
<b>Consiliere pentru gravidele cu HIV/SIDA</b>
? O femeie seropozitiva prezinta risc de 20% sa-si infecteze copilul ? Se spera ca acest procent va fi
micsorat semnificativ o data cu infiintarea unui centru de consiliere pentru gravidele cu HIV/SIDA la 
Sibiu.
  
  De la inceputul anului viitor, copiii nascuti din mame bolnave HIV/SIDA vor avea mai multe sanse sa
vina pe lume sanatosi. Un proiect al Ministerului Sanatatii si Romanian Angel Appen va ajunge la Sibiu,
prin Fundatia Spitalului Clinic Judetean si va avea ca scop consilierea mamelor bolnave de SIDA care
urmeaza sa dea nastere unui copil.  "Ideea acestui proiect este infiintarea unui centru de consiliere pentru
mamele bolnave de SIDA si prevenirea transmiterii virusului HIV de la mama la fat" , spune Mirela
Olteanu, directorul Fundatiei Spitalului Clinic Judetean. 
  Statistica DSP arata ca la inceputul primei jumatati a anului 2004, la nivelul judetului existau 82 de
copii bolnavi de SIDA, iar alti 15 erau in evidenta Spitalului Clinic de Pediatrie. De asemenenea, la
nivelul judetului din 37 de persoane infestate cu HIV in prima jumatate a anului, 34 sunt copii.  "Vrem sa
deschidem acest centru pilot la Sibiu, mai ales pentru ca stim cu totii faptul ca la Medias sunt foarte multe
persoane cu HIV/SIDA. Incercam sa gasim un spatiu in cadrul spitalului, deoarece credem ca asa ar fi
ideal pentru toti bolnavii. Chiar daca nu stiu deocamdata care va fi echipa care va lucra in centrul de
consiliere, cred ca este vorba de un medic infectionist, un ginecolog, vor fi asistenti sociali, si cineva din
cadrul DSP Sibiu" , mai spune Mirela Olteanu. 
  Proiectul se va desfasura concomitent in 16 judete din tara. Scopul declarat este oferirea de informatii cu
privire la transmiterea si prevenirea infectiei cu HIV, modalitatile de testare, interventia psiho-sociala,
tratamentul si profilaxia post-expunere la HIV/SIDA, dar si multe alte detalii despre cum poate sa se
nasca un copil sanatos dintr-o mama care are HIV/SIDA.
  
  SIDA se transmite si prin alaptare
  Se estimeaza ca o femeie seropozitiva prezinta un risc de 20% de a-si infecta bebelusul. Conditia este,
insa ca femeia sa fie sub stricta supraveghere medicala. Riscul ca o mama cu HIV/SIDA sa aiba un copil
contaminat este cu atat mai mare cu cat contaminarea poate avea loc si prin alaptare. Tocmai de aceea
este atat de necesara consilierea femeilor care doresc sa aduca pe lume un copil, dat fiind faptul ca cele
mai multe dintre tinerele care ajung in aceasta situatie au o situatie materiala si intelectuala precara. 
  Pentru a nu ajunge intr-un stadiu in care sa nu se mai poata face nimic nici pentru mama si cu atat mai
mult pentru copil, mai ales daca femeia nu stie ca este bolnava, specialistii epidemiologi spun ca cel mai
bine este ca orice femeie gravida, si nu numai, sa-si faca testul HIV. Acesta costa numai 200.000, insa
femeile gravide benefiaza de gratuitate. 
  Laura BUCIU
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