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CONTEXT
n multe þãri accesul la tratamentele pentru dependenþa de drogri ºi serviciile de prevenire
ºi îngrijire HIV/SIDA este limitat pentru consumatorii de droguri injectabile. Mai mult,
consumatorii de droguri ilicite sunt de cele mai multe ori marginalizaþi ºi de obicei tind sã
se ascundã de autoritãþi, mai ales de agenþiile care lucreazã în combaterea consumului ºi
traficului. De asemenea, ei nu acceseazã instituþiile de tratament sau alte servicii, fie din
teama de a fi înregistraþi ca ºi consumatori de droguri ºi pedepsiþi, fie pentru cã simt cã
tratamentele pentru dependenþa de droguri nu sunt adaptate nevoilor lor. În consecinþã,
consumatorii de droguri care ar putea beneficia de cele mai multe dintre serviciile de
prevenire HIV/SIDA ºi tratamentele pentru consumul de droguri, de cele mai multe ori sunt
ultimii care acceseazã aceste servicii. Din acest motiv, programele de prevenire HIV/SIDA au
suferit schimbãri semnificative în ultimele douã decenii: au început sã ofere servicii acolo
unde utilizatorii de droguri locuiesc ºi consumã droguri, fãrã sã mai aºtepte ca aceºtia sã
acceseze serviciile sociale ºi medicale din instituþii.
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Scopul muncii pe teren este acela de a intra în contact
cu consumatorii de droguri în comunitãþile în care
aceºtia locuiesc, folosesc droguri ºi se întâlnesc ºi de a
oferi acestor grupuri informaþii ºi modalitãþi de
reducere a riscurilor de transmitere HIV, riscuri
asociate folosirii în comun a echipamentelor de
injectare ºi contactelor sexuale. De asemenea, scopul
acestor programe este de a preveni alte efecte negative
ale consumului de droguri asupra sãnãtãþii ºi vieþii
sociale. De aceea, cei care lucreazã în outreach oferã
atât informaþii legate de reducerea riscurilor, cât ºi
echipamente necesare pentru aceasta, cum sunt acele
ºi seringile, cloraminã ºi prezervative. De asemenea
oferã, acolo unde este posibil, referiri pentru
tratamentul dependenþei de droguri, inclusiv
tratamente de substituþie, pentru alte servicii cum
sunt colectarea echipamentelor de injectare nesterile,
asistenþa medicalã a abceselor, testare ºi consiliere
HIV ºi tratament pentru infecþiile cu transmitere
sexualã. Programele de outreach varieazã în funcþie de
componentele adoptate ºi de serviciile oferite. Iatã
câteva exemple:
· În funcþie de personalul care lucreazã în
outreach, exemplu: actuali sau foºti
consumatori de droguri, persoane care nu
folosesc droguri, asistenþi sociali ºi profesioniºti
din domeniul medical.

· Subgrupurile specifice de consumatori de
droguri cu care se lucreazã, exemplu:
consumatori de droguri injectabile, foºti
consumatori de droguri injectabile care nu se
mai aflã în tratament pentru dependenþaã, cei
care folosesc anumite substanþe (cum ar fi
heroinã ºi alte opiacee, cocainã, amfetamine),
reþele de consumatori de droguri, femei care
folosesc droguri, deþinuþi ºi persoane care au fost
eliberate de curând, persoane care practicã sexul
comercial ºi folosesc droguri, consumatori de
droguri infectaþi cu HIV, copii strãzii implicaþi în
multiple comportamente cu risc ºi consumatori
de droguri care aparþin minoritãþilor etnice.
· Locurile unde are loc munca de outreach,
de exemplu: stradã, baruri, spaþii în care are loc
injectarea (shooting galleries), staþii de metrou,
autostrãzi, case în care se consumã droguri, în
faþa magazinelor, pieþe, ghetouri, locaþii care
aparþin consumatorilor cu istoric de consum
îndelungat.
· Servicii oferite consumatorilor de droguri,
de exemplu informaþii de reducere a riscurilor
(sesiuni oferite faþã în faþã, materiale
informative scrise), prezervative, cloraminã,
ace ºi seringi sterile, apã distilatã ºi tampoane
dezinfectante, colectarea echipamentelor de
injectare folosite, referiri cãtre centrele de
tratament pentru consumul de droguri,

asistenþa medicalã a abceselor, testare ºi consiliere
HIV, tratamentul pentru infecþiile cu transmitere
sexulã, tratamentul pentru infecþii oportuniste
asociate infecþiei cu HIV/SIDA ºi uneori adãpost
ºi hranã.
· Tipurile de organizaþii, de exemplu agenþii
guvernamentale, organizaþii nonguvernamentale, organizaþii ale consumatorilor de
droguri ºi grupuri de suport, iniþiative legate de
anumite instituþii (cum ar fi serviciile de
tratament), care pot fi mobile sau fixe.

prezervativelor au fost obþinute în 11 din 17 studii, 7 din
8 studii ºi respectiv 18 din 21 de studii. Urmãtoarele
observaþii pot fi de asemenea fãcute:
· Servicii cum sunt testarea ºi consilierea HIV
sau cele de tratament pentru dependenþa de
droguri sunt cele mai strâns legate cu programele
de outreach;
· Programele care oferã ºi transportul CDI cãtre
diverse servicii cresc adresabilitatea. De exemplu,
unitãþile mobile care oferã ºi testare ºi consiliere
HIV vor fi mult mai des accesate. În proiectele cu
unitãþi mobile, clienþii sunt testaþi HIV în
proporþie de 86 de ori mai mult decât proiectele
fãrã aceste unitãþi. În proporþie de 21 de ori mai
mare proiectele care oferã testare HIV vor avea
clienþi testaþi, comparativ cu cele care referã
clienþii cãtre alte servicii.
· Atât intervenþiile relizate de egali, cât ºi
modelele de outreach tradiþionale (de exemplu
outreach realizat de asistenþi sociali sau de
profesioniºti din domeniul medical) determinã
reduceri importante ale comportamentelor cu
risc de infectare HIV. Consumatorii de droguri
injectabile care au fost abordaþi de egali au
raportat cã ei au folosit în comun seringile ºi alte
componente ale echipamentului de injectare ºi s-au
injectat mai puþin decât atunci când erau abordaþi
de programele tradiþionale. Consumatorii de
droguri activi sau liderii reþelelor de consumatori
au intrat în contact cu o diversitate mai mare de
grupuri de consumatori la risc ºi au determinat
schimbãri comportamentale mai importante
decât programele tradiþionale.
· Intervenþiile bazate pe outreach au fost uºor de
implementat ºi au avut costuri scãzute chiar ºi în
locaþiile cu resurse limitate. Outreach-ul a fost de
multe ori primul pas în stabilirea programelor de
prevenire, îngrijire ºi tratament HIV/SIDA
pentru consumatorii de droguri injectabile.

Eficienþa intervenþiilor de outreach depinde în mare
mãsurã de calitãþile celor care lucreazã în aceste
programe ºi de adaptarea serviciilor oferite la nevoile
beneficiarilor.

DOVEZI
OMS a realizat o recenzie a literaturii de specialitate ºi
programelor internaþionale cu scopul de a vedea eficienþa
programelor de prevenire HIV pentru consumatorii de
droguri injectabile (www.who.int/hiv/pub/prevcare/idu/en).
Dovezile obþinute în mai mult de 15 ani de cercetãri ºi de
evaluãri care au implicat diverse tipuri de modele de
cercetare în mai multe þãri sugereazã clar cã intervenþiile
bazate pe outreach sunt eficiente în contactarea
consumatorilor de droguri care se aflã în afara
programelor de tratament, cât ºi în oferirea
modalitãþilor concrete care sã determine schimbãri
comportamentale. Mai mult, programele de outreach
pot întãri serviciile de prevenire HIV oferite pentru
consumatorii de droguri care se aflã în tratament.
Specific, cercetãrile au arãtat în mod constant efecte
seminificative care apar dupã intervenþie, cum sunt:
· Creºterea întreruperii injectãrii, reducerea
frecvenþei de injectare ºi reducerea folosirii în
comun a echipamentelor de injectare, deci
reducerea riscurilor de transmitere HIV, chiar
daca programele nu oferã echipamente sterile de
injectare;
· Creºterea dezinfectãrii acelor ºi creºterea
folosirii prezervativelor;
· Creºterea adresabilitãþii cãtre centrele de
tratament pentru dependenþa de droguri, inclusiv
cãtre centrele de substituþie.
Astfel 10 din 11 studii au subliniat efectele pozitive ale
programelor de outreach legate de întreruperea
consumului de droguri prin injectare, 17 din 18 au arãtat
cã aceste efecte sunt legate de reducerea frecvenþei
injectãrii, iar 18 din 22 subliniazã efectele pozitive legate
de reducerea folosirii în comun a acelor ºi seringilor.
Dovezile legate de creºterea dezinfectãrii acelor, intrarea
în tratamentul pentru dependenþã ºi de folosirea

IMPLICAÞIILE POLITICILOR
ªI PROGRAMELOR
· Outreach-ul organizat de comunitate ca ºi
metodã de prevenire HIV/SIDA ar trebui
considerat program esenþial, mai ales în þãri ºi
locuri unde consumul de droguri reprezintã o
cale semnificativã de transmitere HIV.
· Programele existente de outreach ar trebui
extinse astfel încât sã intre în contact cu un numãr
tot mai mare de consumatori de droguri
injectabile care sunt în afara sistemului de
asistenþã ºi tratament.
· Contactarea consumatorilor de droguri injectabile ºi oferirea de informaþii, servicii ºi referiri,
mai degrabã decât aºteptarea acestora la servicii
medicale, necesitã angajamentul/implicarea
factorilor de decizie locali ºi naþionali pentru a
reorienta politicile legate de consumul de droguri
ºi HIV/SIDA, cât ºi recrutarea personalului cu
calitãþile necesare ºi/sau ale educatorilor între
egali sau formarea personalului existent.
· Implementarea programelor de outreach
eficiente necesitã crearea unui mediu propice
pentru stabilirea ºi menþinerea acestor servicii,

inclusiv revizuirea legilor ºi prevederilor legate de
consumul de droguri, a practicilor punitive din
punct de vedere legislativ ºi a prevederilor legate
de serviciile de sãnãtate.
· Dozarea corectã a abordãrilor ºi serviciilor
adaptate consumatorilor de droguri injectabile în
contexte specifice politice, legale ºi sociale
reprezintã o adevãratã provocare. Eficienþa
programelor va fi cu mult crescutã prin
implicarea consumatorilor de droguri injectabile
ºi a persoanelor infectate cu HIV/SIDA în
dezvoltarea ºi implementarea acestora.
· Deosebit de importante în eficienþa
activitãþilor de outreach sunt referirile cãtre alte
servicii ºi includerea acestor programe în sistemul
integrat de servicii, care includ tratamentul
pentru dependenþa de droguri, îngrijirile
abceselor, testarea ºi consilierea HIV, tratamentul
pentru infecþii cu transmitere sexualã, pentru
HIV/SIDA, tuberculozã ºi Hepatitã C. Atunci
când programele de outreach sunt stabilite ºi
extinse, programele auxiliare ar trebui incluse ºi
ele în mod corespunzãtor în dezvoltarea ºi
implementarea programelor, iar personalul
trebuie format în conformitate cu nevoile
acestora.

Dovezile susþin faptul cã munca pe teren ºi contactele
directe, faþã în faþã, dintre lucrãtorii de teren ºi grupul de
beneficiari sunt asociate cu comportamentele de
reducere a riscurilor ºi cu expunerea redusã la HIV.
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reducere a riscurilor de transmitere HIV, riscuri
asociate folosirii în comun a echipamentelor de
injectare ºi contactelor sexuale. De asemenea, scopul
acestor programe este de a preveni alte efecte negative
ale consumului de droguri asupra sãnãtãþii ºi vieþii
sociale. De aceea, cei care lucreazã în outreach oferã
atât informaþii legate de reducerea riscurilor, cât ºi
echipamente necesare pentru aceasta, cum sunt acele
ºi seringile, cloraminã ºi prezervative. De asemenea
oferã, acolo unde este posibil, referiri pentru
tratamentul dependenþei de droguri, inclusiv
tratamente de substituþie, pentru alte servicii cum
sunt colectarea echipamentelor de injectare nesterile,
asistenþa medicalã a abceselor, testare ºi consiliere
HIV ºi tratament pentru infecþiile cu transmitere
sexualã. Programele de outreach varieazã în funcþie de
componentele adoptate ºi de serviciile oferite. Iatã
câteva exemple:
· În funcþie de personalul care lucreazã în
outreach, exemplu: actuali sau foºti
consumatori de droguri, persoane care nu
folosesc droguri, asistenþi sociali ºi profesioniºti
din domeniul medical.

· Subgrupurile specifice de consumatori de
droguri cu care se lucreazã, exemplu:
consumatori de droguri injectabile, foºti
consumatori de droguri injectabile care nu se
mai aflã în tratament pentru dependenþaã, cei
care folosesc anumite substanþe (cum ar fi
heroinã ºi alte opiacee, cocainã, amfetamine),
reþele de consumatori de droguri, femei care
folosesc droguri, deþinuþi ºi persoane care au fost
eliberate de curând, persoane care practicã sexul
comercial ºi folosesc droguri, consumatori de
droguri infectaþi cu HIV, copii strãzii implicaþi în
multiple comportamente cu risc ºi consumatori
de droguri care aparþin minoritãþilor etnice.
· Locurile unde are loc munca de outreach,
de exemplu: stradã, baruri, spaþii în care are loc
injectarea (shooting galleries), staþii de metrou,
autostrãzi, case în care se consumã droguri, în
faþa magazinelor, pieþe, ghetouri, locaþii care
aparþin consumatorilor cu istoric de consum
îndelungat.
· Servicii oferite consumatorilor de droguri,
de exemplu informaþii de reducere a riscurilor
(sesiuni oferite faþã în faþã, materiale
informative scrise), prezervative, cloraminã,
ace ºi seringi sterile, apã distilatã ºi tampoane
dezinfectante, colectarea echipamentelor de
injectare folosite, referiri cãtre centrele de
tratament pentru consumul de droguri,

