde să afle asemenea lucruri.
Noi suntem acei care le cultivăm și le
formăm aceste abilități. În momentul
când pur și simplu îl certăm, copilul
se închide. Când însă copilul se simte
acceptat, simte că este bun, că părinții
îl iubesc în continuare, însă nu încu-

viințează comportamentul lui, atunci
se poate spune că aveți un dialog
constructiv.
AR PUTEA OARE PĂRINTELE
ÎNSUȘI SĂ PROVOACE UN COMPORTAMENT URÂT?
De regulă, anume așa se și întâmplă. Dar oricum, totul este foarte
individual. Cu cât este mai mare
copilul, cu atât sunt mai mulți factorii
exteriori care pot influența asupra
comportamentului acestuia. S-ar putea
ca problema să nu fie în părinte. S-ar
putea ca la grădiniță sau la școală să se
fi creat o atmosferă ce favorizează un
comportament inacceptabil. În acest
caz, problema trebuie căutată anume
acolo.
Dacă însă copilul manifestă un comportament urât acasă față de părinți,
atunci, de regulă, acesta este reacția
lui de răspuns la o anumită situație.
Trebuie să clarificați o dată pentru
totdeauna: copiii nu se comportă urât
fără motiv. Ei nu-și propun drept scop
să ne joace pur și simplu pe nervi.
El pur și simplu nu știe cum altfel să
se comporte. Foarte multe probleme
în familie apar din cauza lipsei unei
comunicări directe despre emoțiile
pe care le resimțim, din cauza lipsei
unei culturi de a discuta și a analiza
problemele. Situația ideală este ca
atunci când s-a iscat conflictul să ne
așezăm, să ne verbalizăm sentimentele
și să ajungem la un numitor comun.
La noi însă adesea în familie nu este
primit să ne exprimăm emoțiile și în
asemenea cazuri copilul vrea să atragă
cumva atenția părintelui, de exemplu,
prin comportament inadecvat.
Există o schemă comodă pentru a înțelege cauzele comportamentului urât:
este vorba despre așa – numitul sistem
al indicatorilor cu ajutorul cărora
părinții pot analiza situația. Sistemul

SFATURILE PSIHOLOGULUI

principiale și o zonă de
compromis. Spre exemplu, a-ți face temele este
un lucru principial, iar
ce să îmbraci – aici deja
putem negocia.

constă în următoarele: emoțiile noastre față de copil în momentul comportamentului urât sunt un indicator al
cauzei acestui comportament. Aceste
emoții sunt numite scopuri eronate ale copilului. Este vorba despre
iritare, mânie, durere și sentimentul
neajutorării (sau pierderea credinței în
copil). Nu întotdeauna părintele poate
determina cu exactitate care anume
era sentimentul pe care îl resimțea,
însă este totuși posibil să-ți diferențiezi
senzațiile și emoțiile.
Astfel, dacă suntem iritați, aceasta
înseamnă că în felul acesta copilul
încearcă să ne atragă atenția. De exemplu, vorbiți la telefon sau cu o prietenă
și în acest moment copilul începe să se
apropie și să vă solicite atenția. În acest
caz este important să evitați contactul
vizual, să nu-i spuneți nimic, dar să-l
îmbrățișați, să-l mângâiați, să-l atingeți
tandru, astfel încât copilul să înțeleagă
că sunteți alături, că îl iubiți. Dacă însă
copilul devine prea insistent, utilizați
metoda time-out, adică să-l conduceți
calm în odaia vecină, să-l lăsați acolo
pentru un timp să se liniștească. Profilaxia unui asemenea comportament
este să acordăm copilului cel puțin 1015 minute pe zi. Adică copilul trebuie
să știe că acesta este timpul lui personal, că mama (sau tata) contactează cu
el, mama este alături, mama nu o face
paralel cu alte lucruri. O altă metodă
de profilaxie este să-i acordați, după
posibilitate, atenție în perioadele bune,
calme, când are o purtare bună.
Este important să învățați copilul să

vorbească despre necesitățile sale, adică dacă la un moment dat el a înțeles
că are nevoie de mama, să vină direct
și să spună: „Mamă, trebuie să vorbesc
cu tine” sau puteți utiliza un cuvânt
codificat, de exemplu: „Atenție!”. Important de reținut: când sunteți într-o
stare de irascibilitate, nu forțați nota
până ajungeți la starea când nu vă veți
putea abține. Imediat ce apare această
emoție de iritare, reacționați prompt,
soluționați problema.
O altă situație: dacă ca și reacție la
comportamentul urât simțim mânie,
furie – aceste emoții apar atunci când
scopul purtării copilului este lupta
pentru afirmarea propriului eu. Copiii
încep să lupte pentru putere atunci
când simt prea multe interdicții, când
nu rămâne loc pentru personalitatea
lor, când nici aceasta nu se permite,
nici cealaltă, când părinții dictează
reguli în toate sferele. Aceasta are loc
atunci când părinții sunt autoritari,
când impun multe interdicții și când
aceștia, mai degrabă, dau indicații
decât explicații. Atunci copilul începe
să simtă că nu are libertate de autoexprimare și începe să aplice metode
pentru a lupta cu părintele. Primul
lucru pe care trebuie să îl faceți într-o
asemenea situație este să ieșiți din
această bătălie, or, noi nu trebuie să
luptăm cu copilul, fiindcă noi oricum
suntem mai puternici. O asemenea
reacție din partea copilului este o
modalitate bună de a revizui sistemul
de interdicții, sistemul regulilor din
familie, care s-ar putea să fie prea
dure. Este important să existe aspecte

Este important să-i
oferiți copilului o alternativă, posibilitatea de
a alege. Alternativa nu
trebuie să fie o pedeapsă, adică: „Fie te duci
la culcare, fie primești
bătaie!”. Trebuie să le
propunem alternative
normale. Este important
de asemenea, ca ei, copiii, să simtă că sunt importanți, că au valoare.
Pentru aceasta, cereți-le
sfatul, implicați-i în
soluționarea problemelor de familie. Tuturor
ne place să ne simțim
importanți, de aceea
oferiți-i copilului această posibilitate.
Dacă comportamentul copilului vă
produce durere. Când de la comportamentul copilului simțim durere sau
supărare, aceasta înseamnă că scopul
lui este răzbunarea. Adică noi l-am
jignit cumva sau i-am provocat durere
într-o anumită situație și acum el face
același lucru drept răspuns, pentru a
ne răni. După posibilitate, trebuie să
ne așezăm, să reflectăm și să ne dăm
seama ce și când s-a întâmplat ceea ce
l-ar fi putut supăra. De regulă, aceasta
nu este chiar atât de complicat. Dacă
ați găsit cauza, trebuie să faceți ceva
pentru a restabili relația, adică să
vorbiți despre situația respectivă, să vă
cereți iertare, să îi explicați de ce s-a
întâmplat așa. Nu uitați că dragostea
vindecă, de aceea spuneți-i cât mai
des copilului că îl iubiți orice s-ar
întâmpla.
Și în sfârșit, un ultim sentiment – dezamăgirea, pierderea credinței în copil.
De exemplu, dacă copilul are o reușită
nesatisfăcătoare la școală, nu poate săși facă de sine stătător temele, rămâne
permanent în urmă și părintele începe
să gândească în felul următor: „Nici
nu mai știu dacă va ieși ceva bun din
el. Nu-i reușește nimic. Va crește și va
deveni un ratat”. Adică noi începem
să gândim despre copil ca despre un
mic ratat. Aceasta se poate întâmpla
atunci când îl criticăm excesiv pe
copil, când avem prea multe așteptări
de la el, când cerem prea mult de la el.
De aceea în această situație trebuie să-i
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oferim copilului mai mult sprijin și
mai puțină critică.
Un alt moment deosebit de important
– noi suntem tentați să ne asumăm
responsabilitatea în loc să cultivăm
în copil simțul responsabilității. De
exemplu, temele pentru acasă ajung
să fie mai importante și mai necesare
pentru noi decât pentru el. Aceasta se
întâmplă din cauza că el nicidecum
nu reușește să corespundă exigențelor
noastre. Aici este important să-i transmitem copilului responsabilitate și să
ne schimbăm modul în care percepem
copilul, adică să începem din nou să
credem în el, să învățăm să-l tratăm pe
copil ca pe o persoană care poate. Credința părinților în noi ne încurajează
foarte mult, de aceea trebuie să găsim
această resursă în noi ca și părinți. De
aceea nu vă tratați copilul ca pe un
neisprăvit. Chiar dacă nu o spuneți cu
voce tare, copiii oricum o simt și apoi
din ei cresc oameni care spun despre
ei înșiși: „De când mă știu sunt o
neisprăvită, capabilă de nimic”.
Deci ceea ce trebuie să facem este
să oferim copiilor sprijinul nostru,
să-i învățăm să fie de sine stătători și
responsabili și, bineînțeles, trebuie să
lucrăm asupra propriei lumi interioare
și, în caz de necesitate, să ne adresăm
la un specialist psiholog.
EXISTĂ AȘA-NUMIȚII „COPII
DIFICILI” CARE PERMANENT
SE COMPORTĂ URÂT?
Copiii dificili sunt copiii al căror comportament provoacă probleme celor
din jur și le poate provoca probleme
lor înșiși. Deși cuvântul „dificil” este
unul comod, nu există un asemenea
termen, el nu este corect, fiindcă toți
copiii sunt diferiți: sunt copii ușor de
acceptat și copii pe care este mai complicat să-i accepți. De aceea, atunci
când se spune despre un copil: „El
este dificil”, aceasta de fapt presupune
„Îmi este dificil cu el”. Copiii sunt
diferiți și un copil dificil are dreptul să
fie și așa. Noi însă trebuie să căutăm
propriul nostru motiv să-l iubim, să ne
înțelegem cu el, să construim relația
cu el. În plus, trebuie să înțelegem
de ce copilul este dificil. Poate nu îi
place atmosfera în familie. Tot dificili
sunt numiți și copiii hiperactivi, doar
pentru că ei au această particularitate. Aceasta însă se poate corecta.
Se întâmplă uneori ca pur și simplu
să nu coincidă temperamentele. Este
nevoie deci să căutăm modalități de
a ne adapta la diferențele dintre noi
16 www.positivepeople.md

și copil. Adesea comportamentul
inadecvat este și o testare a măsurii în
care adultul îl iubește și dacă adultul îl
va accepta așa cum este.
Dacă însă este vorba despre un adolescent dificil, la această vârstă pentru
copii este foarte important să se simtă
acceptați, iubiți, importanți. Acestea îi
conferă adolescentului putere să depășească perioada dificilă de trecere.
ESTE CORECT SĂ APLICĂM
SISTEMUL DE PEDEPSE ATUNCI
CÂND COPILUL SE COMPORTĂ
URÂT? MERITĂ OARE ÎN ACEST
CONTEXT SĂ PRELUĂM SISTEMUL DE PEDEPSE APLICATE LA
GRĂDINIȚĂ, LA ȘCOALĂ?
În ceea ce ține de pedepse, metoda
de a sta la ungher este categoric inacceptabilă, dar iată să stea pe scăunel
un timp pentru a se liniști, este un
procedeu foarte bun. Însă chiar și o
asemenea pedeapsă trebuie argumentată, explicându-i că nu este vorba de
pedeapsă, ci de faptul că îi oferiți în
felul acesta timp pentru a se gândi la
propriul comportament. Iar atunci
când va fi pregătit, va veni el însuși
la adult și atunci veți continua să vă
jucați împreună sau să vă ocupați de
treburi.
Când anumite pedepse se aplică la
grădiniță sau la școală, este important
să vă înțelegeți cu educatorul sau cu
învățătorul că nu trebuie să jignească
copilul, nu trebuie să-l pună la ungher
sau să-l lovească etc. În școală adesea
se produc situații de umilire publică –
fenomen ce trebuie combătut, fiindcă
este o metodă violentă de educație.
Acasă însă folosim sistemul consecințelor logice, adică dacă ai vărsat
ceai pe podea, ia cârpa și șterge. Cu
alte cuvinte, tu înfrunți și suporți
consecințele propriilor fapte. Dacă

gadjet-urile nu-i permit să-și facă
temele, copilul este deposedat de ele
pentru un timp și acestea i se întorc
atunci când temele sunt făcute. În
același timp, aceste acțiuni trebuie
însoțite de explicații, fără manifestarea
mâniei și irascibilității.
CE NU TREBUIE SĂ FACEM CU
COPILUL CARE SE COMPORTĂ
URÂT?
Eu consider că cel mai important este
să evităm orice tip de violență, fizică
și psihoemoțională, fiindcă violența
nu corectează comportamentul. Noi
trebuie să-i explicăm copilului ce înseamnă să te comporți bine și frumos,
fiindcă dacă ca și reacție la comportamentul urât al copilului noi pur și
simplu îl certăm și îl pedepsim, copilul
este controlat de frică, iar această stare
îi provoacă durere și îl lasă cu sechele
emoționale. Da, această pedeapsă
cu siguranță va funcționa și va avea
efectul scontat pentru moment, însă
în consecință copilul va deveni un
adult care nu este încrezut în el însuși,
care se subapreciază, care nu reușește
să atingă succesul, care nu poate fi
liber, care suportă și rabdă violența
orientată împotriva lor și multe ale
consecințe.
Un alt lucru ce nu trebuie făcut: nu
trebuie să ignorăm copilul în situația
când nu suntem mulțumiți de comportamentul lui. Boicotarea și ignorarea sunt lucruri foarte dureroase. Dacă
sunteți mâniată, explicați-i sincer:
„Mama este foarte mânioasă. După ce
mă voi calma, vom continua discuția”.
Avem nevoie de foarte multă răbdare
pentru a trăi în armonie cu copilul,
astfel încât acesta să crească liber și
fericit. Nu există părinții ideali, însă
trebuie să tindem spre aceasta.

■
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Singurătate în reţea.
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C

ât timp petrece copilul
tău pe internet? Ce
anume face acolo?
Știai că ori de câte ori
încarci pe Facebook
o nouă fotografie a bebelușului
tău în pielea goală pe malul mării,
sporești riscul probabilității că
ulterior acesta va fi supus violenței
sexuale? Potrivit „Internet Watch
Foundation”, numărul fotografiilor
și spoturilor video cu acte de
violență sexuală asupra copiilor
încărcate pe internet crește pe
an ce trece. În anul 2016 această
organizație a șters peste 57 de mii
de pagini web pe care erau plasate
fotografii sau video cu caracter
sexual în care erau implicați copii.
Pe 2% din toate fotografiile sau
spoturile video înlăturate erau
reprezentanți copii de mai puțin
de 2 ani. În Moldova de chestiunile
de securitate virtuală pentru copii
se ocupă site-ul SigurOnline.md.
Noi l-am studiat minuțios și am
formulat 10 reguli simple care vă
vor ajuta să asigurați securitatea
copilului în rețeaua virtuală.
Iată-le:
1. Nu trebuie să interziceți utilizarea internetului. Internetul
poate ajuta copilul să facă
cunoștință, să învețe și să se
dezvolte. Ca și părinte, vă puteți
ajuta copilul să se delecteze de
această posibilitate în siguranță.

reguli ale securităţii
virtuale pentru copii
pentru a asigura securitatea internetului. Aceasta se recomandă mai ales părinților care au
copii mici. Puteți găsi pentru ei
pe internet, prin google, „programe de internet sigur pentru
copii”.
4. Povestiți-i copilului despre
riscurile pe care le implică
comunicarea online cu persoane
necunoscute. Convingeți-l că
internetul oferă posibilitatea
păstrării anonimatului și orice
persoană se poate prezenta
drept altcineva decât este în
realitate.
5. Discutați împreună despre
riscurile care pot apărea după
postarea fotografiilor online.
Tot ce postăm se păstrează în
internet și nu poate fi șters.
Acestea vor rămâne acolo toată
viața ta. Ceea ce postezi poate fi
observat și privit de oameni pe
care nu îi cunoști și care nu te
cunosc pe tine.
6. Adăugați-vă unul pe celălalt în
prieteni pe rețelele de socializare. Țineți și aici legătura cu
copilul.
7. Convingeți-vă de faptul că
atunci când copilul se va confrunta cu o situație complicată

pe internet, el se va adresa după
ajutor la dumneavoastră.
8. Părintele trebuie să fie atent și
la fotografiile și datele personale
pe care le postează el însuși
online pe rețelele de socializare.
9. Când copilul vine la dumneavoastră cu o problemă, în loc
să-l certați sau să țipați la el,
bucurați-vă spunându-i: „Ești
bravo că ai venit!” și ascultați-l
cu atenție. Puneți mâna la gură,
țineți-vă în mâini, tăceți și
ascultați, fiindcă dacă veți striga
la el o dată, data viitoare copilul
pur și simplu nu va mai veni să
vă ceară ajutorul.
10. Dacă știți sau bănuiți că copilul
este amenințat, șantajat,
timorat sau hărțuit online,
telefonați la serviciul „Telefonul
copilului” – (022) 116 111 și
veți primi consultația necesară.
La necesitate, consultantul vă
va referi la alți specialiști, de
exemplu, la jurist sau psiholog.
De asemenea, puteți accesa
site-ul www.siguronline.md, fie
lăsând chiar pe site un mesaj
consultantului, fie expediind
mesajul pe helpline@sigur.
online.md

■

2. Noi stabilim împreună regulile
comportamentului online. Când
o facem împreună, de comun
acord, discutăm împreună
regulile și riscurile, copilul le
conștientizează mai bine, începe
să aibă încredere în noi și ne va
cere ajutorul atunci când se va
confrunta cu dificultăți.
3. Pe toate dispozitivele trebuie
să instalăm filtre, precum și
programe și aplicații speciale
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Zero absolut.

D

De ce este importantă
încărcătura virală zero?

e curând, site-ul
aplicației mobile
„Life4me+” a
anunțat startul
campaniei
informaționale „N=N/”
Nedetectabil înseamnă
netransmisibil”. Campania
și-a propus să facă tot posibilul
ca oamenii să înceteze să mai
creadă în prejudecăți și să știe cu
certitudine că având o încărcătură
virală nedetectabilă o persoană
cu HIV nu poate transmite
virusul HIV altora și este absolut
inofensivă pentru cei din jur.
Campania „N=N” este parte a
unei alte campanii de amploare #UequalsU - în care sunt implicate
420 de organizații din 60 de țări
ale lumii. Noi am decis să ne
aducem contribuția la această
cauză nobilă și am răspuns la cele
mai răspândite întrebări despre
încărcătura virală nedetectabilă.

ÎNCĂRCĂTURĂ VIRALĂ
ZERO – CE MAI ESTE ȘI
ACEASTA?
Încărcătura virală zero sau
nedetectabilă reprezintă starea
persoanei în sângele sau în alte
f luide ale căreia (de exemplu, în
spermă, eliminări vaginale sau
lapte matern) cantitatea copiilor
virusului HIV este sub 50 copii/ml.
Până nu demult, acesta era pragul
inferior de depistare pentru
testele cel mai frecvent utilizate
pentru verificarea încărcăturii
virale. În prezent, există unele
teste ultrasensibile care pot fixa
cantitatea de celule în mărime
de mai puțin de 20 copii/ml.
Logica este simplă: cu cât este mai
joasă încărcătura virală, cu atât
mai sănătos este omul și cu atât
mai puternică este imunitatea
lui, respectiv, este mai mică

probabilitatea că el se va îmbolnăvi
de vreo maladie oportunistă, spre
exemplu, de tuberculoză. Apropo,
anume tuberculoza este una dintre
cauzele principale ale deceselor
persoanelor cu HIV în lume.

CE TREBUIE SĂ FAC CA
SĂ AJUNG LA O ÎNCĂRCĂTURĂ VIRALĂ NEDETECTABILĂ?
În primul rând, trebuie să af li
în general ce încărcătură virală
ai. Pentru aceasta trebuie să faci
o analiză de sânge și să soliciți
medicului să comenteze rezultatele.
Dacă încărcătura ta virală este mai
mică de 50 copii/ml – te felicităm!
În acest caz nu trebuie să mai faci
nimic, ci doar să repeți analiza la
fiecare 3-6 luni. Dacă încărcătura ta
virală este între 50 și 200 copii/ml,
trebuie să înțelegi care este
cauza. Ca atare, dacă persoana
administrează zilnic, la aceeași
oră, tratamentul antiretrovital,
încărcătura virală ar trebui să
scadă deja peste patru săptămâni
după inițierea tratamentului. Dacă
aceasta nu se întâmplă timp de 3-6
luni după inițierea tratamentului
ARV, medicul va încerca să
constate care sunt cauzele. Acestea
pot fi numeroase: spre exemplu,
în timpul prelevării analizei erai
răcit, aveai gripă sau ți s-a prescris
o schemă de tratament nepotrivită.
Dacă încărcătura virală nu scade,
ci, dimpotrivă crește, acesta deja
poate fi un indiciu al rezistenței
la tratamentul ARV. În acest caz,
schema de tratament trebuie
modificată.
Un sfat universal pentru toți:
administrați tratamentul la ore
fixe, nu ratați nici o priză de
tratament, nu faceți nici un fel de
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VIAȚA CU SEMNUL „+”

întreruperi și respectați
toate sfaturile medicului.

DACĂ AM O
ÎNCĂRCĂTURĂ
VIRALĂ NEDETECTABILĂ POT
FACE SEX FĂRĂ
PREZERVATIV?
În principiu, da. În orice
caz trebuie să ții minte:
chiar dacă tu însuți și
partenerul tău aveți
o încărcătură virală
nedetectabilă, un risc
infim de infectare totuși
există. Și acesta trebuie
luat în considerare. Deși
în studiul rezultatele
căruia au fost prezentate
la Conferința SIDA în anul 2016
se afirmă următoarele: printre
767 de cupluri discordante care
au făcut sex fără prezervativ în
medie de 44 400 de ori, nici un
partener HIV-negativ nu s-a
infectat cu HIV. În același timp,
toți partenerii HIV-pozitivi aveau
o încărcătură virală mai mică
de 200 copii/ml. Acest studiu a
fost efectuat în anul 2014. Un
alt studiu la care au participat
888 de cupluri, a arătat că și în
prezența încărcăturii virale zero
riscul transmiterii HIV printr-un
contact sexual vaginal constituie
0,3%. Dacă este vorba despre sexul
anal, riscul transmiterii virusului
de la partenerul cu încărcătură
virală zero constituie 0,71% pentru
cuplurile heterosexuale și 0,89%
pentru cuplurile homosexuale.

PĂI, TOTUȘI VOI PUTEA
SAU NU?
Dacă ai HIV, cel mai bine este să
faci sex cu prezervativ. Acesta îl
va proteja pe partenerul tău nu
doar de HIV, ci și de alte infecții,
precum și de o sarcină nedorită.
Dacă însă planificați să nașteți un
copil, bineînțeles faceți sex fără
prezervativ, însă cu următoarele
condiții: partenerul HIV-pozitiv
trebuie să aibă încărcătură virală
nedetectabilă; actul sexual trebuie
să aibă loc în zilele de ovulație ale

femeii pentru a spori șansele de a
concepe; partenerul HIV-negativ
va trebui să facă testul la HIV la
fiecare 3 luni în cazul practicării
sexului neprotejat. De aceea, da,
poți. Totuși, înainte de a planifica
nașterea unui copil, consultați
medicul.

VOI PUTEA NAȘTE UN
COPIL SĂNĂTOS DACĂ
VOI AVEA O ÎNCĂRCĂTURĂ VIRALĂ ZERO?
Bineînțeles vei putea! Încărcătura
virală zero este una dintre
principalele condiții pentru
nașterea unui copil sănătos dacă
mama trăiește cu HIV. În același
timp, trebuie să fiți pregătiți că
până la 18 luni copilul va trebui
să facă regulat analize pentru a
vă convinge că este sănătos. De
asemenea, pe parcursul primei luni
de viață bebelușul trebuie neapărat
să administreze tratament ARV în
scopuri de prevenție. De asemenea,
nu se recomandă alăptarea la sân
dacă mama trăiește cu HIV, pentru
a reduce la maxim toate riscurile
de transmitere. De regulă, pentru
mamele HIV-pozitive statul alocă
gratuit substituenți alimentari.
În absența unor măsuri de
intervenție, indicii de transmitere
HIV de la mamă la făt variază
între limitele 15-45%. Nu trebuie
să mizați pe noroc și pe faptul

că nu vă veți infecta copilul
dacă nu administrați tratament.
Dacă vă doriți un copil sănătos,
administrați tratamentul pentru
a atinge o încărcătură virală
nedetectabilă, vizitați regulat
medicii și aveți încredere în ei.

DACĂ AM O ÎNCĂRCĂTURĂ VIRALĂ NEDETECTABILĂ ȘI, RESPECTIV, NU POT INFECTA
PE NIMENI, POATE AR FI
MAI BINE SĂ NU SPUN
PARTENERULUI MEU CĂ
AM HIV?
În această privință fiecare decide
pentru sine însuși. Singurul lucru
pe care trebuie să îi știi este că dacă
timp de 6 luni încărcătura ta virală
a fost nedetectabilă și administrezi
zilnic tratamentul, tu nu îți expui
partenerul sexual riscului de
infectare. Cu toate acestea, dacă
nu îi vei spune despre statutul tău
HIV, el s-ar putea supăra sau s-ar
putea simți înșelat când va af la în
cele din urmă despre aceasta. În
orice caz, trebuie să fii conștient
de responsabilitatea pe care ți-o
asumi înainte de a începe relațiile
sexule, adică să analizezi toate
argumentele pro și contra cu
privire la dezvăluirea statutului.

■
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De ce este important şi necesar
să facem testul la hepatite?

Răspundem!

C

ătre sfârșitul anului
2016 în Moldova erau
oficial înregistrate
15400 de persoane
infectate cu virusul
hepatitei C. În perioada anilor
2014-2016 numărul celor infectați
a crescut de la 106,4 până la 364,4
de cazuri la 100 000 de locuitori.
Cu toate acestea, numărul real al
celor infectați nu-l cunosc nici
medicii, fiindcă omul poate ani la
rând trăi cu hepatită fără să știe
despre aceasta. Despre importanța
testului la HIV am scris anterior,
de aceea astăzi vom explica foarte
simplu și accesibil de ce este atât de
important să facem testul la hepatită. Ne-a ajutat în acest sens Galina
Chiriacov, şefa Secţiei Terapie Intensivă şi Reanimare a Spitalului de
Boli Infecţionase „Toma Ciorbă”.
LA CE BUN ÎMI TREBUIE TESTUL LA HEPATITĂ? EU AM SOȚ/
SOȚIE, DUC UN MOD NORMAL
DE VIAȚĂ ȘI NU AM DE UNDE
AVEA HEPATITĂ!
Faptul că aveți o familie și duceți,
în opinia dumneavoastră, un mod
normal de viață, nici pe departe nu
înseamnă că nu vă puteți infecta
cu hepatite virale. De exemplu, în
raportul recent al OMS se menționează că în anul 2015 au fost
diagnosticate doar 9% din toate
cazurile de infectare cu hepatita
virală B și 20% din toate cazurile
de infectare cu hepatita C. Aceasta
înseamnă că milioane de oameni în
lumea întreagă trăiesc fără să știe
că au hepatită.
Luând în considerare că în același
an în jur de 1,75 milioane de oameni
s-au infectat cu hepatita B, iar
numărul total de persoane care
trăiesc cu hepatita C a atins cifra de
71 milioane de oameni, probabilitatea că anume dumneavoastră
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trăiți cu hepatită este deci destul de
impunătoare.
SĂ ADMITEM. ȘI CAM CUM, ÎN
OPINIA DUMNEAVOASTRĂ,
M-AȘ FI PUTUT INFECTA CU
HEPATITĂ?
Pentru început este cazul să
reiterăm că cele mai răspândite
tipuri de hepatită sunt hepatitele
B ș C. În anul 2015 s-au produs
1,34 milioane de decese din cauza
hepatitei virale – această cifră este
comparabilă cu numărul de decese
din cauza tuberculozei și infecției
HIV. Din numărul total al acestora,
aproximativ 399 000 au murit din
cauza hepatitei C și alte aproximativ
686 000 persoane au decedat din
cauza hepatitei B.
Ambele tipuri de virus se transmit
în rezultatul contactului cu sângele.
Hepatita B se transmite, de asemenea, odată cu alte fluide corporale
(lichid seminal, eliminări vaginale,
sânge menstrual, lapte matern).
Riscul de transmitere a hepatitei C
prin contact sexual și alte fluide este
foarte mic.
Trebuie să luăm în considerare că
virusul hepatitei B poate supraviețui în afara organismului uman cel
puțin 2-3 ore. Pe parcursul acestei
perioade de timp virusul poate în
continuare să provoace infecția dacă
ajunge în organismului omului care
nu este protejat prin vaccin.
Bineînțeles că trebuie să ținem
minte despre așa-numitele grupuri
de risc sporit în care intră utilizatorii de droguri; bărbații care practică
sexul cu bărbații; copiii născuți de
la mame cu hepatite; tineri activi
sexual, care își schimbă frecvent
partenerii; pacienții aflați în hemodializă; colaboratorii medicali care
contactează des cu sângele, precum
și persoanele care îngrijesc de paci-

enții cu hepatita cronică B.
EU NU FAC PARTE DIN NICI UN
GRUP DE RISC. LE CE BUN SĂ
FAC ACEST TEST?
Adevărul este că nu trebuie neapărat
să faci parte dintr-un grup de risc
sporit. Dacă ați avut vreodată intervenții chirurgicale cavitare, ați făcut
transfuzie de sânge, transplant de
organe, injecții sau ați donat sânge
în calitate de donator, fiți bun și
mergeți să faceți testul la hepatite.
Hepatita poate ani la rând să fie
asimptomatică, fără a se manifesta
cumva. În același timp, ea vă va
măcina ficatul, cauzând creșterea
încărcăturii virale și înrăutățindu-vă
treptat starea de sănătate.
Majoritatea oamenilor nu resimt nici
un fel de simptome în timpul stadiului acut al infecției. La unii însă
boala decurge acut, cu simptome pe
parcursul câtorva săptămâni, care
includ îngălbenirea pielii și a ochilor
(împrăștierea fierii), urină întunecată, oboseală excesivă, grețuri, vomă
și boli abdominale.
În rândul adulților, infecțiile cronice
pe fundalul infectării cu hepatite
se dezvoltă la mai puțin de 5% din
persoanele infectate, care sunt sănătoase în celelalte privințe. În același
timp, la 20-30% din adulții infectați
cronic se dezvoltă ciroza și/sau cancerul hepatic care duce la deces.
APROPO, UNDE POT FACE
ACEST TEST?
La policlinica de la locul de trai, fie
la Spitalul Dermatologie și Maladii
Comunicabile, fie la spitalul „Toma
Ciorba”. De asemenea, testul la
hepatită poate fi efectuat în orice
laborator privat, însă în acest caz va
trebui să achitați de câteva ori mai
mult decât într-un spital de stat.

TOTUL DESPRE HEPATITĂ

SĂ ADMITEM CĂ VOI FACE
TESTUL. EXISTĂ TRATAMENT?
Bineînțeles. Și acesta este o mare realizare a omenirii. Infecția hepatitei
cronice B poate fi tratată cu ajutorul
medicamentelor antivirale orale.
Acest tratament poate încetini dezvoltarea cirozei, reduce incidența
cancerului hepatic și îmbunătățește
rata de supraviețuire pe termen
lung. Pentru majoritatea oamenilor care au început tratamentul
hepatitei B, tratamentul trebuie
să continue pe parcursul întregii
vieți. Sunt posibile totuși scheme de
tratament care pot dura de la 6 luni
până la câțiva ani.
În ceea ce privește hepatita C,
aceasta nu întotdeauna necesită tratament, întrucât la unele persoane,
datorită răspunsului imun, infecția
încetează. De asemenea, la unele
persoane cu infecție cronică nu se
produce afecțiunea ficatului. Dacă
tratamentul este necesar, acesta
este accesibil inclusiv în Moldova.
Indicele recuperării depinde de un
șir de factori, inclusiv de tulpina
virusului și tipul tratamentului
administrat.
Astăzi în calitate de tratament se
aplică comprimate medicamentoase, care contribuie la atingerea
ratei de vindecare la nivelul de 95%.
Adică, din 100 de persoane tratate,
95 se vindecă complet. Acest indice
este valabil nu doar pentru medicamentele originale, ci și pentru
generice.

În prezent în Moldova este accesibil
tratamentul gratuit al hepatitelor
B, C și Delta în cadrul Programului
Național pentru tratamentul hepatitelor. Pentru a beneficia de acest
tratament, trebuie să vă adresați la
medicul infecționist de la locul de
trai, să treceți comisia medicală, să
adunați pachetul de documente și,
dacă comisia va decide că tratamentul este necesar, îl veți primi absolut
gratuit.
Tratamentul constă în administrarea timp de 12 săptămâni (3 luni) a
comprimatelor combinate ce conțin
2 substanțe. În rezultatul implementării acestui program 8500
de persoane au beneficiat de acest
tratament. Din numărul acestora, 3500 de persoane au încheiat
tratamentul, realizând dispariția
virusului din sânge (95% - procentul de vindecare). Către sfârșitul
anului 2017 numărul persoanelor
care vor fi beneficiat de tratament va
constitui 10 000 de pacienți.
În prezent sunt depuse în vederea
examinării de către Comisia specială din cadrul Ministerului Sănătății,
Protecției Sociale și Familiei peste
11 000 de dosare. Toate aceste persoane au făcut investigații complete
și sunt pregătite pentru tratament.
DACĂ ÎNSĂ TESTUL SE VA
DOVEDI A FI NEGATIV, CE
TREBUIE SĂ FAC CA SĂ NU MĂ
INFECTEZ?

aveți. După efectuarea completă a
seriei de vaccinări, la peste 95% din
copiii sugari, copiii din alte grupe
de vârstă și tineri se produc nivele
protectoare de anticorpi. Protecția
durează cel puțin 20 de ani și, foarte
probabil, toată viața. Este de menționat că acest vaccin este foarte
ușor de suportat. El nu este viu, ci
inactivat și purificat.
OMS recomandă să ne protejăm împotriva hepatitelor în felul următor:
-

Respectarea igienei mâinilor:
inclusiv prelucrarea chirurgicală
a mâinilor, spălatul pe mâini și
utilizarea mănușilor;

-

Efectuarea corespunzătoare, în
condiții de securitate, a injecțiilor medicale. După posibilitate,
renunțarea la injecții în favoarea
administrării perorale a medicamentelor;

-

Utilizarea programelor de reducere a riscurilor dacă sunteți
utilizator de droguri;

-

Testarea sângelui donatorilor la
hepatitele B și C (precum și la
HIV și sifilis);

-

Utilizarea prezervativului în
timpul actului sexual.

ȘI, BINEÎNȚELES, MONITORIZAREA REGULATĂ PENTRU
STABILIREA PREZENȚEI SAU
ABSENȚEI INFECȚIILOR, ȘI
ANUME – TESTUL LA HEPATITE CEL PUȚIN O DATĂ PE AN.

■

Faceți neapărat vaccinul împotriva
hepatitei B în cazul în care nu îl
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„Noi facem lucruri corecte!”.
Ina Vutcariov despre bilanţurile proiectului
„Instruirea nonformală şi mentoratul
pentru integrarea reuşită a grupurilor
vulnerabile ale populaţiei”

Î

n primăvara anului 2017
Asociația Obștească „Inițiativa Pozitivă” a început
să implementeze proiectul
„Instruirea nonformală
și mentoratul pentru integrarea
reușită a grupurilor vulnerabile
ale populației”. În proiect au fost
implicați rezidenții Comunității
Terapeutice „Inițiativa Pozitivă”,
precum și deținuți din cinci penitenciare din Moldova. Proiectul
este constituit din două componente. Prima presupune implementarea programelor de instruire în
sfera consultării după principiul
„de la egal la egal”. Cea de-a doua
componentă constă în instruirea
în domeniul managementului de
afaceri și mentoratului pentru
rezidenții comunității terapeutice.
Sponsorul principal al proiectului
este organizația „DVV Internatio-
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nal Moldova”. Coordonatorul proiectului de instruire și catalizatorul
de idei al acestuia, Ina Vutcariov, a
făcut bilanțurile muncii depuse și
și-a exprimat speranța pentru continuarea acestuia. Suntem mândri
de asemenea realizări și admirăm
pe toți acei care s-au implicat!

Ina, ești mulțumită de cele
realizate pe parcursul implementării proiectului?
Eu consider că experiența noastră de implementare a metodelor
inovative de instruire în penitenciare și în comunitatea terapeutică
este un factor-cheie în procesul de
reintegrare a băieților noștri. Dacă
ne referim la penitenciare, aceasta
le oferă oamenilor posibilitatea
de a depăși poziția de observator
pasiv sau aparent activ, devenind un
beneficiar permanent. Prin inter-

mediul proiectului ne-am străduit
să-i motivăm pe băieți să iasă la un
nou nivel, stimulându-i să nu mai
fie doar consumatori, ci să învețe să
ofere. Or, aceasta este o lege foarte
importantă a vieții: capacitatea de a
oferi, de a învăța pe ații, de a investi
în alții. Rezultatele obținute sunt
foarte bune. Minim 100 de peroane
au beneficiat de servicii prin intermediul consultanților „de la egal la
egal”. Adică noi am selectat 20 dintre
cei mai buni băieți din cinci penitenciare care au fost instruiți timp 2,5
luni, iar aceștia au adus alte 100 de
persoane care nu au fost niciodată în
organizația noastră și care de acum
încolo vor fi deserviți de noi. Acesta
este viitorul lucrului în penitenciare
pentru atingerea categoriilor mai
puțin accesibile de deținuți, adică
a celor pe care, dintr-un motiv sau
altul, nu-i putem acoperi cu servicii.
În plus, aceasta este ceea ce formează

potențialul în oameni, ceva ce le
oferă o șansă pentru un nou mod
de viață.
În ceea ce ține de comunitatea terapeutică, pe parcursul implementării
proiectului noi am soluționat două
sarcini importante: în jur de 10 rezidenți au beneficiat de un pachet motivațional puternic pentru formarea
convingerii că ei vor reuși să realizeze ceva bun în viața lor și în viața altor oameni, inclusiv start-up, afacere
ș.a. În plus, noi am dezvoltat de la
zero și avem un start-up funcțional
care aduce profit – este vorba despre
înmulțirea prepelițelor și a subproduselor acestora. Este un câștig bun,
start-up-ul acoperă cheltuielile și,
mai mult decât atât, noi planificăm
să-l dezvoltăm și să-l promovăm în
continuare. Aceștia sunt bani activi
care se află permanent în rulaj. În
plus, în cadrul proiectului băieții au
avut șansa de a vedea pe viu cum
poți de la zero, cu puțini bani (noi
am început de la 1100 de euro), să
deschizi o afacere care aduce profit
și care, în principiu, îți poate susține
familia, o mică comunitate și care
poate aduce un câștig stabil.

Fiecare om are ce oferi altuia. De
asemenea, nu există motive să te
oprești și să-ți spui: „Până aici a fost.
Nu mai am nici o șansă. Ce aș mai
putea face?”. Tu îți poți valorifica la
maxim potențialul în ceea ce ești și
în ceea cine ești, pentru că aceasta
nu depinde de circumstanțe. Un
alt moment important pe care l-am
învățat împreună cu băieții: poți angaja un contabil, un psiholog sau un

ÎN CONFLICT CU LEGEA

jurnalist, însă este imposibil să angajezi un consultant „de la egal al egal”
printr-un anunț în ziar. Aceasta este
o experiență unică pe care o deține
omul. Este imposibil s-o cumperi sau
să o înveți. Aceste două lecții ne-am
străduim să le oferim băieților pe
parcursul întregului proiect.

Ce capital ați avut inițial?
În total proiectul nostru a costat
17 000 de euro. De la donator am
primit 12 000, alte 5000 au fost contribuția organizației noastre și a altor
parteneri. Din această sumă, însăși
afacerea în baza comunității terapeutice a costat în jur de 1100 de euro.
Restul a fost investit în activități de
instruire, editarea materialelor informaționale, deplasări și altele. Un
moment foarte important de menționat: noi am elaborat două materiale
serioase pe termen lung. Este vorba
despre ghidul pentru consultanții
„de la egal la egal” pe care dorim să
îl aplicăm nu doar în penitenciare,
ci și în comunitate și alte locuri.
Cel de-al doilea material editat este
broșura „Notițe sănătoase”, în care
am colectat cele mai importante
informații despre programele de
reducere a riscurilor, profilaxia HIV,
tuberculoză și ITS pentru deținuți,
prezentându-le într-o formă clară și
accesibilă.

Care ar fi cel mai important
lucru pe care ați reușit să-i
învățați pe băieți pe parcursul proiectului?
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Ai putea să-ți amintești vreo
istorie din viața unuia dintre
participanți care te-a surprins în mod deosebit?
A fost o persoană despre care cu
toții credeam că va eșua, fiindcă crea
impresia unui om agresiv, nesociabil,
pornit pe ceartă. Când am primit
însă rezultatele examenelor (toți
participanții au susținut un test la
sfârșitul perioadei de instruire),
el susținuse cel mai bine, avea cel
mai înalt punctaj. S-a constatat mai
târziu că el studia și ziua, și noaptea,
fiindcă își dăduse seama cât de
aproape îi este acest subiect. Aceasta
este o dovadă a faptului că oamenii
se pot depăși pe ei înșiși.
Dacă ne referim la comunitatea
terapeutică, m-a uimit unul dintre
băieții care venise la reabilitare după
închisoare, a parcurs-o cu succes
și și-a asumat răspunderea pentru
prepelițe, adică să le hrănească, să le
îngrijească și așa mai departe. Mai
mult, acest om nu a avut niciodată
de-a face cu animalele, însă el a dat
dovadă de curaj pentru a face ceva
nou, ceva ce nu mai făcuse vreodată.
Aceasta este o dovadă în plus că noi
facem lucruri corecte.

Și ce urmează?
Sperăm că proiectul nu se va încheia
aici. Deja avem pregătit un plan
de implementare a programului de
instruire în alte cinci penitenciare.
Până la această etapă, proiectul s-a
implementat în IP nr. 3, 18, 4, 15,
7. Noi planificăm să găsim pachete
motivaționale durabile pentru beneficiarii noștri pentru a-i stimula.
De asemenea, ne propunem să
dezvoltăm start-up-ul în comunitatea terapeutică, fiindcă considerăm
că viitorul aparține unor asemenea
programe. Or, acestea dezvoltă
nu doar gândirea, ci și liderismul,
abilități utile, capacitatea de a duce
după sine oamenii. Ne dorim să
dezvoltăm toate acestea, de aceea
sperăm și contăm pe ajutorul donatorilor, partenerilor și al partenerilor
noștri de afaceri. Vreau, bineînțeles,
să mulțumesc „DVV International Moldova” pentru enorma lor
contribuție la ceea ce facem, pentru
înțelegerea importanței acestor
acțiuni și pentru disponibilitatea de
a investi în proiecte educaționale
pentru toate categoriile de cetățeni.
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De asemenea, mulțumesc din suflet
companiei „DiVetro” care întotdeauna ne-a susținut. Anume ei au
avut rolul - cheie în implementarea
proiectului din cadrul comunității
terapeutice, ajutându-ne să organizăm training-urile, activitățile de
instruire. Mulțumim, de asemenea,
companiei „Orbico” care ne-a ajutat

cu pachetele motivaționale pentru
participanți. Aceștia sunt oameni
care nu au rămas indiferenți. Sperăm
să avem parte și la anul de sprijinul
tuturor prietenilor noștri.

■

OASPETELE NUMĂRULUI

Polina Rodimkina:

Datorită infecţiei HIV m-am regăsit pe mine
însămi, am dobândit starea de trezie, am devenit
om, iar fiica mea are acum mamă

P

olina Rodimkina,
conducătorul Centrului
de Reabilitare „Pașii
speranței”, trăiește
și lucrează la Ekaterinburg. Din cei 38 de ani ai săi,
15 ani Polina trăiește cu infecția
HIV. În decembrie 2017 bannere cu
fotografia ei au fost plasate prin tot
orașul în cadrul acțiunii organizate
cu prilejul zilei de 1 decembrie. Am
discutat cu Polina pe skype pentru
a afla ce a motivat-o să accepte să-și
dezvăluie statutul.

din Ekaterinburg care s-a
fotografiat pentru bannerele
orășenești?

Polina, este adevărat că deocamdată ești singura femeie
HIV-pozitivă cu față deschisă

Păi, atunci aceasta este o descoperire
pentru mine! Nu știam. Pentru mine
este o onoare deosebită!

Presupun că da. Dacă în afara fotografiei mele nu mai sunt altele, înseamnă
că așa este.

Mașa Kostareva, secretarul de
presă al Centrului SIDA din
Ekaterinburg, ne-a spus că
au fost plasate tocmai 25 de
bannere cu fotografia ta!

Te-a convins cineva să o faci?
În anul 2015 Centrul nostru SIDA a
postat pe Facebook un anunț precum
că este nevoie de fețe deschise pentru
o campanie socială pe internet. Atunci
eu mi-am propus propria candidatură.
Imediat după aceasta m-au întrebat:
„Dar nu ți-e frică?”. Eu am spus că nu
mi-e frică. În acest an Mașa deja mi-a
propus să plaseze aceste fotografii pe
bannere orășenești. Mi-a expediat o
schiță prealabilă și eu am acceptat.

Care a fost reacția prietenilor,
a colegilor tăi?
În general, eu eram bolnavă atunci
când le-au plasat prin oraș. Duminică
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însă m-am pregătit să merg la biserică,
fiindcă în fiecare duminică mă duc la
slujba bisericească. Când am ajuns,
părintele îmi spune: „Eu ți-am văzut
fotografia prin oraș!”. Apoi au început
să mă telefoneze și să-mi scrie cunoștințele, spunându-mi că m-au văzut
și ei. Când m-am văzut eu însămi în
cele din urmă pe unul dintre bannere,
m-am gândit: „Ia te uită ce frumusețe
de fată!”. M-am bucurat (râde)!

Adică reacția a fost una
pozitivă?
Bineînțeles. În general, pe parcursul
întregii perioade cât lucrez și trăiesc
cu față deschisă, adică din anul 2010,
reacția a fost întotdeauna una încurajatoare. Oamenii se bucură, mă admiră.
Cel puțin simt din partea oamenilor
respect. Singurul caz de reacție negativă a fost când mătușa mea a urmărit
o emisiune cu participarea mea în
această primăvară. După aceasta pur
și simplu a încetat să mai comunice
cu mine.

Este mătușa ta dreaptă, de
sânge adică?
Da. Astăzi ea este singura care nu
înțelege fapta mea. De asemenea, și
mama mea. Însă mama urmărește
tăcut totul: nu mă încurajează, dar nici
nu mă critică. Bineînțeles că îmi doresc
să aud părerea ei, însă deocamdată ea
nu spune nimic în această privință. De
curând mama mi-a redat o discuție
dintre ea și mătușa mea. Mama ar
fi spus: „Ce-i de făcut? Dacă Polina
și-a ales un asemenea serviciu, las-să
lucreze!”. Dar acesta nu este doar un
serviciu, ci este o slujire. Cel puțin
pentru mine.

Ai menționat că mergi la biserică, că slujești acolo. Părintele a avut vreo reacție la faptul
că ți-ai dezvăluit statutul?
Când am început să colaborez cu părintele, eu deja eram cu față deschisă.
Eu nu i-am cerut sfatul. Aceasta a fost
decizia mea. Mai degrabă a fost o chemare decât o decizie, fiindcă eu mult
timp nu puteam să-mi accept statutul.
Iar atunci când am venit la biserică,
nu mai aveam nevoie de aprobarea
nimănui.
Mai mult decât atât, părintele nu o
singură dată a participat la emisiuni pe
tema HIV. Întotdeauna m-a susținut.
26 www.positivepeople.md

De ce te-am întrebat: la noi,
spre exemplu, mai sunt și
astăzi preoți care consideră
că HIV este de la diavol și apa
sfințită tratează mai bine decât orice tratament. Potrivit
datelor de pe internet, în Rusia se atestă o situație similară. Te-ai confruntat vreodată
cu o asemenea atitudine?
Eu consider că cel mai important este
să-ți găsești preotul tău. Mie Dumnezeu Însuși mi l-a trimis. Duhovnicul
meu – părintele Serghii – este o
persoană care întrunește în sine fațeta
unui bărbat modern, fiindcă trăiește și
el în această lume, dar este, în același
timp, și preot care slujește Domnului,
având o credință foarte profundă.
Părintele Serghii îmi spune: „În ceea ce
faci tu eu întotdeauna te binecuvântez”.
El mă susține și are o atitudine normală față de HIV și dependență. Deși
eu cunosc personal oameni eparhiali
care sunt, concomitent, HIV-disidenți.
Pentru mine este o aroganță absolută
să spui că boala nu există fără să ai nici
o atribuție la aceasta.

Polina, astăzi ești conducătorul Centrului de Reabilitare
„Pașii Speranței”. În multe
interviuri ai spus că în trecut
ai utilizat droguri ușoare și
ai făcut abuz de alcool. Este
adevărat?
Da.

În cazul tău, dependența a
fost una dintre cauzele infectării cu HIV?
Bineînțeles. Să nu fi avut dependența
alcoolică, iar ulterior și cea narcotică,
presupun că nu m-aș fi ales cu HIV,
fiindcă m-am infectat pe cale sexuală.
Toate acestea au fost cauzate de lipsa
dragostei față de mine însămi. Or,
fiecare persoană care utilizează substanțe psihoactive nu face altceva decât
să se sinucidă lent. Astăzi, după ce
am depășit toate acestea, aflându-mă
aproape 10 ani în trezie, mă străduiesc
să strig peste tot și să lupt ca în țara
noastră alcoolismul să fie recunoscut
în sfârșit drept maladie socială, drept
o nouă epidemie. Știți câte cazuri noi
de infectare cu HIV se produc la noi
din cauza stării de ebrietate alcoolică?

Ce persoană în stare de ebrietate va
folosi prezervativul? În același timp, o
majoritate covârșitoare de oameni, mă
refer la Rusia, se relaxează utilizând
alcool. Seara zilei de vineri este principala sărbătoare în țară. Și câte cazuri
noi de infectare cu HIV se produc
în această zi? Narcomaniei astăzi i
se acordă suficientă atenție, pe când
despre alcoolism nu vorbește nimeni.
Pe mine m-a adus la HIV anume beția
și aceeași beție a adăugat în viața mea
și drogurile ușoare.

Care a fost cauza ta fundamentală? Mă refer la cauza
dependenței.
Totul se trage din copilărie. Eu am avut
o familie distructivă. Am în vedere că
nu am fost apropiați, nu am avut parte
de dragoste, ci doar responsabilități,
datorii și cerințe drastice. Eu sunt
de acord că un alcoolic se educă în
familie. De aceea cauza fundamentală
trebuie căutată doar acolo. În cazul
meu, cauza au fost părinții care s-au
subapreciat, nu au avut dragoste pentru ei înșiși. Deși acum eu înțeleg că
părinții mei sunt oameni din generația
postbelică, perioadă în care cu siguranță nu le ardea de dragoste. Esențial
atunci era să supraviețuiești. Părinții
lor de asemenea nu se gândeau la dragoste. Bunelul meu a fost spoliat, așa că
el în general se temea de orice și singura lui dorință era să nu-l atingă nimeni.
Părinții mei au crescut în frică. Pe
atunci în oameni se cultiva sentimentul
datoriei care produce îndatoririle, iar
acestea, la rândul lor, produc mânie.
Iar mânia o revărsăm pe cei mai
apropiați oameni, pe membrii familiei.
Și aici nu contează dacă ai venit acasă
și ai spus un cuvânt aspru sau pur și
simplu ai venit și taci. Copilul însă are
nevoie de atenție. Dacă aceasta lipsește,
el o va găsi în altă parte. Iată și eu am
căutat această atenție. Am găsit-o în
cele din urmă sub forma alcoolului, iar
mai târziu, în droguri. Timp de 16 ani
am fost într-o dependență alcoolică
activă. Oricum, părinții meu sunt cei
mai buni părinți de pe Pământ.

Povestește-ne despre centrul de reabilitare pe care îl
conduci.
În anul 2005, pe data de 23 martie,
am deschis centrul „Pașii speranței”.
Noi, adică eu și încă un adept. Folosim
programul celor 12 pași. Lucrăm în
baza caietului Valentinei Novicova.
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Centrul nostru poate cuprinde maxim
13 rezidenți. Intenționat lucrăm cu
un grup mic, pentru a avea mai multă
comunicare personală. Aceasta este
foarte important și necesar, fiindcă
fiecare persoană dependentă a suferit
un deficit de dragoste, întotdeauna a
resimțit această insuficiență de dragoste. De aceea eu acord multă atenție
abordării individuale. Eu însămi m-am
recuperat în felul acesta și multe alte
lucruri le-am primit în felul acesta.

Câți bani ați investit în centru?

Centrul este de zi sau staționar?

În ce fel reușiți să aveți un
profit?

Este vorba despre o casă în suburbia
orașului Ekaterinburg, o instituție
închisă, unde nu au acces rudele,
oamenii apropiați. Toate acestea
sunt menite să creeze o atmosferă de
cufundare maximă. Reabilitarea la noi
durează de la 6 luni. Dacă ne referim la
un alcoolic, în principiu această durată
este suficientă. Dacă însă este vorba
despre un narcoman, în acest caz nu
există o rețetă unică privind durata
reabilitării. Totul este foarte individual.
Singurul lucru pe care pot să-l spun
că primele trei luni creierul lor încă
este beat. După încheierea reabilitării
trimitem persoana să facă voluntariat în centrul de zi, în cadrul căruia
consultăm, de asemenea, utilizatorii,
organizăm grupuri pentru părinți.
În această perioadă eu văd clar în ce
măsură omul este motivat, cât de mult
dorește să ajute pe alții.

Reabilitarea noastră este contra plată.
Părerea mea personală este următoarea: pentru oameni asemenea nouă,
când abia ieșim din utilizare, totul
trebuie să aibă un preț. Eu nu cred în
reabilitare gratuită. Atunci când omul
plătește un preț pentru aceasta, adesea
acest lucru devine o ancoră de care te
ții. Centrul nostru întotdeauna a fost
la autogestiune. Însă ultima jumătate
de an trecem prin vremuri grele. Nici
măcar salariul nu mi-l iau. Toți banii
sunt utilizați pentru întreținerea casei
și salariile colaboratorilor.

Câți oameni trec prin centrul
vostru?
În total, timp pe 2,5 ani, au trecut 150
de persoane. Acest număr include pe
toți, adică și pe acei care au parcurs
complet reabilitarea, și pe acei care au
abandonat, și pe acei care a venit după
recădere. Câți rămân în trezie? Vreo
15 persoane dintre toți aceștia sunt
în trezie până acum. Eu îi cunosc pe
acei care au recăzut. Sunt și dintre acei
care din nou s-au cufundat în beznă.
Însă undeva înăuntrul meu eu simt că
suntem pe calea corectă. Chiar dacă
avem doar 15 persoane în remisiune,
în schimb aceștia sunt persistenți.
Când îi privesc și îmi amintesc cât de
pierduți erau la începutul reabilitării
și ce au devenit astăzi, sufletul mi se
bucură. Unii dintre ei și-au deschis
propria afacere, cineva s-a căsătorit și
e pe care să nască, altcineva a obținut
un post înalt.

28 www.positivepeople.md

Când l-am deschis, bugetul nostru era
zero ruble, zero copeici. Finanțe pentru
deschiderea centrului nu ne dădea nimeni. Pe atunci împrumutasem 10 000
de ruble pentru niște lucruri mărunte.
Și doar după deschiderea centrului
am început să avem un profit. Nu
beneficiem de nici un ajutor din partea
statului, nu avem mecenați, sponsori.

Câte persoane lucrează în
centru?
Patru. Dar acum ne propunem să
ne extindem. Eu înțeleg că crizele se
produc pentru a ne determina să ne
dezvoltăm. De aceea anume acum eu
planific să extind cadrele de personal.
Deși nu o dată mi-a trecut prin gând să
închid centrul.

Cum crezi, care este factorul
principal care asigură recuperarea omului de dependență?
Recuperarea durează întreaga viață și
aceasta este important de conștientizat.
În ceea ce privește factorul principial,
sincer, nu știu care este acesta. Eu cred
că pe noi toți, care umblă pe acest
pământ, ne unește dorința de a trăi.
Cine nu vrea să trăiască, acela deja zace
în pământ. Pentru mine ancora de care
m-am agățat au fost vicisitudinile vieții, inclusiv infecția HIV. Nu vroiam și
nici nu vreau să mor. Când am renunțat la droguri, deja eram într-o stare
de degradare serioasă. Când dormi pe
unde se nimerește, nu mai mănânci,
nu mai ai nevoie de nimic altceva decât
de sticlă. Pentru mine HIV a devenit
una dintre acele ancore care m-au atras
spre viață. Când am fost diagnosticată

acum 15 ani, mi-au spus direct că voi
muri peste 3 ani. Aceasta m-a determinat să lupt pentru viața mea, iar apoi
pentru trezia mea.
Peste câțiva ani după stabilirea diagnosticului, în iunie 2006, a decedat
tatăl meu, iar din 2008 a început
înaintarea mea spre starea de trezie.
Pentru mine moartea lui a fost o
tragedie care m-a marcat. Timp de
vreun an și jumătate m-am aflat într-o
depresie severă. Acesta a fost fundul
mocirlei mele, acea mocirlă despre care
vorbește primul pas al programului. Fiecare are nevoie de un asemenea fund.
Doar acolo înțelegi că ai două opțiuni:
fie rămâi aici și se vor găsi unii care vor
presăra deasupra ca să te îngroape, fie
te ridici și ieși.

Centrul pe care îl conduci
este inclusiv și un ajutor pentru tine însăți?
Astăzi centrul meu nu este doar o oază
pentru mine. Eu înțeleg că el are nevoie
de mine. Și atât timp cât pot oferi ceva
oamenilor care vin la centru, eu voi
lucra acolo.

În interviurile tale adesea
repeți că unul dintre scopurile tale principale este să nu
crești un utilizator din copilul
tău. Ce ai în vedere?
Îți voi spune mai mult decât atât: eu
îmi doresc foarte mult ca fiica mea să
devină o persoană dezvoltată și spiritual, și etico-moral. Știu, bineînțeles,
că copilul nu se educă. Pe tine însăți
trebuie să te educi, iar copilul deja
repetă după tine. De aceea trebuie să te
ocupi de propria educație.

Câți ani are fetița ta?
Treisprezece. Uneori e complicat cu ea.
Ea este puternică, cu verticalitate și, în
același timp, este ușoară, toate i se dau
foarte ușor.

Ea a acceptat trecutul și statutul tău HIV?
Ea știe totul. Eu nu pot trăi ascunzând
ceva. Pur și simplu nu pot. Apropo,
aceasta este una dintre cauzele care
m-au motivat să-mi dezvălui statutul.
Ea aude toate discuțiile mele, eu mă
sfătuiesc cu ea înainte de a oferi interviuri canalelor de televiziune. Ni se
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întâmplă chiar momente nostime: când vreau să-mi exprim
indignarea sau deznădejdea
cu privire la vreo situație de
impas, rostesc fraza: „Nu mi-a
rămas decât să mă îmbăt!”, la
care fiica mea spune foarte
serios: „Îți dau ei ție!”. Ea, spre
exemplu, poate cu ușurință să
le spună colegilor că alcoolul
este o otravă, este ceva nociv
și așa mai departe. Și eu, la
rândul meu, îi spun cu toată
seriozitatea că atunci când va
merge cu prietenele la vreo
petrecere, să nu înjure, să nu
fumeze, să nu consume alcool,
să folosească prezervativul.
Cine o va învăța dacă nu eu?

Este adevărat că nu o
„arăți” public fiindcă
îți este frică să nu fie
discriminată (fiica Polinei nu are HIV – nota
redacției)?
Eu consider că infecția mea HIV și
trecutul meu este calea mea. Fiica mea
este roaba Domnului, și nu roaba mea.
De ce ar trebui să aibă vreo atribuție
la ceea ce am eu? Eu întotdeauna îi
cer părerea și îi respect decizia. Însă
viața mea este viața mea. Eu nu o atrag
pe fiica mea în toate acestea. Dacă ea
îmi va spune: „Eu vreau să te susțin
la această emisiune”, eu îi voi fi recunoscătoare. Chiar îmi este interesant
ce crede ea. Eu periodic o „torturez”
cu privire la aceasta, însă deocamdată
ea tace.

Ce vei face ca ea să nu-ți repete calea?
Eu o iubesc, îi respect părerea și în casa
noastră opinia ei este importantă. În
familia mea părerea mea nu era luată
în considerare, de aceea eu nu am fost
în stare să spun „Nu” când cineva mi-a
întins paharul. Eu mă străduiesc să
fiu persoana ei de încredere, dar nu
vreau să fiu prietenul ei. Prietenii ei
sunt teritoriul ei, iar eu sunt mama ei
și trebuie să fiu autoritate pentru ea.
Aceasta presupune că eu trebuie să mă
respect pe mine însămi și să mențin
granițele. Noi mergem împreună la
biserică, avem acasă icoane, ținem
zilele de post. Bineînțeles că eu mă
străduiesc să fiu exemplu pentru ea.
Eu am învățat să mă respect, să fiu mai
atentă, am început să mă simt om cu

literă mare. Cred că ea ține cont de
toate acestea, le îmbibă și sarcina mea
este să o corectez, fiindcă ea nu are
experiență de viață și în unele situații
eu aplic pedeapsa. Eu nu promovez
educația doar prin încurajări și încuviințări. Bonusurile sunt importante,
dar ea trebuie să fie totuși nu doar un
consumator. Îmi doresc ca fiica mea să
crească o persoană responsabilă.

o sentință și viața nu se oprește aici.
În general eu am un vis ca cineva să
mă invite să particip la vreo campanie
social-informațională de amploare de
nivel național și să mi se ofere oportunitatea să spun unui public larg despre
necesitatea de a bea medicamente
antiretrovirale. Și despre faptul că noi
vom trăi. Pentru aceasta trebuie doar
să administrăm tratamentul.

Când în unul dintre interviuri ai fost întrebată cum vezi
profilaxia HIV în Rusia, ai
răspuns că oamenilor trebuie
să li se explice cum să nu se
infecteze și de ce este important să te tratezi. Bannerele
cu imaginea ta contribuie
cumva la promovarea acestei
profilaxii?

În ceea ce privește profilaxia, cred că ar
trebui să promovăm fidelitatea. Chiar
dacă unii ne-ar lua în derâdere sau
ne-ar judeca. Tinerii trebuie să aibă o
atitudine responsabilă față de căsătorie
și persoana iubită. Dacă cineva mi-ar
fi explicat aceasta la timpul meu, poate
viața mea ar fi luat o altă întorsătură.
Pentru a nu te infecta, trebuie să ai
anumite valori înalte. A fi fidel, iubitor
și responsabil trebuie să devină calități
în vogă, trendy. Dar dacă deja s-a întâmplat ce s-a întâmplat, atunci trebuie
pur și simplu să bei pastilele.

Bineînțeles, însă presupun că totuși
bannerele sunt adresate mai degrabă
unor oameni ca mine. Următoarea
serie de bannere trebuie să fie cu fotografia pe care eu beau tratamentul și cu
inscripția: „Beau pastile și trăiesc”.
„Cum să nu te îmbolnăvești” – despre
aceasta eu cu siguranță nu pot să
vorbesc, fiindcă eu totuși m-am îmbolnăvit. Eu cred că am dreptul să abordez
următoarele subiecte: cum să trăiești
cu HIV, de ce este important să administrezi tratamentul, de ce HIV nu este

Ți-ai imaginat vreodată viața
ta fără HIV?
Nu. Datorită HIV m-am regăsit pe
mine însămi, am dobândit starea de
trezie, am devenit om, iar fiica mea
are acum mamă. Eu nu-mi imaginez
cum ar fi fost viața mea fără HIV.
Poate aș fi lucrat ca și jurist, fiindcă am
studiat dreptul. Însă aici și acum eu
sunt fericită, chiar și în cele mai grele
timpuri.

■
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„Apoi a început să mă bată…”.

P

Patru femei şi-au povestit experienţa
violenţei suportate în familie şi despre
ceea ce le-a ajutat să supravieţuiască
otrivit statisticii, 63,4 la sută dintre femeile din Moldova cu vârste cuprinse între 15 și 64 de ani, cel
puțin o dată au fost supuse unuia dintre tipurile de violență. Astăzi publicăm patru istorii ale femeilor
care au trecut cândva prin experiența cumplită a violenței, însă au găsit în ele resorturi interioare
pentru a o stopa. Fiecare dintre aceste femei este, cu certitudine, o eroină cu literă mare.

Anastasia Cleahin: „Eu am
fost cea care l-a ales, respectiv, trebuie să rabd”
Anastasia Cleahin din orașul Soroca
trăiește cu HIV timp de trei ani.
Toți acești trei ani Nastea este în
divorț. Soțul – agresor o maltrata,
iar odată era cât pe ce să o sugrume.
Nastea mult timp nu se decidea să
plece. Astăzi este liberă, fericită și
speră că în viitor își va întâlni totuși
nu doar prințul pe cal alb, ci și pe
bărbatul care va fi un tată iubitor
pentru fiica ei.
FAMILIA
M-am născut și am crescut într-o
familie unde violența era o normă.
Când se îmbăta, tatăl meu deseori
o bătea pe mama. În satul în care
trăiam aceasta se considera a fi ceva
firesc, iar eu cu sora mea nu prea
înțelegeam că această stare de fapt nu
este corectă. Deja când am mai crescut, am început să realizăm că ceea ce
se întâmplă nu este bine.
Probabil că anume această situație
m-a determinat să mă căsătoresc la
21 de ani doar ca să plec de acasă, nu
din dragoste.
Eu am crescut cu un tată vitreg – eu
și sora mea suntem din diferite căsă30 www.positivepeople.md

torii. El toată viața îi amintea mamei
că a luat-o în căsătorie „cu coadă”.
Noi auzeam aceasta, însă de spus nu
puteam spune nimic.
Părinții se certau permanent. La
un moment dat, eu și sora mea am
început să ne simțim vinovate, fiindcă
mama tot timpul spunea: „Unde să
plec cu doi copii?”. Ne simțeam o
povară pe care o poartă.
CĂSĂTORIA
Când m-am căsătorit, la început totul
a fost foarte frumos. Dar când s-a
născut fiica noastră, soțul a început
să bea. Pe atunci ne mutasem cu
traiul la rudele lui și se părea că viața
s-a aranjat. Odată a venit acasă beat,
noi am început să ne certăm și el a
început să mă sugrume. Fiica noastră
vedea toate acestea, tocmai se trezise,
s-a speriat cumplit, a început să
plângă. În acea noapte am înnoptat
la părinții lui. Am venit plângând, cu
vânătăi pe gât.
A doua zi, după ce s-a trezit, a spus
că nu-și amintește nimic și că eu am
inventat totul.
În acel moment eu nu știam unde
pot pleca. La mama? Păi, eu am fost
cea care l-a ales, respectiv, trebuie să
rabd. Îmi era rușine. Nu i-am spus
nimic mamei. Trăiam și răbdam mai
departe.
ULTIMA PICĂTURĂ
Când fetința a mers la grădiniță,
m-am angajat la câteva servicii pentru a întreține familia. Atunci soțul a
început să mă terorizeze, precum că
lipsesc prea des de acasă, umblu nu se
știe pe unde, nu aduc bani acasă, deși
doar eu eram cea care întreținea fa-

milia. Banii lui și-i irosea pe băutură
și țigări. Pe lângă faptul că soțul mă
teroriza, soacra agrava și ea situația:
„La ce-ți trebuie să lucrezi? Mai
bine ai sta acasă cu copilul!”. Ambii
permanent mă tachinau și îmi dictau
cum să trăiesc.
Într-una din seri, când a venit acasă
beat și a început să mă sufoce, soțul a
spus printre dinți: „Oricum te înăbuș,
te omor!”. Atunci am înțeles că până
aici a fost. A doua zi am discutat
serios și i-am pus o condiție: fie se
schimbă, fie ne despărțim. Către acel
moment el deja aducea periodic acasă
fete, pe care permanent le alungam
din casă, deși suportam toate acestea
în tăcere, fără a-i reproșa soțului
nimic. În cele din urmă, m-am mutat
în casa părintească a bunicii mele. Nu
vedeam altă soluție.
DESPRE STATUT
Despre statut am aflat deja după ce
ne-am despărțit, în anul 2014. Mai
mult decât atât, am aflat întâmplător.
Nu vreau să discut de unde îl am. Ce
s-a întâmplat, s-a întâmplat.
HIV nu m-a frânt, deși nu mi-a fost
ușor. Doar m-a făcut să plâng puțin.
Când fiica mea a împlinit 6 ani, am
divorțat oficial. Însă chiar și după
divorț noi ba trăiam împreună, ba ne
despărțeam. Și de fiecare dată auzeam
de la el reproșuri: „Cui îi trebuie una
ca tine, cu HIV? Poate îți vei găsi
un bărbat, dar un tată pentru fiică –
puțin probabil”.
Pentru mine HIV deja fusese un șoc,
iar când soțul tău, chiar dacă e un
ex-soț, îți spune permanent așa ceva,
aceasta te doboară încetul cu încetul.

DESPRE FIICĂ
Natașa deja mergea în clasa a doua.
În acea perioadă noi nu mai trăiam
împreună. Însă în una din seri el a
venit din nou la noi să înnopteze. A
venit din nou beat. Eu l-am acceptat.
Ne-am culcat: eu cu fiica, iar el separat. Deodată el s-a trezit și vroia să
iasă afară să ducă gunoiul. Eu m-am
gândit că dacă va ieși, se va îmbăta și
mai tare, de aceea am ieșit eu însămi
să duc gunoiul. Când m-am întors,
o văd pe Natașa plângând, iar el o
bătea, spunându-i: „Ce? Te-a răsfățat
mama ta în lipsa mea?! Eu te voi
învăța minte!”. Eu, cum eram cu lanterna în mână, l-am lovit cu această
lanternă peste gât. L-am dat afară
desigur. După aceasta mă telefona,
își cerea iertare, promitea că se va
schimba, însă eu deja nu m-am mai
lăsat înduplecată.

situație. Și o anumită perioadă după
despărțire va fi greu, precum și în
timpul vieții cu soțul sau partenerul
agresor. De aceea este important să-ți
dai bine seama ce îți dorești de fapt.
Dacă ne justificăm că, uite, eu rabd
doar de dragul copiilor, aceasta este
o autoînșelare. Mama mea a spus
aceasta mulți ani la rând și iată noi
am crescut, iar mama a rămas în
aceeași situație și continuă să rabde.
De dragul cui?
Trebuie să începi să crezi în tine. Or,
dacă ne-am acceptat statutul HIV,
dacă administrăm tratamentul, dacă
nu ne este frică să cerem ajutor, totul
se va aranja.

DESPRE IMPAS ȘI POSIBILUL
AJUTOR
Bineînțeles eu știam că mă pot adresa
la poliție, la un lucrător social. Practica însă demonstrează că toate acestea
sunt frumoase pe hârtie, însă de facto
nu funcționează. Eu sunt încredințată că nimeni nu m-ar fi ajutat. Mai
mult decât atât, dacă i s-ar fi prescris
o amendă, eu aș fi fost nevoită să o
achit din propriul buzunar. Iar în timpul vreunei beții, el mi-ar fi amintit
cu siguranță despre aceasta.
DESPRE RESTABILIRE
Am avut nevoie de mult timp pentru
a-mi reveni după această relație.
Acum încerc să construiesc relații cu
un bărbat – aceasta nu este un secret.
Însă deocamdată nu sunt pregătită
pentru o etapă mai serioasă, precum
ar fi căsătoria. Am nevoie de timp
pentru a reevalua tot ce s-a întâmplat.
Eu înțeleg că dacă voi întemeia o
nouă familie, îmi voi dori încă un copil. În același timp, nu vreau să comit
aceleași greșeli. De aceea deocamdată
eu lucrez asupra problemelor mele interioare, încerc să-mi demonstrez mie
însămi că nu toți sunt niște nemernici
ca fostul meu soț.
DESPRE ALTE FEMEI
Când vine la consultație o femeie cu
HIV care este victimă a violenței și
îmi povestește istoria care mi
s-a întâmplat și mie, eu imediat îi
aduc drept exemplu experiența din
trecutul meu. Îi spun că nimănui nu-i
este ușor, în special într-o asemenea
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ca un tată cu fiica, adică mă educa,
permanent mă învăța. El era mai
mare decât mine cu patru ani. Tocmai
venise de la armată, era plin de sine
și eu mă supuneam lui. Când vroia să
se certe, întotdeauna găsea un pretext
pentru aceasta.
Apoi a început să mă bată. Eu răbdam,
fiindcă toți oamenii pe care îi cunoșteam în sat și chiar părinții mei îmi
spuneau că aceasta este o normă, trebuie să rabd și să trăiesc mai departe.
Peste alți doi ani ni s-a născut un
băiat. Eu umblam fericită, considerând
că acum toate se vor aranja, însă nu
s-a schimbat nimic. El oricum găsea
pretexte pentru a mă umili, a început
să bea, să mă înșele, nu-i mai era
interesant acasă. Când încercam să-l
rog: „Poate rămâi acasă?”, imediat
primeam bătaie.
Odată m-a bătut pentru că în coteț
porcii erau murdari. Noi trăiam într-o
casă la sol. Atunci am primit o bătaie
bună, încât nu mi-am putut ridica capul de pe pernă timp de o săptămână.

Aliona Lisnic: Nu are nici
un sens să rabzi. Trebuie să
pleci fără a privi în urmă
și să-ți construiești o viață
nouă
Aliona Lisnic are 45 de ani. A fost
căsătorită de trei ori. Și doar a treia
oară și-a întâlnit sufletul - pereche.
În acest răstimp Aliona a suportat de toate: bătăile primului soț,
infectarea cu HIV de la cel de-al
doilea soț, acceptarea propriului
diagnostic. Astăzi Alionei toate îi
merg bine, iar trecutul îl percepe
și-l califică drept o lecție.
PRIMA CĂSĂTORIE
Prima dată m-am căsătorit la 16
ani. Căutam în felul acesta sprijin și
protecție. Timp de vreo două luni
totul a fost bine, dar apoi a început
coșmarul. La început se agăța de
mama mea – noi locuiam la ea. Apoi
nu i-a plăcut că am născut o fetiță,
pentru că el își dorea foarte mult
un băiat. Au început scandalurile,
certurile. Tot timpul încerca să mă
suprime și să mă domine. Eu eram
doar un copil, multe lucruri nu le
înțelegeam. El se comporta cu mine

Nu era greu să-mi ascund vânătăile,
fiindcă noi trăiam la marginea satului
și eu mă străduiam să nu prea ies din
casă.
Peste un timp el se liniștea și începea
să-și ceară iertare. Eu îl iertam, pentru
că îmi era foarte milă de el - crescuse
la internat. Când era copil, mama lui
trăia foarte sărăcăcios și de aceea l-a
dat la internat. Așa mi-au povestit mie.
Îmi era foarte milă de el în asemenea
momente. Eu întotdeauna căutam să-l
justific.
La poliție? Bineînțeles că m-am adresat la poliție, depuneam cereri. Îl luau,
dar imediat îl eliberau și totul se relua,
însă devenea și mai rău. Am înțeles că
aceasta nu are nici un rost. Peste un
timp a început să bată copiii. Așa, pur
și simplu.
Odată m-a bătut așa de tare, încât
am ajuns la spital și mi-au înlăturat
splina. Către acel moment deja aveam
împreună trei copii. În ziua când s-a
întâmplat aceasta, s-a apropiat de
mine fiica noastră – avea pe atunci 12
ani - și mi-a spus: „Tu cum vrei, dar
eu nu voi mai răbda aceasta”. Atunci
am înțeles că dacă nu fac o alegere,
dacă nu iau o decizie, îmi voi pierde
copiii. Am adunat lucrurile și am
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plecat la sora mea. Am divorțat prin
instanța de judecată. Mult timp încă
mai venea la mine, mă amenința,
mă speria că va da foc casei în care
trăiam cu copiii. Însă eu nu m-am
întors.
Am răbdat toate acestea doar pentru
că vroiam un tată pentru copiii mei.
Dar atât în calitate de tată, cât și în
calitate de soț, el a eșuat.
A DOUA CĂSĂTORIE
După ce am divorțat, am fost nevoită
să plec în Rusia după câștig. Am luat
cu mine fetița și băiatul cel mai mic.
Celălalt a rămas cu bunica. Acolo,
treptat, am înfruntat fricile și complexele mele. A fost foarte greu să mă
ridic din această mlaștină.
Peste 6 ani primul soț a decedat. Eu
am revenit în Moldova, am adus copiii
ca să-și ia rămas bun de la tatăl lor.
Eu nu am mers la înmormântare.
Probabil nici până acum nu am reușit
să-l iert. Timp de 15 ani am răbdat
umilințele lui.
Când am plecat din nou în Rusia, am
făcut cunoștință cu cel de-al doilea
soț. Am avut o perioadă frumoasă
de curtare, au fost relații bazate pe
încredere și înțelegere reciprocă. Toate
ar fi fost bune, doar că era un utilizator de droguri, s-a infectat cu HIV
și m-a infectat și pe mine. Am aflat
despre diagnostic înainte de hotărârea
noastră de a ne înregistra căsătoria. În
pofida diagnosticului, oricum ne-am
înscris, fiindcă îl iubeam. Bineînțeles,
la început am avut o supărare puternică, o frică pentru viitorul meu și al
copiilor mei.

Cu actualul meu soț am făcut cunoștință la un grup de suport reciproc.
El trăiește, de asemenea, cu HIV. La
început ne întâlneam, apoi el m-a
cerut în căsătorie. Acum planificăm să
ne căsătorim. În doi avem șase copii și
suntem foarte bucuroși că ne-am găsit
unul pe celălalt, deși la o vârstă atât de
matură.
Bineînțeles că după atâția ani de relații
am devenit mai înțeleaptă. Mă străduiesc să-mi fac concluzii din toate. Deși
până în prezent îmi este greu să-l iert
pe primul meu soț… Presupun că nu-l
pot ierta, fiindcă încerc până astăzi
să-l justific. Poate așa și ar fi trebuit să
fie, fiindcă dacă nu treceam prin toate
acestea, aș fi fost alta.
DE CE NU TREBUIE SĂ RABZI
Femeilor care sunt supuse violenței
vreau să le spun să nu rabde. Eu
am răbdat foarte mult, însă nu s-a
schimbat nimic. Dimpotrivă, situația
se înrăutățea. Nu are nici un sens să
suporți violența! Trebuie să pleci fără
a privi în urmă și să-ți construiești o
viață nouă.
Am suportat violența pe parcursul
celor două căsnicii. Îmi făceam
foarte multe griji ca, urmărind toate
acestea, copiii mei, în special fiica, să
nu crească toleranți la violență. Fiica
mea nu acceptă categoric violența, în
nici o formă. Îmi amintesc că odată se
certa cu fostul meu soț și a spus mânioasă: „Eu nu sunt ca mama! Doar
încearcă să mă lovești!”. Ea a crescut
normală, este bravo, întotdeauna se
poate apăra.

Am trăit 7 ani împreună. Apoi s-a
îmbolnăvit tatăl lui și, potrivit tradițiilor locale (al doilea soț al Alionei
este originar din Azerbaidjan – nota
redacției), el trebuia să plece pentru a
avea grijă de tatăl său. Peste câțiva ani
cel de-al doilea soț a decedat de SIDA.
A TREIA CĂSĂTORIE
Peste un timp oarecare l-am întâlnit
pe actualul meu soț. Ne înțelegem
perfect. Eu știu cu certitudine că el
niciodată nu mă va ofensa, nu mă
va umili, nu mă va jigni. Deși am un
caracter greu de suportat, el întotdeauna mă înțelege și să comportă foarte
înțelept.
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infectat-o cu HIV. Timpul, prietenii
devotați și fiica – iată ce a ajutat-o
să meargă mai departe.
COPILĂRIA
Am avut o copilărie fericită. O familie
completă. Părinți treji. În familie
niciodată nu am fost bătută, nu am
fost pedepsită. Odată chiar i-am spus
mamei: „Dacă m-ai fi pedepsit, poate
ieșea ceva bun din mine!”.
M-am gândit mult de ce atrag bărbați
– agresori, or, părinții mei eu trăit
împreună 49 de ani, apoi au decedat
unul după celălalt și niciodată nu am
auzit să-și spună un cuvânt urât unul
altuia. A fost o familie – model, deși
am avut parte de puțină comunicare
autentică, apropiată în familie. Poate
anume acest fapt și-a lăsat amprenta
pe caracterul și comportamentul
meu.
CĂSĂTORIA
Prima dată m-am căsătorit la 20
de ani. Am trăit împreună un an și
jumătate. Nu a ieșit nimic bun din
această relație. Eu îmi doream să mă
căsătoresc doar pentru a mă potoli.
Am divorțat. Am ispășit un termen
de detenție. M-am căsătorit a doua
oară. Soțul m-a dus în Israel. Acolo am
născut-o pe Sonia.
Am născut-o târziu, la 31 de ani. Îmi
amintesc că jumătate de an înainte de
sarcină, am pus în Zidul Plângerii un
bilețel în care am scris că o vreau pe
Sonia. Și destinul mi-a trimis-o.
Nu am știut niciodată de violență nici
cu primul, nici cu cel de-al doilea soț.
Cu cel de-al doilea soț suntem până
acum căsătoriți oficial. El nicidecum
nu acceptă să-mi dea divorțul. Însă noi
deja de mult timp ne-am despărțit și
nu mai locuim împreună.
SENZAȚII TARI

Aliona Șcarlet: Eu l-am iertat pentru toate umilințele
la care m-a supus și pentru
statutul HIV
Aliona Șcarlet s-a născut și a crescut
la Bălți. De șapte ani trăiește cu
HIV. De trei ani este în trezie. În tinerețe Aliona a fost supusă violenței
din partea unui bărbat. Tot acesta a

Între căsătorii, când avusesem nevoie
de senzații tari, le găsisem cu vecinul
meu. Ne-am culcat de câteva ori și el
m-a infectat cu HIV. Acum îmi dau
seama că el pur și simplu a profitat de
mine, pe când atunci mi se părea o
nouă aventură captivantă.
El știa că este bolnav, dar nu mi-a
spus. Tratament nu administra.
Ne-am despărțit imediat după ce am
aflat că am HIV. El a început însă

să mă terorizeze. Mă închidea în
casă, îmi lua telefoanele. Odată m-a
bătut peste față atât de tare, încât nu
am putut ieși la serviciu. În timpul
scandalurilor îmi spunea uneori:
„Ești o HIV-infectată! Cine mai are
nevoie de tine?”. A fost o perioadă de
umilințe continue.
La un moment dat nu am mai rezistat, am mers la poliție și am depus o
cerere. Și astfel am pus punct.
HIV
Când mi s-a dat rezultatul analizei
la policlinică, mi-au cerut să semnez
un document privind obligația de
a nu răspândi infecția. Atunci am
întrebat-o pe asistenta medicală: „Toți
semnează acest document?”. Ea mi-a
răspuns: „Da!”. Iar eu i-am spus: „Eu
Vă pot spune chiar acum de la cine
m-am infectat. El va fi pedepsit?”.
Asistenta medicală mi-a răspuns că
aceasta este imposibil de dovedit, de
aceea nu merită nici să încerc.
Eu l-am iertat pentru toate umilințele
la care m-au suspus, pentru statutul
HIV. Dar am avut, bineînțeles, resentimente, frică, multe de toate. El a
încercat să mă întoarcă în viața lui, mă
implora, îmi promitea să scrie apartamentul pe numele copilului. Eu însă
eram atât de furioasă pe el, încât nici
nu vroiam să-l văd. Peste câteva luni
după ce ne-am despărțit, el a decedat
de tuberculoză.
Îmi amintesc că atunci când mi s-a
comunicat că am HIV, nici nu aveam
cui telefona. Pur și simplu nu aveam
pe nimeni. Nimeni nu m-ar fi înțeles.
De aceea am plecat acasă și am plâns
toată seara.
SONIA
Sonia de mulți ani este în Israel, învață la Colegiu, acum are deja 17 ani.
Ultima dată ne-am văzut acum 3 ani.
În curând va veni la Chișinău și eu
am multe să-i povestesc. O aștept cu
nerăbdare. Ne telefonăm permanent,
ea îmi povestește totul, dar frământarea mea este că nu sunt alături de ea.
Sper că voi reuși să recuperez și să mă
corectez atunci când va veni.
DEZVĂLUIREA
”Nu tăcea!” – acesta este sfatul principal pentru femei în situațiile când
sunt supuse violenței. Sunt oameni
care te vor ajuta, te vor sfătui, te vor
direcționa. Foarte multe femei tac.

Multe cunoștințe, colege de-ale noastre suportă și rabdă violența, iar noi
nici nu bănuim că ele poartă suferința
aceasta în inima lor și aceasta este
foarte greu.
Anul trecut am povestit pentru prima
dată despre experiența violenței la
care am fost supusă, m-am fotografiat pentru bannere, am oferit multe
interviuri. A fost greu să mă decid la
aceasta, dar am făcut-o totuși pentru
a-mi dovedi mie însămi că toate acestea au rămas în trecut, în urma mea.
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DESPRE PROVOCARE

De fapt, în fenomenul violenței în
sine nu există conceptul de provocare. Acesta pur și simplu nu există. Da,
femeia poate să-și exprime o oarecare
nemulțumire drept răspuns la care
agresorul, pentru că nu cunoaște
alte căi de soluționare a conflictului,
recurge la violență. Aceasta este arma
lui. Este instrumentul prin care poate
opri femeia care este, spre exemplu,
nemulțumită de ceva. Da, există alte
metode mai pașnice, însă agresorul
recurge la violență doar pentru că așa
este mult mai simplu. Aud adesea că
femeia a fost acea care l-a provocat,
că ea însăși este de vină, însă aceasta
nu este adevărat.
DESPRE AGRESOR

Maria Scorodinschi: Dacă aș
fi avut atunci alături o „campioană pozitivă”, poate nu aș
fi trecut prin acest infern
Maria Scorodinschi din Drochia
are 34 de ani. Are trei copii, un
serviciu, titlul de „campioană
pozitivă” în cadrul proiectului UN
Women Moldova, iar de curând - și
un loc de onoare în clasamentul
celor „100 de femei influente 2017”
potrivit opiniei BBC. Mulți ani la
rând Maria a fost supusă violenței
în familie. Mulți ani a tăcut, iar
apoi a înțeles – ajunge! Și iată că
deja al doilea an ea ajută alte femei
să înfrunte violența și să trăiască o
viață normală.
CAMPIOANE POZITIVE
În Drochia suntem două campioane
pozitive. Mergem cu regularitate,
pe bază de voluntariat, la întâlniri
cu alte femei din satele și orașele
apropiate, le povestim despre soarta
noastră, le spunem despre drepturile
lor, le îndemnăm să nu tacă și să
vorbească despre violența pe care au
suportat-o sau încă o mai suportă.
Le explicăm neapărat prin ce instrumente pot lupta pentru respectarea
drepturilor și protecției lor, le încurajăm să lupte pentru viitorul lor.
Ceea ce este deosebit de important:
noi promovăm conceptul unor relații
armonioase în familie.

Cu regret, în țara noastră există
un singur centru care lucrează cu
agresorii în familie și acesta se află
în Drochia. Agresorul este obligat în
baza deciziei instanței de judecată să
parcurgă în cadrul centrului cursuri
speciale timp de câteva luni. Această
terapie îi permite să înfrunte și să
depășească traumele din copilărie,
emoțiile negative și, ceea ce este
foarte important, la aceste cursuri ei
învață că conflictele în familie pot fi
soluționate nu doar prin intermediul
violenței, ci și prin alte metode. Eu
consider că agresorii au, de asemenea,
nevoie de ajutor, mai ales de suport
psihologic. Sper că în viitor sistemul
nostru de reabilitare a victimelor
violenței se va desăvârși și se va lucra
paralel, adică atât cu victima, cât și cu
agresorul.
DESPRE PROPRIA EXPERIENȚĂ
Am trăit cu un bărbat care a fost
de la bun început un agresor tipic.
Greșeala mea a fost că la începutul
relației noastre nu am atras atenție
la acele semnale. M-am căsătorit
repede, forțat, fiindcă rămăsesem
însărcinată de la el. Iar el mi-a pus
o condiție: fie mă căsătoresc cu el,
fie avortez. Am acceptat ultimatumul lui de frică. Relațiile noastre au
început de la frică. Dacă aș fi avut
atunci alături o „campioană pozitivă”,
poate nu aș fi trecut prin acest infern
și m-aș fi despărțit imediat de el.
Consecințele unor asemenea relații
rămân pentru toată viața. Dacă rănile
fizice se tămăduiesc, rănile produse
de relațiile violente supurează timp
foarte îndelungat.
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Aceasta este a doua mea căsătorie.
De la prima căsătorie, care a eșuat,
către acel moment deja aveam un
fiu. De la al doilea soț am născut
două fete.
DESPRE PRIMUL SEMNAL
Totul a început când el m-a insultat
pentru prima dată. Apoi m-a umilit
și a început să mă umilească tot
mai mult și mai mult. Atunci ar
fi trebuit să înțeleg că el nu este
bărbatul potrivit pentru mine, însă
nu dispuneam nici de informație,
nici nu aveam curajul să plec de la el.
Eram dependentă de el din punct de
vedere economic, nu aveam un loc
de trai, de aceea am răbdat.
Am încercat să discut cu el, însă el
pur și simplu mă lua în derâdere. Pe
lângă aceasta, eu crescusem într-o
familie în care nu era primit să-ți exprimi emoțiile, de aceea pentru mine
aceasta a fost foarte complicat. Este
foarte greu să răspunzi ceva când
omul apropiat te umilește, de aceea
am încercat să-i scriu niște scrisori.
El însă pur și simplu râdea și-mi
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spunea că mă joc cu focul, că trăiesc
cu niște iluzii. Atunci m-am închistat, fiindcă am înțeles că nu am cu
cine discuta. El îmi insufla frică.
Când îl vedeam, începeam să tremur
și mi se oprea un nod în gât. Este
imposibil să discuți cu o persoană de
care ți-e frică. Este imposibil fizic.
DESPRE ULTIMA PICĂTURĂ
Ultima picătură a fost când într-o
noapte el s-a năpustit asupra mea în
prezența copiilor. Copiii plângeau,
privind la tot ce se întâmplă. Atunci
am plecat. Însă către acel moment
deja știam unde voi merge, ce voi
face, adică eram gata să plec. Dacă
nu aș fi avut unde pleca, aș fi rămas
și aș fi suportat violența în continuare. Aceasta este o problemă gravă:
femeia nu știe unde să se ducă, de
aceea rămâne.
DESPRE AJUTOR
Am primit ajutor în Centrul „Ariadna” din Drochia. Am aflat despre el
de la o femeie și am mers personal
la centru. Și iată acolo mi s-a spus

că pot avea o altă viață. Însă toate
acestea mi-au luat ceva timp până
am conștientizat, până m-am „copt”,
până m-am hotărât să rup această
relație. Cu mine au lucrat psihologi,
lucrători sociali, juriști. Este un
proces complicat. Venisem la centru
atât de înfricoșată, intimidată, încât
la început mă uitam permanent
speriată prin părți – îmi era frică
că soțul m-a urmărit și mă așteaptă
după colț.
DESPRE VIITOR
Am nevoie de mai mult timp pentru
a-mi reveni. Eu am crescut cu un
tată-agresor. În adolescență am
fost abuzată sexual de un preot și
acum am nevoie de timp pentru a
putea avea încredere în bărbați. Este
foarte greu pentru mine. Eu nu caut
acum relații noi și mă concentrez pe
creșterea și educația copiilor. Facem
tot posibilul ca să ne construim
propria casă. Acesta este scopul meu
acum.

■

VIAȚA FĂRĂ DROGURI

„Dacă nu reuşeşti de unul singur,
du-te la metadonă”.
Trei pacienţi ai farmacoterapiei cu metadonă
şi‑au relatat experienţa tratamentului

F

armacoterapia cu metadonă este permisă în
Moldova din anul 2004.
Astăzi puncte de eliberare
a metadonei funcționează
în toată Moldova (trei puncte sunt
deschise la Chișinău, câte unul
funcționează la Bălți, Făleşti, Rezina,
Comrat, Cahul și Ungheni), inclusiv
în 13 instituții penitenciare și izolatoare de detenție. Fiindcă am scris
cu altă ocazie despre terapia în sine,
astăzi publicăm în premieră istoriile
oamenilor care parcurg sau au încheiat tratamentul cu metadonă. La
solicitarea eroilor, numele și vârsta
lor reală sunt modificate.
EVGHENII, 32 DE ANI

„În viața mea programul a
funcționat, fiindcă eu vroiam
să schimb ceva”
ÎNCEPUTUL
În trecut am fost un utilizator de
droguri. De multe ori am încercat să
mă las de ele de unul singur. Auzisem
despre programul farmacoterapiei cu
metadonă, dar nu vroiam să intru în
el. Odată chiar am avut un moment
când părea că mă copsesem pentru
aceasta, însă în ultimul moment nu
am rezistat și din nou am lăsat pe altă
dată. Și iată că în sfârșit patru ani în
urmă m-am hotărât.
Peste o săptămână de la inițierea
terapiei, m-am întrebat: „De ce nu
am făcut-o mai înainte?”. Te simți
bine, euforie, nu cheltuiești banii și,
în plus, către acel moment, obosisem
atât de mult de droguri, încât acel
minim de satisfacție pe care mi-l
oferea metadona îmi era suficient.
M-am angajat la serviciu, viața a
început să se aranjeze, am restabilit
relațiile în familie și după cum ară-

tam nici nu se putea spune că sunt în
program.
CUIVA I SE POTRIVEȘTE,
CUIVA – NU
Nu tuturor li se potrivește programul. Criteriul principal al faptului
că metadona este pentru tine – nu
trebuie să consumi alte droguri și
trebuie să vrei să se tratezi pentru
a schimba ceva în viața ta. Un alt
aspect important – trebuie să fii
ocupat, să lucrezi. În caz contrar,
dacă nu aici nici o ocupație, dacă ai
mult timp liber, vei fi din nou atras
de droguri.
Când am intrat în program, am văzut două categorii de oameni: primii
sunt din acei pe care nu îi observi.
Ei își beau medicamentul, se duc
la serviciu, unii chiar cu propriul
automobil, totul le merge bine, sunt
ocupați, lucrează.
Cea de-a doua categorie sunt oameni
care pierd acolo toată ziua, își
omoară timpul, pun bani la grămadă
și cumpără alcool, se droghează și,
după părerea mea, programul nu li
se potrivește.
Nu am avut efecte adverse severe,
dar am avut probleme cu digestia.
Dar am depășit aceste dificultăți. În
viața mea programul a funcționat
foarte bine. M-a ajutat cu adevărat.
Chiar și atunci când mi se propuneau droguri sau pastile, nici nu mă
puteam uita la ele, atât de mult am
obosit de toate acestea.
Fiind în program, am renunțat la
fumat, am început să practic sportul, mi-am tratat hepatita. Ai mei de
acasă erau la curent, fiindcă peste
un timp oarecare am început să iau
metadona acasă. Soția chiar îmi
amintea uneori că trebuie să o beau.

PLECAREA
Când am luat decizia de a pleca din
program, soția își cam făcea griji,
se simțea că are o temere dacă voi
reuși sau nu. Am discutat cu ea și
a doua zi, împreună cu medicul,
am elaborat un plan de ieșire din
program.
Potrivit planului, cu fiecare săptămână urma să micșorez doza cu
5 ml. Eu chiar știam data exactă a
ieșirii mele din program, care cădea
pe 29 decembrie. Eu am administrat totuși tratamentul până la 31
decembrie și de la 1 ianuarie 2017
eu sunt „curat”.
În mare parte, decizia de a renunța
la metadonă a fost determinată de
îndemnul colegilor, a colectivului.
Ei m-au acceptat așa cum sunt,
mi-au insuf lat credința în forțele
mele, mi-au ridicat aprecierea de
sine și eu le sunt foarte recunoscător pentru aceasta. Datorită acestei
atitudini, mi-a apărut dorința de a
fi complet curat și liber de droguri.
Cel mai important este să iei o decizie fermă și să arzi toate podurile.
Da, poți veni la punctul de eliberare
și îți vor turna oricând, însă dacă
ai luat o decizie fermă, nu mai
poate fi cale de întoarcere. Da, este
greu. Da, este neconfortabil. Da, nu
dormi, însă toate pot și depășite,
totul este suportabil, nu este nimic
îngrozitor în aceasta.
Pentru mine acest tratament a fost
într-adevăr unul care m-a susținut.
Metadona mi-a conferit un oarecare punct de sprijin. Eu nu îi fac
publicitate, fiindcă programul nu se
potrivește tuturor. Însă în viața mea
acesta a funcționat, fiindcă eu îmi
doream să schimb ceva.
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ELENA, 39 DE ANI

„Eu personal am nevoie de
metadonă pentru a înlătura
abstinența. Și atât”
ÎNCEPUTUL
Sunt de șapte ani pe metadonă. Până
atunci, în jur de cinci ani am fost în
dependență. La început miroseam,
apoi mă injectam cu heroină.
Când am mers să intru în program,
nu aveam altă opțiune: nu aveam
bani de droguri și îmi dădeam seama
că toți se „toarnă” unul pe altul la
poliție. Pe atunci mă întâlneam cu
un băiat care vindea droguri. Apoi
ne-am despărțit și eu am intrat în
program.
Primii câțiva ani oricum utilizam
adăugător la metadonă heroină și
orice se nimerea, apoi am trecut la
difenhidramină și pastile până nu
m-am îmbolnăvit de tuberculoză și
nu am aflat despre diagnosticul HIV.
Imediat mi-am reevaluat viața. Deja
de 2,5 ani în afară de metadonă nu
mai consum nimic și îmi propun să
ies din program.
Înainte de program am fost spitalizată
pentru a mi se determina cea mai
potrivită doză. Am stat la spital vreo
3-4 zile și prima lună m-am simțit
cumplit. Apoi organismul s-a obișnuit, mă duceam la punctul de eliberare
în fiecare zi la ca serviciu. Șapte ani
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la rând. Aceasta te epuizează foarte
mult. Îi invidiez cu invidie albă pe
acei care au reușit să iasă din program
și s-au debarasat de aceasta.
UN PUMN DE PASTILE PE ZILE +
METADONA
La început eram foarte complexată,
fiindcă totuși sunt domnișoară. Mulți
mă întrebau cum de mi s-a întâmplat
așa ceva. Eu încercam să țin totul în
taină, nu vroiam ca cineva să afle.
Nu am avut efecte adverse pronunțate, în schimb anume în timpul
programului cu metadonă, deoarece
continuam să utilizez și alte droguri,
m-am infectat cu hepatita C. Apoi
m-am îmbolnăvit și de tuberculoză.
Când diagnosticul a fost confirmat și
am fost internată pentru tratament
antituberculos, pentru câteva zile am
renunțat la metadonă fără aprobarea
medicului. În plus administram
medicamente noi și în consecință am
intrat în comă.
Aproape doi ani am tratat tuberculoza. A fost necesar să măresc doza de
metadonă din cauza influenței celorlalte medicamente. În acest răstimp
am inițiat și tratamentul ARV. Pe zi
administram câte un pumn de pastile:
de dimineață 105 ml de metadonă pe
nemâncate, apoi luam dejunul și alte
15 pastile antituberculoză, iar seara
încă o pastilă de TARV. A fost foarte
greu. Aveam o stare permanentă de
somnolență.

ASTĂZI
Am încheiat tratamentul tuberculozei. Îmi doresc foarte mult să ies din
programul de metadonă. Îmi fac griji,
dar cred că voi reuși. Deja am discutat
acest aspect cu medicul meu curant.
Cel mai mult mi-e frică de sevrajul
fizic. Din punct de vedere psihologic
nu mi-e frică.
Pentru mine metadona este un medicament. Dacă însă pe lângă metadonă
mai consumi și altceva, aceasta este
deja un drog. Eu personal am nevoie
de metadonă pentru a înlătura sindromul de abstinență. Și atât.
Acum nu lucrez, dar vreau să mă angajez. Poate că serviciul meu va avea
legătură cu activitatea outreach. Îmi
doresc foarte mult să ajut pe oameni
ca și mine. Deocamdată nu mă ocup
de sănătatea mea, ci încerc să mă
restabilesc după tot prin ce mi-a fost
dat să trec până acum.
Cel mai important lucru în tratamentul dependenței este să dorești să te
vindeci. Atât timp când omul nu vrea,
nu va ieși nimic.
În noul an îmi doresc sănătate și
trezie. Pentru mine acum acestea sunt
cele mai importante.
ALEXEI, 30 DE ANI

„Din efectele adverse am
avut probleme doar cu diges-

tia. În rest totul a fost bine”
ÎNCEPUTUL
Sunt al patrulea an pe metadonă.
Droguri serioase utilizez de la 22
de ani. La 18 ani deja fumam iarbă.
Am mers la metadonă pentru că am
obosit. M-am săturat să irosesc banii
pe droguri. Când abia am inițiat
programul, timp de câteva luni ba
lăsam, ba din nou reveneam. În cele
din urmă am hotărât că este mai bine
să beau metadonă decât să-i hrănesc
pe comercianții de droguri.
De aproape doi ani nu mai folosesc
nimic suplimentar la metadonă. Deși
am încercat de câteva ori droguri rapide, mă străduiesc să nu mă obișnuiesc cu ele. Cândva consideram că a
merge la programul cu metadonă este
echivalent cu a pune cruce pe tine
însuți. Dar apoi am început să aflu
mai multe și deja când am încercat eu
însumi am înțeles că nu-i adevărat.
Mulți prieteni de-ai mei care se află
pe metadonă lucrează, întemeiază
familii, duc un mod sănătos de viață.
Unii sunt un exemplu de urmat
pentru mine.
La început reușeam să lucrez. Acum
temporar nu lucrez. Doar dacă apare
ceva ocazional.
NU VREAU CA CINEVA SĂ DISCUTE DESPRE MINE
Medicilor mă străduiesc să nu le spun
că sunt pe metadonă. Nu vreau ca
apoi să se discute despre mine. Timp
de un an și jumătate am ascuns chiar
și de ai mei, dar apoi am fost nevoit
totuși să le spun. Eu trăiesc cu mama.
Ea aprobă alegerea mea. Rudele sunt
și ele la curent.

zile, însă m-au alungat din cauza
țigărilor. Cred că peste un timp
oarecare îi voi ruga să-mi dea o a
doua șansă. Acum aștept decizia
instanței de judecată și mi-e frică.
Fiindcă s-ar putea să mă aleg cu cinci
ani pentru excrocherie, iar eu nu am
bani pentru a compensa prejudiciul.
Am mai avut alte câteva antecedente
penale pentru păstrare și utilizare de
droguri. Atunci am scăpat, dar acum
nu sunt sigur că voi avea un așa noroc. Dacă în loc de pedeapsă pentru
cazurile legate de droguri mi-ar oferi
o alternativă, de exemplu, să parcurg
reabilitarea, aș accepta fără ezitare.
Dacă aș avea posibilitatea să mă
întorc la ai mei 18-19 ani și să refuz
prima mea doză de iarbă, iar apoi și
de heroină, m-ar fi înrolat în armată.
Poate armata m-ar fi salvat de tot
ceea ce s-a întâmplat cu mine.
Prietena mea a decedat acum un an
din cauza supradozajului. Am ieșit să
plimb câinele, iar când m-am întors,
ea se injectase fără mine și nu a
calculat doza. Astăzi deja nu mai cred
că voi putea să-mi întâlnesc a doua
jumătate: cine are nevoie de un fost
narcoman?
NU REUȘEȘTI DE UNUL
SINGUR, DU-TE LA METADONĂ
Pe toți acei care au ajuns într-un hal
fără de hal din cauza drogurilor i-aș
sfătui pur și simplu să rabde și să
depășească sindromul abstinenței.
Nimeni nu a murit de aceasta. Dar
dacă nu reușești să-i faci față de unul
singur, du-te la metadonă.

VIAȚA FĂRĂ DROGURI

DIN PARTEA REDACȚIEI

Dacă sunteți utilizator de droguri
opioide și doriți să vă înscrieți în
programul de farmacoterapie cu
metadonă, adresați-vă la organizația nonguvernamentală care oferă
asistență persoanelor dependente de
droguri. Fie adresați-vă direct la cabinetul narcologic de la locul de trai.
Doar medicul – narcolog poate determina dacă programul vă convine
sau nu. Programul de farmacoterapie
cu metadonă este gratuit. Singura
condiție a unui rezultat bun este să
respectați cu strictețe recomandările
medicului, să nu omiteți nici o doză,
să primiți suport psihosocial pe parcursul întregii perioade de tratament
și, cel mai important, să nu utilizați
droguri.
Cu toate problemele pe care le au
astăzi utilizatorii cu un mare stagiu
de utilizare, terapia de substituție cu
metadonă este una dintre cele mai
eficiente metodici care se potrivește
perfect tuturor acelor care au încercat
de multe ori să se elibereze de dependență de sine stătător sau prin alte
metode, însă nu au atins rezultatul
scontat. Programul farmacoterapiei
cu metadonă oferă rezultate reale și
soluționează multe probleme: reduce
la minim daunele utilizării îndelungate a opioidelor și altor substanțe
care influențează asupra psihicului;
restabilește statutul social pierdut,
poziția în societate, în familie; oferă
posibilitatea de a lucra în mod normal, de a învăța, precum și de a-ți
schimba cardinal comportamentul
și viața.

■

Din efectele adverse am avut probleme doar cu digestia, dar am reușit
să-i fac față. În rest totul a fost bine.
Eu deja mi-am schimbat cercul de
comunicare. Mă străduiesc să evit
vechii prietenii. Singurul lucru de
care sufăr este faptul că nu am o
ocupație stabilă, de aceea din când în
când îmi mai trec prin minte gânduri
despre droguri. Mă străduiesc să vin
în fiecare zi la Centrul „Pas cu Pas”
pentru a mă distrage de la acestea.
Am fost la reabilitare în cadrul
comunității terapeutice timp de trei
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Dmitry Sherembey:

Dacă îmi lipseşte ceva în viaţă, rezultă că eu
fie am făcut ceva, fie că nu am făcut

A

cum câțiva ani, am
convenit împreună
cu Dima Sherembey,
președintele
consiliului de
administrare a Rețelei Ucrainene a
Persoanelor care trăiesc cu HIV, să
înregistrăm un interviu. Au trecut
luni, ani. Dima era permanent
ocupat, iar eu de vreo cinci ori am
reformulat întrebările. Și iată că
atunci când disperarea a surpat
orice dorință, Dima a venit la
Chișinău la Conferința Națională
HIV/SIDA. Și, bineînțeles, a dat
socoteală de toate: am vorbit
despre colaboratori, înjurături,
am discutat despre legalizarea
drogurilor și despre copii.

nu am făcut.

Dima, am convenit să înregistrăm un interviu acum
doi ani. De atunci ai fost
permanent în criză de timp.
Ești într-adevăr chiar atât de
ocupat?

Exact. Eu am o toleranță zero la așa
ceva. Nu suport așa ceva. Este un
comportament absolut copilăresc. Un
comportament prostesc și ineficient.
Nu-mi pierd timpul cu așa ceva.

Da, am un program foarte aglomerat
și sunt permanent contra cronometru. Dar ceea ce contează este că
totuși ne-am întâlnit astăzi în cele
din urmă. Acesta era sensul, nu?

Crezi în faptul că în viață
nimic nu este la întâmplare?
Nu cred (râde). Eu consider că
oamenii își construiesc viața cu
propriile mâini. Pentru mine aceasta
este o opțiune importantă în viață,
un principiu important. Atunci când
răspunzi de unul singur pentru tot ce
ți se întâmplă în viață, nu vei căuta
vinovații. Acest principiu exclude
din start probabilitățile, horoscoapele, pacturile cu diavolul. Fie că ai
credință, fie că nu, nu trebuie să te
eschivezi de responsabilitatea pentru
viața ta, transferând-o pe umerii
altuia. Dacă îmi lipsește ceva în viață,
rezultă că eu fie am făcut ceva, fie că
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Suplimentar la acest principiu mai
există unul: nu există înfrângeri
ca atare. Există doar nerealizarea
episodică a sarcinilor. Și atunci totul
devine ușor. Aceste două principii
întotdeauna m-au ajutat să trăiesc,
oriunde m-aș fi aflat, oricât de grele
sau imposibile ar fi fost condițiile.
Aceste principii mă ajută în viața
personală, profesională, mă ajută să
fac concluzii și simplifică procesul de
percepție a lumii și a vieții. Anume
datorită acestor principii în anturajul
meu sunt foarte puțin oameni care se
miorlăie.

Sau se plâng?

După ce criterii vă recrutați
colaboratorii?
În consolidarea echipei există o serie
de principii spontane și o serie de
principii evidente. În acest supermarket, cu regret, nu există un sortiment
strict determinat. Și sortimentul
însuși nu este atât de mare. Chiar noi
înșine, mă refer la mine, nu suntem
cei mai comozi oameni pentru alții.
Păi iată, dacă înțelegeți că nu există
echipe de aur pe care le poți procura
de undeva, realizezi, respectiv, că
tu ești cel care trebuie să o formezi.
Bineînțeles, va trebui să investești
timp în aceasta, bineînțeles că este o
muncă titanică și nerecunoscătoare.
Nu aș vrea să ridic în slăvi sensul
activității pe care o realizăm, însă ea
are o caracteristică fundamentală –
activitatea noastră este legată direct
cu viața oamenilor. De calitatea muncii noastre depinde dacă oamenii vor

trăi sau nu. Cu regret, timpul nu este
de partea noastră, de aceea noi trebuie să fim cu un pas înaintea lui.
Când ne întrunim ca și echipă,
oamenii scot pe tapet caracteristicile
noastre obiective: nu reușim, concurenții noștri dispun de mai multe
resurse, cei de la putere ne presează.
Eu am un răspuns simplu la toate
acestea: noi trebuie să fim mai buni,
noi pur și simplu trebuie să fim mai
buni, mai rapizi, mai deștepți, mai
operativi și acesta este singurul secret. Nu este cazul să mă concentrez
în fiecare zi pe imperfecțiunea lumii,
deoarece dacă tot timpul meu mi-l
voi irosi gândindu-mă la concurenți,
la ce bun să mai fac ceea ce fac? Dacă
însă ne-am apucat de un asemenea lucru în care miza este viața
omenească, trebuie să înțelegi clar că
cineva ne-a delegat această muncă.
Cerințele mele față de echipă sunt
simple: există un singur indicator
prin care ne măsurăm și ne evaluăm
munca – acest indicator este succesul. Insuccesul este ceea ce fac toți
ceilalți. Eu nu am nevoie de eșecuri.
Și bineînțeles echipa se obișnuiește
cu faptul că poate veni la mine doar
atunci când a făcut într-adevăr absolut tot ce le stătea în putere: au găsit
toate canalele, au bătut la toate ușile,
au spart toate geamurile, au făcut
toate săpăturile și au înțeles că ceva
le lipsește. Și iată atunci ei vor veni la
mine după un sfat.
Conștientizarea faptului că în viață
există întotdeauna o soluție m-a scos
din impas nu o singură dată. Să vă
aduc un exemplu: fiecare om cel puțin o dată în viață a încercat să joace
un joc la calculator și dacă îi vei spune unuia dintre ei că iată în acest joc
nu există o soluție, afirmația aceasta
i se va părea o aberație, fiindcă nu se
programează jocuri fără ieșire, fără
soluție. La fel tratez și viața. Nimeni
nu a creat viața cu formula unei

FAȚA DE PE COPERTĂ
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fundături, unui impas, fiindcă viața
însăși dovedește contrariul. Astfel,
când omul nu găsește o soluție, problema nu e în soluție, ci în motivația
omului respectiv.

Ai putea enumera ce este
categoric interzis în organizația voastră?
Să te dai bătut. Nu că aș avea o intoleranță la faptul că oamenii obosesc,
dar eu nu accept ca atunci când
se propun idei oamenii să înceapă
imediat să prognozeze un scenariu
negativ. Ei sunt conduși de frică sau
de alte lucruri, fapt care pe mine mă
irită foarte mult. Este ca și cum ai
educa un copil: tu îți dai seama că un
copil de trei ani pe care îl înveți să
cânte la vioară nu este un geniu, însă
îi spui că are talent, are un dar. În
felul acesta îi formezi încrederea în el
însuși și o perspectivă de viitor.
Rolul fundamental al oricărui conducător este să motiveze. Colectivul
este o resursă care poate sută la sută
să surpe orice zid. Întrebarea este ce
motivație le voi pune sub picioare
astfel încât aceasta să îi ducă înainte.
Motivația nu este un anotimp al anu-
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lui, ci un proces ce poate fi dirijat.
Noi înțelegem când reușim să motivăm pe cineva. De ce oamenii renunță la fumat, încep să practice sportul?
Ei eu o motivație deosebită să facă
aceasta. Să ne imaginăm pentru o
clipă că în anturajul nostru oamenii
ar avea motivația de a învinge? Ce
viață am avea! Anume motivația ne
oferă posibilitatea de a utiliza absolut
orice pentru atingerea scopului, cum
face și de-motivația de altfel.

Aș putea concluziona că
dacă în Moldova deocamdată epidemia nu este stopată,
cazurile se depistează tardiv,
oamenii nu doresc să administreze tratamentul, rezultă
că cineva acolo sus sau jos
nu este motivat pentru atingerea succesului?
Aceasta este bineînțeles o chestiune
despre lipsa motivației în sens politic, practic, în orice sens. În pofida
acestui fapt, Moldova se poate lăuda
cu anumite succese, chiar dacă există
și o stare de insatisfacție. Astfel, în
Moldova s-a implementat sistemul de
deservire electronică, de prestare de
servicii prin intermediul farmaciilor,

terapia de substituție cu metadonă,
programe de reducere a riscurilor.
Moldova are astăzi ceea ce înainte
nici nu se prognoza măcar. Ceea ce
mă bucură este faptul că aceste succese nu sunt o canapea pe care te poți
relaxa, bucurându-te de realizările
tale. Toți activiștii și oamenii care
lucrează în acest domeniu trebuie să
înțeleagă ei sunt motorul principal
care trebuie să lucreze și mai intensiv.
Acest motor trebuie să irite întregul
anturaj pentru ca acesta să înainteze
spre succes. Cineva trebuie să-și
asume acest rol, fiindcă în principiu
asemenea oameni sunt puțini. Dar
odată ce au apărut activiști care au
suficientă carismă sau dorință, sau
motive interioare, în fața lor stă sarcina de a-i însufleți pe toți. Aceasta
este o formulă simplă a succesului:
când mă apuc de ceva de unul singur,
iar ceilalți nu mă susțin, eu mă
indispun. Însă eu pot depune toată
puterea că ceilalți să-și ia startul. Și
atunci eu voi înmulți înzecit ceea ce
pot obține de unul singur.

Când vorbesc cu cineva despre tine, reacția de răspuns a
oamenilor este următoarea:
„Asta e acela care înjură?”.

Nu mai spun nimic despre
renumitul tău tricou „Fuck
corruption”. O faci intenționat ca să provoci și să inciți
oamenii?
Hai să clarificăm din start. Eu nu am
nici o problemă să mă exprim delicat
și să explic corect din punct de
vedere politic cauzele, doar că nu văd
nici un sens în aceasta. În cazul meu
aceasta este ineficient. Este vorba
aici despre un proces de comunicare: eu aș putea să povestesc mult și
sofisticat că valorile politicienilor nu
sunt orientate pe oameni, dar pot să
o fac mult mai simplu, spunând că
sunt niște animale care îndoapă bani
și nu le pasă deloc de omeni. Este o
caracteristică laconică care este clară
absolut pentru oricine și nu este
cazul să ne aprofundăm în calcule și
explicații.
Eu am înțeles că o asemenea adresare
și abordare reduce substanțial calea
acestei demagogii. Bineînțeles există
oameni care nu înțeleg felul în care
mă exprim și mă condamnă pentru
aceasta. Adevărul este că putem
vorbi mult și bine despre problemele
care ne privesc pe noi personal fără
a face nimic în acest sens. Noi am
avut o asemenea problemă, și anume
problema accesului la analgezice
în Ucraina. Suntem de mult timp
parteneri cu fundația Soros și aceștia
mi-au solicitat o idee creativă cum
am putea accelera procesul decizional al funcționarilor astfel încât
analgezicele să devină accesibile
pentru oameni. Am creat o campanie
simplă și am numit-o „1 minut de
durere”. Le-am propus funcționarilor
să suporte un minut de durere pe
care o resimt bolnavii oncologici.
Am făcut niște cești transparente,
am scris pe ele „1 minut de durere”,
turnam apă fierbinte în ele și le propuneam să ia ceașca în mâini și să o
strângă timp de 1 minut. Aceasta este
o ilustrație simplă a durerii pe care
o resimte omul în realitate. Și iată o
asemenea modalitate i-a forțat rapid
pe funcționari să resimtă timp de un
minut acea durere pe care o suportă
miile de ucraineni în fiecare zi pentru că nu-și pot suprima durerea luni
la rând.

Eu consider că caracterul laconic și
simplitatea este cel mai important
principiu în procesele de comunicare. Dacă ești în stare să aduci la
cunoștința interlocutorului sensuri
complexe, voluminoase, atunci ești
un comunicator fantastic. Eu nu mă
pronunț ca toți să înjure și să se exprime necenzurat, însă sunt oameni
care au meritat anume o asemenea
adresare. Ei au meritat să se vorbească despre ei în felul acesta.
Când am propus să facem tricouri cu
inscripția „Fuck corruption”, numai
câțiva parteneri s-au bucurat de acest
slogan. Eu am îmbrăcat tricoul și am
mers la ședința ONU la New-York.
Chiar nu-mi păsa de nimic, fiindcă
eu consideram că nivelul politeții în
cadrul discuțiilor pe tema corupției
funcționarilor din Ucraina a atins
forma sa schizofrenică. Despre
pedofilie nu se vorbește astfel: „Iată,
știți… acesta este un fenomen”… Tuturor le vine să vomite și nimeni nu
vrea să aibă vreo atribuție la aceasta.
Corupția este de mii de ori mai rea
decât orice pedofilie, fiindcă corupția
în sistemul de sănătate înseamnă să
furi viața cuiva. Fiecare dolar furat
în sistemul de sănătate echivalează
cu viața furată a cuiva. În Ucraina
zilnic mor din cauza bolilor 1400 de
oameni, doar pentru că nu li s-au
asigurat condiții ca să se vindece. De
aceea „Fuck corruption” este cea mai
simplă formă de exprimare. Au fost
oameni care au spus că aceasta este
indecent. La care eu răspundeam:
„Când pe persoana ta apropiată o vor
bate în scara blocului, apropie-te și
spune-le acestor oameni: „Să știți că
nu vă comportați corect. Prin ceea
ce faceți încălcați legislația Ucrainei”.
Este evident că te vei comporta altfel!
Cel puțin vei încerca fizic să te împotrivești. Dar dacă, ferească Domnul,
un adult beat va ridica mâna asupra
copilului tău? Cum vei reacționa?
Eu nu îndemn oamenii la violență,
însă atunci când este vorba despre
noi sau oamenii noștri apropiați, noi
devenim foarte intoleranți, fiindcă
cel mai important pentru noi în acel
moment este să-i protejăm. Timp
de o zi în Ucraina vor muri 1400
de oameni din cauza corupției în
sistemul de sănătate. Și toți acei care
îndeamnă să vorbim despre aceasta
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folosind un limbaj tolerant, de fapt
susțin acest omor.

Se creează impresia că
permanent te lupți, te cerți,
încerci să dovedești ceva.
Pe lângă acestea eu mai scriu versuri,
citesc cărți, am multe și diverse pasiuni. Doar că înjurătura este un lucru
mai vizibil. Dacă omul se bate sau
înjură, toate acestea se vor înregistra
și toți vor afla. Dar dacă citește cărți,
acesta este un fapt nesemnificativ.
Mulți ani în urmă persoanele cu HIV
trăiau în starea unui înalt nivel de
auto-stigmatizare. Când am început
să mă ocup de această activitate și
am devenit parte a unei organizații
mari, le-am declarat imediat tuturor:
„Nu vom putea câștiga acest război
de după colț, nu putem fi luptători
anonimi. Trebuie să ieșim și să
declarăm că suntem oameni care
trăiesc cu HIV și iată ce vrem”. Câțiva
activiști anume așa au procedat.

Aceasta s-a întâmplat în
anul 2014, nu-i așa?
Nu, mai devreme. Eu întotdeauna am
vorbit cu față deschisă, niciodată nu
am dat interviuri anonim sau după
paravan.

Adică e ceva normal să oferi
un interviu și să vorbești
deschis despre tine?
Este foarte important ca omul să aibă
o motivație personală și responsabilitate. Omul trebuie să înțeleagă:
caracterul public provoacă a anumită
reacție. Pur și simplu, mie nu-mi
pasă de atitudinea oamenilor față
de mine și atât. Întotdeauna am
fost indiferent față de părerea cuiva
despre mine. Eu îmi dau seama că
oamenii nu cred despre mine: „Vai,
Dimochika!”. Dimpotrivă, ei spun:
„Dobitocul, nemernicul!” și altele de
felul acesta, poate din cauza invidiei
sau poate că nu mă iubesc. Dar oare
trebuie să ne surprindă faptul că
oamenii pot gândi rău despre noi? Pe
mine m-a interesat întotdeauna doar
un singur lucru, și anume atitudinea
mea față de oameni. Calitatea vieții
mele nu este determinată de părerea
oamenilor. Ea este determinată doar
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de ceea ce cred eu despre acești
oameni. Eu mă gândesc la acești
oameni și eu am o atitudine tolerantă
față de ei.

Față de toți?
Nu, bineînțeles. Sunt nemernici
pe care îi urăsc. Există și asemenea oameni. Conceptual însă toți
oamenii au dreptul la greșeală și
să știi că un om bun se simte bine
oriunde. Aceasta este proverbul meu.
Or, ceea ce simt și re-trăiesc eu este
proprietatea mea, este viața mea.
În orice moment te poți gândi fie la
ceva bun, fie la rahat. Tu ești cel care
alegi la ce te gândești. Acest drept am
fost nevoit să-l testez pe mine însumi
nu doar la bine, ci și la rău, în situații
când trebuie să ai grijă să nu-ți ieși
din minți și când înțelegi că perspectivele pentru următorii 4-5 ani sunt
doar pereții. Eu prețuiesc acest lucru,
adică capacitatea de a fi recunoscător
mie însumi, părinților, copiilor, celor
din jur. Aceasta mă ajută să trăiesc.

Dintotdeauna ai avut această capacitate de a fi recunoscător?
Ea s-a cultivat și s-a dobândit, bineînțeles, prin munca depusă de minte,
viață și inimă. Această capacitate
trebuie dezvoltată, cultivată. Eu sunt
o persoană mega-hiper-activă și
înainte puteam exploda într-o clipă.
A fost nevoie să lucrez asupra mea,
să tind spre un comportament mai
pozitiv și mai conștientizat.

De ce ai venit la conferință
în Moldova?
Sunt lucruri în care eu cred. Dacă va
fi cel puțin un om care va spune cu
toată fermitatea că: „Acest lucru va fi
în țara mea!”, acesta nu va mai putea
fi oprit. Noi călătorim în diferite țări,
oferim ajutor tehnic. Așa am venit
mulți ani în urmă în Moldova. Băieții
care erau aici și care ne-au primit
aveau o atitudine rațională și chibzuită față de evenimentele care se
întâmplau în acea perioadă. Sarcina
mea a fost să iau radiera și să șterg
hotarele desenate cu creionul și să
le arat că acolo tot ce-și doresc va fi
anume așa. Astfel, toate schimbările
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pe care ei le-au planificat s-au întâmplat anume atunci când acestea au
fost planificate. Și aceste schimbări
au loc în fiecare an și au o dinamică
bună, astfel că acum eu îi privesc cu
admirație pe acești oameni talentați.
De aceea am venit încoace: pentru a
le spune mulțumesc pentru ceea ce
au făcut.
Și în al doilea rând: eu înțeleg că
Moldova mai are puțin de tot pentru
a deveni un exemplu elocvent pentru
regiunea sa. Un exemplu de țară care
nu dispune de mari economii, de
resurse și totuși țara este în stare să
rezolve sarcini pe care multe alte țări
economic dezvoltate nu au reușit să
le realizeze. Acesta va fi un exemplu
încurajator pentru toți ceilalți.

Ai o prietenie frumoasă cu
Ruslan Poverga. Într-adevăr
sunteți prieteni buni?
Păi vedeți, acea organizație în care
venisem acum mulți ani și despre
care v-am povestit este, de fapt, organizația voastră! Se întâmplă uneori
să vii pur și simplu și să aduci bună
dispoziție, să le spui oamenilor că
totul este posibil și gata, oamenii deja
nu se mai pot opri. În aparență nu ai
adus nimic nou, ci doar ai înflăcărat
ceea ce era în oameni întotdeauna.
A fost însă și un factor al neștiinței
privind măsura în care se poate
înflăcăra acest foc. Apoi oamenii
deja înțeleg că atât cât vei sufla,
anume atât foc va fi. De aceea, iată,
există o asemenea apropiere caldă,
profesională, fiindcă noi privim la fel
lucrurile care se întâmplă.

Hai să ne abatem puțin în
altă direcție. Imaginează-ți
că ți s-a propus să fii ministrul sănătății în Ucraina. Ai
fi acceptat?
(Dima imediat a înjurat). În Ucraina
toți știu că aceasta ar fi un adevărat
jihad și un pământ ars.

Stai puțin: ai accepta sau
nu?
Bineînțeles că da. Doar că la început
nu aș fi crezut în aceasta.

Păi, noi doar admitem
ipotetic.
Ipotetic voi spune în felul următor:
echipa de astăzi a Ministerului Sănătății din Ucraina este o echipă în care
cred și pe care o susțin.

Te referi acum la echipa
Ulianei Suprun, da?
Da. În premieră în istoria sistemului
de sănătate din Ucraina, această
echipă este o ușă sigură și deschisă
pentru schimbări. Noi am lucrat cu
diferiți miniștri și știm ce înseamnă o
ușă închisă, cât de mult timp poți sta
sub această ușă în timp ce oamenii
mor. Dorința de schimbări a echipei
Suprun are un caracter ferm sută la
sută. Important e să nu obosească,
pentru ca motivația lor să rămână la
același nivel.

Ai face parte din echipa ei?
Desigur. Eu nu cred în mitul că
oamenii din ONG-uri nu pot face
politică. Cred că este vorba despre
frica de responsabilitate. Eu pur și
simplu înțeleg că eu sunt un bagaj nu
chiar atât de confortabil și nu aș vrea
ca trecutul meu să creeze probleme
echipei. De aceea sunt dispus să joc
roluri secundare, doar ca totul să
funcționeze eficient. Mai mult, eu
sunt încredințat că dacă te ocupi de
ceva care influențează asupra 200 000
de oamenii, aceasta deja este politică,
indiferent de cine ești și ce funcție
ai. Tu cultivi valorile în care crezi tu
însuți.

Rețeaua organizației voastre
care, categoric, influențează
asupra 200 000 de oameni,
face politică?
Noi nu facem politică, noi influențăm
asupra 200 000 de oameni (râde).

Ok. Te-ai eschivat de la
răspuns. Să discutăm despre
altceva. Cum crezi, cu statul
trebuie să negociezi, să
lupți, să-l ajuți?
Cu ei trebuie să poți de toate – să
iubești, să urăști – important este să
obții rezultatul. Acesta este singurul
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indicator al lucrului cu politicienii.
În această relație „amoroasă” cu
statul am avut perioade foarte dure.
Noi am elaborat o formulă simplă
de comportament: oamenii pe care
noi îi reprezentăm sunt prioritatea
numărul unu. Iar relațiile cu toți
ceilalți nu sunt o prioritate. Acestea
sunt doar o resursă pentru atingerea
scopurilor. Nu contează cine vine la
putere. Trebuie să instituim un astfel
de sistem de comunicare și interacțiune cu ei, încât acesta să producă
rezultat. Și atât. Dacă îi bați și aceasta
aduce rezultat, bate-i în continuare.
Dacă îi ajuți și aceasta aduce rezultat,
ajută-i. În orice caz, pentru fiecare se
poate găsi ac de cojoc. Trebuie doar
să găsești mijlocul potrivit de motivație care îi va determina în cea mai
mare măsură să facă ceva de dragul
schimbărilor.

trivă, greutățile au lucrat în direcție
inversă, motivându-mă să merg mai
departe, să-mi urmăresc și să-mi
ating scopurile. Motivația este ceea
ce dirijezi tu însuți. Este important să
conștientizezi acest lucru. Tu ești cel
care decizi, și nu rudele tale, strada,
președintele. Doar tu decizi până
unde vrei să mergi și doar tu decizi
să mergi în direcția scopului tău.

Cine te motivează pe tine?

Sunt oameni pe care îi iubesc și întotdeauna îi amân pentru mai târziu.
Când voi avea timp. Dar adevărul e
că sunt contra cronometru. Pur și
simplu nu am timp. Atunci când am
aflat despre statutul meu, am decis
pentru mine însumi: în fiecare zi
când voi merge la culcare eu voi ști
că oamenii care îmi sunt dragi se vor

Voi începe de departe. Am avut momente când înțelegeam că resursele
mele interioare s-au epuizat și firul
vieții mele s-ar putea rupe în orice
clipă. Însă chiar și asemenea dificultăți niciodată nu au fost pentru mine
un pretext să mă dat bătut. Dimpo-

Pur și simplu există lucruri de dragul
cărora trăiesc. Când am fost diagnosticat cu HIV mulți ani în urmă, nu
exista nici un fel de tratament, nu
era nimic în afară de niște picături
dubioase pentru imunitate și atât.
Atunci am înțeles pentru mine
însumi că timpul este scurt, de aceea
trebuie să-l investesc în ceea ce este
important pentru mine. Un an, doi,
trei – atât cât mai am.

bucura. Atunci am făcut tot posibilul
ca ei să nu știe despre boala mea, ca
să-i scutesc astfel de o durere inutilă.
Eu trăiam însă într-un orășel mic
și peste câteva luni au aflat bineînțeles toți, iar eu inventam diferite
istorii chipurile cineva i-a mințit și îi
consolam cu bancuri și glume despre
moarte.

Deja aveai propria familie?
Nu. Aveam oameni apropiați, surori,
prieteni, părinți.

Și motivație aveai?
Da. Motivația este o resursă fantastică pe care omul o poate descoperi
pentru sine însuși și să facă apoi
orice. Numărul de ani pe care îi vei
trăi nu este un criteriu pentru calitatea vieții tale. Dar iată ce vei trăi în
acești ani, acesta este criteriul prin
care îți poți evalua viața.

Când ai început tratamentul, cum s-a schimbat viața
ta?
Am început tratamentul fiind într-o
stare gravă. Cântăream 50 kg., aveam
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obișnuit cu acest statut. Nu pot să
mă obișnuiesc cu acest cadou. Pentru
mine aceasta pare o viață din altă
dimensiune. Aceasta este fericirea
mea și ea arată uite așa. Nu mă satur
să-i privesc. Este ceva fantastic să
știi că te poți perpetua. Copiii îți
iau atât de multă dragoste, căldură,
tandrețe. Ei sunt niște buni învățători
pentru mine, fiindcă sunt prea puțini
oameni care îmi pot da indicații. Iar
copiii se pot comporta cu mine ca
nimeni altul. La un moment dat înțeleg că ei sunt acei care mă schimbă.
Eu îi iubesc, ei au un drept simplu
de acces la mine și eu mă simt confortabil cu ei, fiindcă ei consider că
noi, ca și oameni, cu vârsta devenim
mai duri. Dar copiii ne corectează în
acest sens. Eu îmi dau seama că îi voi
admira și în continuare.

Cum de găsești timp pentru
ei dacă ești permanent prin
deplasări?

două găuri în plămâni, hepatită, un
ficat distrus și HIV. Dar eram totuși
atât de înverșunat, încât înțelegeam
că nu voi putea fi învins. Aveam foarte puține celule de imunitate și am
fost printre primii zece oameni care
au început să administreze tratamentul în Ucraina. Beau tratamentul din
2003, adică aproape 14 ani.

Priveai atunci aceste pastile
ca pe o salvare?
Aceasta era singura soluție justificată
științific la problemă. Alta nu există. Și
această soluție și-a dovedit eficiența.
În rezultatul tratamentului eu mi-am
tratat tuberculoza, hepatita. Mi-a mai
rămas ultima maladie pe care planific
să o vindec până în anul 2020.

Care?
HIV.
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De ce anume până în 2020?
Așa am decis eu. Eu totuși cred că
lumea științifică și tehnologiile au
avansat atât de mult, încât suntem în
pragul unei descoperiri mondiale –
vindecarea completă de HIV.

Când au apărut copiii, viața
ta s-a schimbat cumva?
Când am aflat despre statutul meu,
copiii erau ceva imposibil pentru
mine. Ei nici nu erau măcar în lista
lucrurilor pe care planificam să le
realizez până la sfârșitul vieții mele.
Atunci mi se părea că pot atinge orice performanță, însă copiii erau ceva
imposibil. Astăzi cel mai mare copil
al meu are 7 ani, cel de-al doilea - 4.
Atunci când vin să mă îmbrățișeze,
nici nu-mi vine să cred să există o
asemenea minune în viața mea. Sunt
deja de 7 ani tătic, dar încă nu m-am

De fapt, nu am acest timp și sufăr
într-o anumită măsură din această
cauză. Dar eu știu să există oameni
pe care îi iubești și ei sunt undeva.
Poate nu i-ai văzut de vreo cinci ani,
însă ei trăiesc în tine întotdeauna.
Însuși faptul prezenței lor în viața ta
schimbă radical totul. Eu înțeleg că
aceasta este o variabilă pe care nimeni nu o poate schimba. Doar dacă
vom fi cu toții aruncați undeva pe
lună. Faptul în sine că am copii îmi
conferă o energie atomică. Singurul
disconfort este faptul că ne ducem
dorul. Eu pot lipsi de acasă o săptămână – două, apoi vin târziu, iar a
doua zi dimineața am un nou zbor.
Dar știi cum e: noi trăim în mintea
noastră cu toți care ne-au iubit. Deși
aceștia poate nu mai sunt cu noi. Eu
însă m-am întipărit în mintea lor.
Singurul lucrul pe care îl doresc de
la copiii mei este ca ei să fie fericiți.
Aceasta este o abilitate care nu are
legătură cu nimic.

Când sunt întrebați unde lucrează tatăl lor, ce răspund?
Ei știu că tata este șeful, că tatei totul
i se permite. Iată un exemplu: „Tată,
ție ți se permite orice, deci la serviciu
poți să nu te duci. Tu ai card – hai să
cumpărăm lego”. Atât. Ei, bineînțeles,
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știu în linii generale unde lucrez și cu
ce mă ocup.

Te pronunți pentru legalizarea drogurilor?

Totul trebuie legalizat, dezvăluit și
discutat.

Îți povestesc un caz care descrie foarte bine relațiile noastre. Avusesem
o campanie reușită și venisem acasă
entuziasmat. Am început să comunic
cu cel mai mare: „Fiule, vei reuși!
Joci atât de bine șah! Desenezi!”. Iar
el se uită la mine și-mi spune: „De
ce îmi spui toate acestea?”. Aici eu
m-am cam zăpăcit, dar am răspuns:
„Pentru mine este foarte important
să ții minte aceasta. Să nu uiți niciodată”. Iar el îmi spune: „Păi, eu și așa
știu aceasta!”.

Da, pentru un simplu motiv. Aceasta
nu este o chestiune de morală, ci o
chestiune de securitate. Legalizarea
este un nou nivel al posibilităților,
ceva ce presupune să fii deschis la
faptul că oamenii pot sta la aceeași
masă pentru a rezolva probleme evidente. Odată cu legalizarea, problemele vor înceta să fie atât de voalate,
neclare. Ele vor deveni evidente. Și
toți vor răsufla ușurați. Noi știm
cum funcționează o lume ilegală.
Dar noi nu am știut și nu știm să
trăim într-o lume legală. Întreaga
lume civilizată a spus că cea mai
rațională cale este calea deschiderii
spre legalizare. Iar toate temerile din
jurul legalizării sunt inventate. Ele
acoperă banii din rulajul traficului
de droguri, prostituției și celorlalte.

Munca nu a devenit un drog
pentru tine?

Ce atitudine are soția ta față
de soțul care apare doar din
când în când acasă?
Nu poți aborda în mod clasic
asemenea întrebări. Oamenii care
se însoară sau se mărită trebuie să
înțeleagă ce fel de mobilă procură.
Relațiile nu trebuie să fie o captivitate. Trebuie să oferi omului dreptul
de a realiza ceea ce-i place. Într-o
asemenea căsătorie este posibil
totul. Eu îmi prețuiesc foarte mult
libertatea. Soția mea respectă această
calitate în mine, fapt pentru care îi
sunt foarte recunoscător. Apropo, eu
am renunțat la droguri doar pentru
că doream să fiu liber, fiindcă era un
tip care în fiecare seară îmi aducea
o doză, dar la un moment dat eu am
înțeles: „Gata! Aceasta nu se va mai
repeta. Eu știu cu certitudine cum se
vor încheia toate acestea”. Atunci pur
și simplu m-am întors și am mers
în direcție opusă. Și nu m-am mai
întors de acolo din anul 1998.

Eu nu consum droguri nu pentru
că aceasta este interzis, ci pentru că
nu mă interesează. În schimb acum
mă interesează altceva – realizarea
profesională, posibilitatea de a instrui oamenii, de a învăța eu însumi.
Aceasta îmi dăruiește multă fericire,
mă schimbă pe mine și pe oamenii
din jur. Dacă aceasta poate fi numită
narcomanie, eu mi-aș dori ca toți
să devină dependenți de așa ceva,
fiindcă utilizând acest drog vom trăi
foarte rapid, operativ și interesant.
Și eu propun tuturor să se alăture
acestei mișcări.

■

Nu ți-e frică de recădere?
În privința drogurilor am un răspuns
foarte simplu: nu am avut în viața
mea o stare mai stupidă. Iar mie numi plac la culme stările prostești și
stupide. Da, eu eram tânăr, foarte curios, vroiam să încerc de toate și îmi
plăcea. La un moment dat însă eu am
înțeles că viața mea s-a transformat
în ciclul „am adormit – m-am trezit”.
Schizofrenie curată. Atunci am decis
să încep să mă bucur de viață fără
droguri. Cu toate acestea, drogurile
au fost parte din viața mea și eu
privesc foarte liberal la aceasta.
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Ce ar trebui să fac dacă am fost
maltratat, umilit sau discriminat
în penitenciar?

Î

Instrucţiune detaliată de la Olesea
Doronceanu, avocat al Institutului
pentru Drepturile Omului (IDOM)

n Moldova își execută
pedeapsa prin privațiune de
liberate 7830 de persoane. Din numărul acestora
2318 persoane se află în
izolatoare de detenție. Ajungând
în arest, persoana nimerește sub
tutela statutului. Anume acesta își
asumă responsabilitatea pentru
viața, sănătatea și securitatea celui
reținut. În anul 2017, în penitenciarele Moldovei au decedat 30 de
persoane. Cu regret, nu există o
statistică generală despre numărul deținuților supuși torturilor
și atitudinii inumane. Există însă
date potrivit cărora în anul 2014
în adresa Avocatului Poporului au
fost depuse 126 de plângeri privind
condițiile inumane de întreținere și
23 de plângeri cu privire la torturi.
Avocatul Institutului pentru Drepturile Omului (IDOM), Olesea
Doronceanu, ne-a explicat detaliat
ce se poate face și în adresa cui se
depune plângerea dacă executați un
termen de detenție și ați fost bătut,
umilit sau discriminat.

Am ajuns în detenție. Este
adevărat că acum nu mai
nici un drept?
Pentru început, voi reitera că fiecare
om se naște cu un anumit set de
drepturi și obligații garantate de
Constituția RM. Nu este corectă
afirmația că odată ajuns în detenție
omul este privat de drepturile sale.
Corect ar fi să spunem că persoana
respectivă este limitată în realizarea
anumitor drepturi pentru perioada detenției. Când persoana este
arestată, drepturile acesteia nu se
46 www.positivepeople.md

evaporează și nu dispar. Nu există
circumstanțe în care aceste drepturi
ar putea fi înstrăinate. Cu toate acestea, pentru perioada arestului, unele
drepturi vor fi limitate. Este vorba
despre dreptul la libertate și de dreptul la libera circulație. Alte drepturi,
precum ar fi dreptul la viața privată,
sănătate, educație, dreptul la vot,
dreptul la liberul acces la justiție pot
fi realizate cu anumite particularități
în locul de întreținere sub arest.
Totodată, este de menționat că omul
este limitat, și nu privat de aceste
drepturi. Imediat ce termenul de
detenție expiră, toate drepturile se
restabilesc în volum deplin.
De asemenea, multe depind de
tipul penitenciarului. În Moldova
deținuții își execută pedeapsa în penitenciare de câteva tipuri: deschise,
semideschise și închise. Cu cât este
mai sever regimul, cu atât mai limitate sunt drepturile deținutului.

Dacă, spre exemplu, în închisoare mă vor bate vecinii
de celulă. Ce să fac?
Indiferent de locul unde ați fost
bătut – în izolatorul de detenție sau
în penitenciar – în primul rând, trebuie să rețineți că de acest fapt este
vinovat statul, întrucât în perioada
de detenție acesta nu v-a asigurat
securitatea corespunzătoare.
În cazul bătăilor și al vătămărilor
corporale, imediat vi se atribuie
statutul de parte vătămată care
presupune anumite drepturi prevăzute de Codul de procedură penală.
Primul lucru la care aveți dreptul

este consemnarea vătămărilor în
rezultatul bătăilor, adică examinarea
medicului și fixarea leziunilor corporale într-un document special, în
care trebuie să fie indicată data, aplicată semnătura și ștampila. Aceasta
trebuie făcut imediat după ce ați fost
supus violenței fizice sau sexuale.
Este de menționat că solicitarea de
a fi examinat de un medic și de a
fixa leziunile poate fi făcută oricând,
indiferent de faptul daca ați depus
sau nu o plângere penală. Al doilea
drept important de care dispuneți
este dreptul la avocat.
Statul este obligat să vă ofere la solicitare un avocat, care vă va răspunde
la toate întrebările și vă va sfătui ce
puteți face mai departe. Dacă nu doriți să utilizați serviciile unui avocat
de stat, aveți dreptul să angajați unul
particular, pe cont propriu.
Sfatul meu este următorul: dacă vi
s-a întâmplat ceva asemănător din
cele menționate mai sus, trebuie să
cereți fixarea leziunilor, să angajați
sau să solicitați un avocat și neapărat
să sesizați în acest sens administrația
penitenciarului. Dacă administrația
nu va reacționa și nu va întreprinde
nici un fel de măsuri, trebuie să
depuneți o plângere la Departamentul Instituțiilor Penitenciare. Dacă
nici aceștia nu vor reacționa, scrieți
o plângere în adresa Ministerului
Justiției, Procuraturii, iar apoi –
Avocatului Poporului.

Dar dacă mă vor maltrata
supraveghetorii?
Algoritmul fixării leziunilor corpo-

rale și al depunerii plângerilor este
același. Singura diferență este că în
cazul acesta, dacă ați fost maltratat
de colaboratorii penitenciarului,
deja este vorba despre Articolul
nr.3 al Convenției Europene pentru
Drepturile Omului care prevede că
„Nimeni nu poate fi supus torturii,
nici pedepselor sau tratamentelor
inumane ori degradante”.
În cazul în care ați fost bătut de
supraveghetori sau de către polițiști,
acțiunile acestora nimeresc sub
acțiunea articolului 1661 al Codului
Penal al RM, și anume „Tortura,
tratamentul inuman sau degradant”,
potrivit căruia „Cauzarea intenţionată a unei dureri sau a suferinţei
fizice ori psihice, care reprezintă
tratament inuman ori degradant, de
către o persoană publică sau de către
o persoană care, de facto, exercită
atribuţiile unei autorităţi publice,
sau de către orice altă persoană care
acţionează cu titlu oficial sau cu
consimțământul expres ori tacit al
unei asemenea persoane, se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 6 ani
sau cu amendă în mărime de la 1150
la 1350 de unităţi convenţionale, în
ambele cazuri cu privarea de dreptul
de a ocupa anumite funcţii sau de a
exercita o anumită activitate pe un
termen de la 3 la 5 ani”.
Dacă acțiunile enumerate mai sus
au fost săvârșite de o persoană cu
funcţie de răspundere sau de o
persoană cu funcţie de demnitate
publică, aceasta riscă o pedeapsă
cu închisoare de la 3 la 8 ani sau
cu amendă în mărime de la 1350 la
1600 de unităţi convenţionale, în
ambele cazuri cu privarea de dreptul
de a ocupa anumite funcţii sau de a
exercita o anumită activitate pe un
termen de la 5 la 10 ani.

Scrisoarea sau plângerea pe
care o voi scrie, s-ar putea
să nu ajungă la destinatar?
Nu cred. Bineînțeles, teoretic aceasta
este posibil, însă în realitate, administrația IP nu are nici un motiv să
ascundă aceste plângeri, fiindcă în
celule sunt dispozitive de înregistra-

re video. În plus, în IP permanent
vin cu vizite colaboratorii procuraturii și Avocatul poporului care au
dreptul să intre în orice celulă sau
încăpere fără a coordona în prealabil
cu cineva.

Eu sunt permanent umilit și
șantajat: aș putea solicita să
fiu transferat în altă celulă
sau închisoare?
Bineînțeles. Mai mult decât atât,
chiar vă recomand insistent să o
faceți, fiindcă dacă veți răbda aceste
umilințe și hărțuitorii vor înțelege
că nu îi paște nici o pedeapsă, ei vor
continua să vă umilească. În primul
rând, adresați-vă printr-o plângere
scrisă administrației penitenciarului.
Ei sunt obligați să cerceteze situația
și să efectueze un control intern.
Nu uitați că potrivit articolului
169 al Codului de executare al RM
despre drepturile condamnatului,
acestuia din urmă i se garantează:
a) dreptul de a fi informat de instituţia sau organul care asigură
executarea pedepsei, în limba pe
care o înţelege, despre drepturile
şi obligaţiile sale, modul şi condiţiile de executare a pedepsei,
precum şi despre modificarea
modului şi condiţiilor de executare a pedepsei;
b) dreptul la apărarea şi respectarea
de către instituţia sau organul
care asigură executarea pedepsei
a demnităţii, drepturilor şi
libertăţilor pe care le are, inclusiv
de a nu fi supus la tortură şi nici
la pedepse sau tratamente cu
cruzime, inumane sau degradante, precum şi, indiferent de
consimțământul său, unei experienţe medicale sau ştiinţifice
care îi pune în pericol viaţa sau
sănătatea, beneficiind, după caz,
de măsuri de protecţie din partea
statului;
c) dreptul de a adresa petiţii (cereri,
reclamaţii, propuneri, sesizări)
administraţiei instituţiei ori
organului care asigură executarea
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pedepsei sau organelor ierarhic
superioare, instanţei de judecată,
procuraturii, autorităţilor administraţiei publice centrale şi
locale, asociaţiilor obşteşti, altor
instituţii şi organizaţii, inclusiv
internaţionale;
d) dreptul la asistenţă juridică
pe bază de contract din partea
avocaţilor, precum şi a altor persoane autorizate să acorde astfel
de asistenţă;

e) dreptul la ocrotirea sănătăţii şi la
asistenţă medicală în conformitate cu legislaţia în vigoare;
f) dreptul la asigurare socială,
inclusiv la pensie.
(2) Condamnatul are şi alte drepturi
prevăzute de legislaţie.
(3) Exercitarea drepturilor persoanelor condamnate nu poate fi îngrădită
decât în limitele şi în condiţiile
prevăzute de prezentul cod, de Codul de procedură penală şi de alte
legi şi determinate de modul şi de
condiţiile de executare a pedepsei
penale concrete.
Dacă administrația va constata că ați
fost supus umilințelor, ofenselor și
altor acțiuni și tratamente degradante, potrivit Hotărârii nr. 583 din
26.05.2006 cu privire la aprobarea
Statutului executării pedepsei de
către condamnaţi:
129. Personalul penitenciar este
obligat să întreprindă imediat, la
sesizare sau constatarea din oficiu,
măsuri pentru asigurarea securităţii
personale a deţinuţilor.
130. La apariţia pericolului pentru
securitatea personală a deţinutului,
acesta este în drept să se adreseze
oricărui reprezentant al administraţiei penitenciare.
131. În cazul menţionat în pct. 130
al prezentului Statut, deţinutul
formulează o cerere scrisă privind
solicitarea asigurării securităţii
personale.
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132. Administraţia, în cazul în care
a fost sesizată, poartă răspundere
pentru neaplicarea măsurilor de
rigoare în vederea înlăturării pericolului pentru securitatea personală a
deţinutului.
133. Pentru asigurarea securităţii
personale a deţinutului, administraţia penitenciarului este obligată
să-l izoleze de alţi deţinuţi, utilizând
în aceste scopuri diverse încăperi,
care corespund cerinţelor pentru
detenţia persoanei, inclusiv celulele
izolatoarelor disciplinare. Restricţiile
prevăzute de prezentul Statut privind
condiţiile de detenţie în izolatorul
disciplinar, temeiul şi modul de izolare disciplinară, în cazul dat, nu se
extind asupra deţinutului transferat
din motive de securitate personală.

Bine, dar dacă administrația
penitenciarului nu dispune
de asemenea încăperi?
Pentru acest caz, articolul 131 al Legii nr. 105 din 16.05.2008 „Cu privire
la protecţia martorilor şi altor participanţi la procesul penal” despre
măsurile urgente aplicate în privinţa
persoanelor aflate în locurile de
detenţie prevede următoarele:
(1) Măsurile urgente în privinţa persoanelor aflate în locurile de detenţie
sunt aplicate de către administraţia
locului de detenţie, cu informarea
imediată sau în cel mult 24 de ore a
procurorului care efectuează controlul privind respectarea legislaţiei în
locurile de detenţie.
(2) Măsurile urgente aplicate de
administraţia locului de detenţie în
privinţa persoanei aflate în locurile
de detenţie constau în:
a) plasarea într-un loc special amenajat în acest scop;
b) transferul la un alt loc de detenţie;
c) transportarea cu aplicarea unor
măsuri mai riguroase de protecţie;
d) instalarea tehnicii speciale de
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semnalizare în locul de detenţie;
e) instalarea, în încăperile de detenţie, a legăturii telefonice directe
(interfon) cu unitatea de gardă a
locului de detenţie şi cu organul
abilitat.
(3) Măsurile urgente pot fi aplicate
singure sau cumulativ, inclusiv cu
măsurile de asistenţă.
Cu toate acestea, în majoritatea
cazurilor, colaboratorii IP nu pot să
garanteze transferul în alt penitenciar sau încăpere din simplul motiv că
toate penitenciarele sunt supraaglomerate. Dar aceasta este problema
IP. Legea este lege.

Sunt rom după naționalitate/trăiesc cu HIV/sunt persoană cu nevoi speciale și
sunt permanent discriminat
în penitenciar. Ce să fac?
Dacă deținutul este discriminat, el
va trebui să dovedească acest fapt.
Și în acest caz, primul lucru pe care
trebuie să îl faceți este să depuneți
plângere. Pentru început în adresa
administrației penitenciarului. Dacă
nu va funcționa – către DIP, iar dacă
nici aici nu veți primi un răspuns
pozitiv, expediați plângerea procurorului și Avocatului poporului.
Vă recomand să vă adresați paralel
Consiliului pentru prevenirea și
eliminarea discriminării și asigurării
egalității. Ei vă vor ajuta să dovediți
faptul discriminării și cu decizia
emisă de ei vă va fi mult mai ușor să
mergeți mai departe.

De multe ori m-am simțit
rău, iar medicul din închisoare spune că am inventat
totul și, în general, din
medicamente el are doar
analgină. Cum să procedez?
Pentru acest caz există capitolul 41
al Hotărârii Guvernului Nr. 583 din
26.05.2006 cu privire la aprobarea
Statutului executării pedepsei de
către condamnaţi care prevede
următoarele cu privire la asistenţa
medicală în penitenciare:

501. Asistenţa medicală potrivit legii
se acordă de către un personal medical calificat, în mod gratuit, ori de
câte ori este necesar sau la cerere.
502. Orice penitenciar trebuie să
aibă la dispoziţie serviciul cel puţin
un medic generalist, un medic
stomatolog şi un medic psihiatru. În
penitenciarele cu capacitatea de detenţie de 100 şi mai multe locuri, pe
lângă unitatea medicală, sunt create
centre curative staţionare.
503. Primirea pacienţilor şi acordarea asistenţei medicale se va efectua
în unitatea medicală a instituţiei
penitenciare după înscrierea prealabilă a acestora şi conform unui grafic
aprobat de şeful penitenciarului (cu
excepţia cazurilor de urgenţă).
504. Deţinuţii beneficiază de
asistenţă terapeutică, chirurgicală,
psihiatrică şi stomatologică. Pe cont
propriu, condamnatul, cu acordul
administraţiei penitenciare, iar
prevenitul - cu acordul administraţiei penitenciare şi al organului de
urmărire penală, al judecătorului de
instrucţie sau al instanţei de judecată, pot beneficia şi de serviciile unui
medic privat.
505. Deţinutul este obligat să suporte
cheltuielile legate de tratamentul automutilării intenţionate, cu excepţia
cazurilor prevăzute de alin. (4) art.
229 al Codului de executare.
506. Deţinuţii bolnavi care au nevoie
de intervenţie medicală specializată
de urgenţă sunt transferaţi neîntârziat, sub pază şi supraveghere, în
instituţiile medicale specializate ale
sistemului penitenciar sau în instituţiile curative publice ale Ministerului
Sănătăţii.
În caz de transfer într-o instituţie curativă, durata tratamentului
deţinutului se include în termenul
deţinerii.
507. Procedura asigurării asistenţei medicale în penitenciare, a
transferării deţinuţilor în instituţiile
curative publice, precum şi a funcţi-

onării comisiei medicale specializate
este reglementată de Regulamentul
cu privire la organizarea asistenţei
medicale deţinuţilor în instituţiile
penitenciare, aprobat de Ministerul
Justiţiei şi coordonat cu Ministerul
Sănătăţii .
508. În temeiul hotărârii comisiei
medicale specializate a penitenciarului, create prin dispoziţia şefului
instituţiei şi coordonată cu Direcţia
medicală a Departamentului Instituţiilor Penitenciare, deţinuţii bolnavi
de tuberculoză, boli venerice, alcoolism, narcomanie sau toxicomanie
sunt supuşi tratamentului obligatoriu.
509. Deţinuţii care suferă de boli sau
deficienţe psihice se iau în evidenţă
şi se tratează în instituţiile curative
specializate sub supravegherea strictă a medicilor. În unităţile medicale
ale penitenciarelor se efectuează:
examenul clinic şi supravegherea deţinuţilor în scopul aplicării terapiei
raţionale şi determinării capacităţii
lor de muncă;
tratamentul ambulatoriu şi în
staţionar, somatic şi specializat, prin
metodele şi mijloacele recomandate
de indicaţiile instructiv-metodice ale
Ministerului Sănătăţii.
510. Unitatea medicală a penitenciarului sau medicul care deserveşte
penitenciarul sunt obligaţi să verifice
cu regularitate:
a) cantitatea, calitatea, prepararea şi
servirea hranei;
b) starea sanitar-igienică a încăperilor şi a teritoriului penitenciarului;
c) starea şi curăţenia îmbrăcămintei
şi lenjeriei de pat a deţinuţilor,
precum şi corespunderea lor
anotimpului.
511. Şeful penitenciarului este
obligat să ia cunoştinţă de raportul
şi de recomandările medicului şi ale
unităţii medicale şi să întreprindă
urgent măsurile necesare.

512. În cazul în care şeful penitenciarului consideră că, în
cadrul penitenciarului, respectarea
recomandărilor este imposibilă sau
că acestea sunt inacceptabile, el prezintă Departamentului Instituţiilor
Penitenciare un raport, cu anexarea
concluziilor medicului sau ale unităţii medicale.
513. Persoanele primite în instituţii
sunt supuse examenului medical.
Rezultatele examenului, care conţin
date privind starea lor psihică şi
somatică, se înregistrează în fişa de
ambulatoriu.
514. Pentru a preveni răspândirea
maladiilor contagioase, toţi deţinuţii
sosiţi în instituţie, după igienizare
şi controlul medical complex, sunt
amplasaţi în încăperi speciale izolate
de carantină. Carantina de profilaxie
durează cel puţin 15 zile, apoi se
suspendă, dacă în această perioadă
printre cei izolaţi nu
s-au constatat bolnavi de maladii
contagioase. La identificarea persoanelor suspectate sau a bolnavilor
contagioşi, termenul carantinei se
prelungeşte respectiv. În acest caz,
curgerea noului termen începe din
ziua izolării ultimului bolnav.
515. Medicul care efectuează
examenul medical are obligaţia de
a sesiza procurorul în cazul în care
constată că deţinutul a fost supus
torturii, tratamentelor cu cruzime
inumane sau degradante ori la alte
rele tratamente, precum şi obligaţia
de a consemna în fişa medicală cele
constatate şi declaraţiile deţinutului
în legătură cu aceasta.
516. În cazurile date, deţinutul are
dreptul de a cere să fie examinat, din
cont propriu, la locul de deţinere, de
un medic din afara sistemului penitenciar, indicat de aceasta, sau de un
medic legist. Constatările medicului
din afara sistemului penitenciar
se consemnează în fişa medicală a
persoanei deţinute, iar certificatul
medico-legal se anexează la fişa
medicală, după ce deţinutul a luat
cunoştinţă de conţinutul acesteia,
contra semnătură.

RUBRICA JURISTULUI

517. În cazul unei boli grave sau
constatării faptului că deţinutul a
fost supus torturii, tratamentelor cu
cruzime, inumane sau degradante
ori altor rele tratamente, administraţia penitenciarului asigură înştiinţarea urgentă despre acest fapt,
telegrafic ori pe o altă cale, a familiei
deţinutului sau a altei persoane
apropiate deţinutului.
518. În cazul în care deţinutul
refuză să primească hrană, iar
sănătatea sau viaţa acestuia este
expusă unui pericol grav şi iminent,
administraţia penitenciarului poate
dispune alimentarea acestuia, dacă
sunt întrunite cerinţele prevăzute
de alin. (4) art. 229 al Codului de
executare.
Ordinea de alimentare a deţinuţilor
care refuză hrana este reglementată
prin Instrucţiunea cu privire la condiţiile de întreţinere în penitenciare
a persoanelor care au declarat greva
foamei şi ordinea alimentării parenterale în cazul renunţării la grevă,
aprobată de Ministerul Justiţiei şi
coordonată cu Ministerul Sănătăţii.
Este important de reținut că dacă
în IP unde vă executați pedeapsa
nu există un specialist de care aveți
nevoie și nu sunt medicamente, sau
echipament, sau reactive, aveți dreptul să solicitați să fiți trimis pentru
examinare și investigații medicale
în acel penitenciar unde acestea
există. Dacă însă în întregul sistem
penitenciar nu sunt cele necesare,
puteți solicita să fiți condus pentru
examinare sau intervenție la spitalul
de sub jurisdicția Ministerului
Sănătății.

Dacă însă permanent vă plângeți să
înrăutățirea stării de sănătate și vi se
refuză medicamentele sau examinarea medicală, toate acestea medicul
este obligat să le consemneze în
cartela dumneavoastră medicală.
Dacă discutați cu medicul pe coridor
și acesta vă refuză, este una. Dacă
însă ați venit la medic și refuzul lui
este consemnat în cartelă, este deja
cu totul altceva.
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Dacă am fost constrâns să
depun mărturie, am fost sub
presiune morală și amenințat, pot face ceva în acest
sens?
Bineînțeles. Depozițiile date prin
constrângere sau tortură pot fi
recunoscute irelevante. Iată de ce vă
recomand în asemenea cazuri să vă
adresați neîntârziat cu o plângere.
În acest caz, plângerea în sine și dosarul în baza căruia sunteți anchetat
se vor examina separat. Plângerea
trebuie scrisă în adresa procuraturii
sau Avocatului poporului.
Nu uitați că, potrivit legii, în cadrul
procedurii de urmărire penală
nimeni nu poate fi supus la tortură,
la tratament crud, inuman sau
degradant, nu poate fi întreținut
în condiții umilitoare, nu poate fi
constrâns să participe la acțiuni
procesuale degradante.
Potrivit art. 313 al Codului de
procedură penală despre „Plângerea
împotriva acţiunilor şi actelor ilegale
ale organului de urmărire penală şi
ale organului care exercită activitate
specială de investigaţii”:
(1) Plângerile împotriva acţiunilor
şi actelor ilegale ale organului de
urmărire penală şi ale organelor
care exercită activitate specială de
investigaţii pot fi înaintate judecătorului de instrucţie de către bănuit,
învinuit, apărător, partea vătămată,
de alţi participanţi la proces sau
de către alte persoane drepturile şi
interesele legitime ale cărora au fost
încălcate de aceste organe, în cazul
în care persoana nu este de acord cu
rezultatul examinării plângerii sale
de către procuror sau nu a primit
răspuns la plângerea sa de la procuror în termenul prevăzut de lege.
(2) Persoanele indicate în alin.(1)
sunt în drept de a ataca judecătorului de instrucţie:
1) refuzul organului de urmărire
penală:
a) de a primi plângerea sau de50 www.positivepeople.md

nunţul privind pregătirea sau
săvârșirea infracţiunii;
b) de a satisface demersurile în
cazurile prevăzute de lege;
c) de a începe urmărirea penală;
2) ordonanţele privind încetarea
urmăririi penale, clasarea cauzei
penale sau scoaterea persoanei de
sub urmărire penală;
3) alte acţiuni care afectează drepturile şi libertăţile constituţionale ale
persoanei.
(3) Plângerea poate fi înaintată, în
termen de 10 zile, judecătorului de
instrucţie la locul aflării organului
care a admis încălcarea.
(4) Plângerea se examinează de către
judecătorul de instrucţie în termen
de 10 zile, cu participarea procurorului şi cu citarea persoanei care
a depus plângerea. Neprezentarea
persoanei care a depus plângerea
nu împiedică examinarea plângerii.
Procurorul este obligat să prezinte
în instanţă materialele respective.
În cadrul examinării plângerii,
procurorul şi persoana care a depus
plângerea dau explicaţii.

(5) Judecătorul de instrucţie,
considerând plângerea întemeiată,
adoptă o încheiere prin care obligă
procurorul să lichideze încălcările
depistate ale drepturilor şi libertăţilor omului sau ale persoanei juridice
şi, după caz, declară nulitatea actului
sau acţiunii procesuale atacate. Constatând că actele sau acţiunile atacate
au fost efectuate în conformitate cu
legea şi că drepturile sau libertăţile
omului sau ale persoanei juridice
nu au fost încălcate, judecătorul de
instrucţie pronunţă o încheiere despre respingerea plângerii înaintate.
Copia de pe încheiere se expediază
persoanei care a depus plângerea şi
procurorului.
(6) Încheierea judecătorului de
instrucţie este irevocabilă.
Este, de asemenea, de menționat
că recunoașterea vinovăției nu este
singurul factor care influențează
asupra deciziei instanței de judecată.
Decizia judecătorească nu poate
fi întemeiată doar pe depoziții de
recunoaștere a vinovăției. Trebuie să
existe și alte probe.

■

Adrese utile:
Departamentul Instituțiilor Penitenciare:
mun. Chișinău, str. N. Titulescu, 35
Tel: (+373 22) 40-97-87; 409-717
Fax: (+373 22) 40-97-88; 40-97-17
Email: dip@penitenciar.gov.md
Procuratura Generală
mun. Chişinău, str. Bănulescu-Bodoni, 26
Tel. : (+373 22) 22-62-47
Email: proc-gen@procuratura.md
Ministerul Justiției
mun. Chișinău, str. 31 August 1989 nr. 82
Tel: (+373 22) 23-33-40; fax: (+373 22) 23-47-97
Email: secretariat@justice.gov.md
Avocatul Poporului
mun. Chișinău, str. Sfatul Țării, 16
Înscriere la telefonul: (+373 22) 23-48 -00
Email: ombudsman@ombudsman.md
Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării
mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare 180, of.405
Tel: (+373 22) 21-28-17; fax: (+373 22) 21-28-17
E-mail: info@egalitate.md; secretariat@egalitate.md
Institutul pentru Drepturile Omului (IDOM)
mun. Chișinău, str. Mitropolitul Dosoftei, 95A
Tel: (+373 22) 83-84-08; 83-84-09
Asociația Promo-LEX
mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare, 127
Tel: (+373 22) 45-00-24; 49-26-84; 44-96-26
Email: info@promolex.md

