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Introducere

Contextul cercetării

Activităţile desfăşurate de RHRN în calitate de promotor al ser-
viciilor de reducere a riscurilor asociate consumului de droguri 
(harm reduction) în rândul farmaciştilor au fost iniţiate în 2004, 
când RHRN şi ARAS au realizat un studiu privind cunoştinţele, 
atitudinile şi percepţiile (KAP) farmaciştilor cu privire al consu-
matorii de droguri, studiu ce a urmărit documentarea motivelor 
pentru care unele farmacii din Bucureşti refuzau să vândă echi-
pament steril de injectare consumatorilor de droguri injectabile. 
Studiul s-a desfăşurat cu sprijin tehnic şi financiar din partea 
UNICEF. Concluziile şi recomandările acestui studiu au orientat 
acţiunile organizaţiei către advocacy şi pregătirea unei curricu-
le de formare în reducerea riscurilor adresată în mod special 
farmaciştilor. 

Studiul a fost urmat în perioada 2006-2007 de promovarea de 
către Colegiul Farmaciştilor a recomandărilor cu privire la nece-
sitatea asigurării de echipament steril de injectare şi a vânzării 
lui către clienţii consumatori de droguri. Intervenţia a fost eva-
luată în 2006, constatându-se o creştere sensibilă a accesului. 
În paralel, a fost dezvoltată o curriculă de formare pentru far-
macişti. Au fost desfăşurate 6 cursuri de formare ce au urmărit 
îmbunătăţirea abilităţilor farmaciştilor în lucrul cu consumatori 
de droguri injectabile. Cursurile au fost acreditate de Centrul 
Naţional de Formare şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar 
(CNPDS) şi de Colegiu Farmaciştilor din România. Cu această 
ocazie, farmacişti din Bucureşti, Iaşi, Constanţa şi Timişoara au 
primit informaţii despre programele adresate consumatorilor de 
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droguri injectabile şi s-au familiarizat cu principalele intervenţii 
de harm reduction.

În urma desfăşurării acestor activităţi, au fost obţinute următoa-
rele rezultate:
• peste 110 farmacişti din Bucureşti, Iaşi, Timişoara şi Constanţa 

au fost formaţi în harm reduction între 2004 şi 2007;
• 14 farmacişti au devenit formatori în harm reduction;
• peste 300 de policy brief-uri şi 300 de logouri au fost dis-

tribuite în farmaciile incluse în cercetarea ER II (Evaluare 
Rapidă: acces la echipament steril de injectare) – ARAS, 
2006;

• difuzarea recomandării Colegiului Farmaciştilor şi postarea 
ei pe site-ul oficial al Colegiului Farmaciştilor;

• producerea şi distribuirea în farmacii a logoului care promo-
va schimbul de seringi;

• creşterea numărului de farmacii care vând echipamente ste-
rile de injectare către consumatori de droguri injectabile: din 
cele 300 de farmacii evaluate în cadrul cercetării ER II în anul 
2006, mai mult de 50% eliberau seringi de unică folosinţă. 
Cu toate acestea, în Bucureşti accesul la echipament steril 
de injectare în farmacii este în continuare redus. 

• facilitarea dialogului între organizaţiile nonguvernamenta-
le care implementează proiecte adresate consumatorilor 
de droguri injectabile şi lanţurile farmaceutice, Colegiul 
Farmaciştilor şi Patronatul Farmaciştilor.

În contextul diminuării finanţărilor internaţionale pentru pro-
gramele de prevenire HIV/SIDA în rândul grupurilor vulnerabile 
(respectiv consumatorii de droguri injectabile) şi a crizei econo-
mice care afectează sectorul nonguvernamental, o variantă via-
bilă pentru asigurarea accesului la echipament steril de injectare 
ar rămâne în responsabilitatea farmaciilor. 
Motivele care stau la baza implicării farmaciilor în dezvoltarea 
serviciilor de reducere a riscurilor asociate consumului de dro-
guri sunt următoarele:
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•	 farmaciile au mandatul de a contribui la menţinerea unei 
bune stări de sănătate a populaţiei;

•	 farmaciile au personal specializat în probleme de sănătate: 
farmaciştii pot oferi informaţii legate de prevenirea diferite-
lor boli şi despre serviciile medicale şi sociale disponibile;

•	 farmaciile sunt o sursă credibilă de informaţii pentru 
populaţie;

•	 farmaciile sunt o sursă sigură de echipamente sterile;
•	 farmaciile au o arie mare de acoperire şi un program pre-

lungit de funcţionare, iar unele dintre ele au chiar program 
permanent.

În acest context, scopul acestei cercetări este documentarea 
percepţiei farmaciştilor asupra vânzării medicaţiei substitutive în 
farmacii, precum şi identificarea unor recomandări pentru pro-
movarea sănătăţii publice prin intervenţii de reducere a riscurilor 
asociate consumului de droguri în farmacii. 

De ce un studiu experimental ?

În afară de asigurarea tratamentului necesar persoanelor 
afectate, succesul unei intervenţii menite a reduce răspândirea 
HIV/SIDA constă în schimbarea comportamentelor cu risc de 
infectare. Principalele comportamente cu risc sunt practicarea 
sexului neprotejat şi administrarea drogurilor pe cale injectabilă. 
Accesul la echipament steril de injectare este o componentă 
importantă pentru adoptarea unor comportamente sigure, care 
să reducă posibilitatea transmiterii pe cale sanguină a virusului. 
Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS), Biroul Naţiunilor Unite 
pentru SIDA (UNAIDS), Biroul Naţiunilor Unite pentru Droguri şi 
Criminalitate (UNODC), precum şi numeroase alte organizaţii 
internaţionale susţin programele de schimb de seringi ca măsuri 
eficiente orientate către prevenirea infectării cu HIV şi hepatite 
în rândul consumatorilor de droguri injectabile văzuţi ca grup cu 
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potenţial periculos pentru sănătatea publică. Rolul farmaciilor în 
reducerea riscului asociat consumatorilor de droguri injectabile 
este clar documentat în studiile de specialitate1. În anul 2006, 
Colegiul Farmaciştilor din România a recomandat farmaciştilor 
să vândă fără restricţii seringi de unică folosinţă consumatorilor 
de droguri injectabile, pentru a reduce riscurile de infectare cu 
HIV şi hepatite2. De cele mai multe ori, acest rol a fost asumat 
la nivel declarativ de către farmacişti, ca urmare a activităţilor 
de formare şi lobby în rândul farmaciştilor desfăşurate de ARAS 
şi RHRN începând cu anul 2004. În urma cursurilor de formare 
şi a activităţilor de mapping desfăşurate în Iaşi, Constanţa şi 
Timişoara, reprezentanţii RHRN au ajuns la concluzia că numai în 
Bucureşti există dificultăţi în cumpărarea de seringi în farmacii, 
tot aici numărul consumatorilor de droguri injectabile fiind cel 
mai crescut din ţară, respectiv 16 800 persoane3.

În anii trecuţi, s-a putut observa o diferenţă clară între declara-
ţiile formale şi practicile curente în ceea ce priveşte accesul la 
seringi şi echipament steril în farmacii – sugerând existenţa unui 
impact limitat al cursurilor de formare asupra comportamentului 
efectiv al farmaciştilor şi, implicit, asupra accesului consuma-
torilor de droguri injectabile la seringi. Care este însă diferenţa 
exactă între atitudine (la nivel declarativ) şi practică în rândul 
farmaciştilor? 

Pentru a răspunde acestei întrebări, studiul de faţă şi-a propus 
să fie un experiment pentru măsurarea simultană a celor două 
tipuri de comportamente: cel declarativ (dacă respondentul 
este de acord cu accesul la seringi şi echipament steril, dacă 
vinde seringi consumatorilor) şi cel efectiv (vânzarea de seringi). 
Studiul introduce, totodată, un nou model de „urmărire” a 

1. Effectiveness of sterile needle and syringe programming in reducing HIV/
AIDS among injecting drug users. (Evidence for action technical papers), 
World Health Organization, Elveţia, 2004, pp. 18-19.
2. Implicarea sectorului privat în dezvoltarea programelor de sănătate publică 
(policy brief), Colegiul Farmaciştilor din România, 2006.
3. Estimare ORDT, Agenţia Naţională Antidrog, 2009. 



INTRODUCERE 11

situaţiei accesului la seringi: compararea comportamentului 
efectiv cu cel declarativ şi orientarea explicită către date statisti-
ce ce descriu acţiunile efective, ca alternativă la accentul pus pe 
studii clasice de tipul KAP (Knowledge, Attitudes and Practices) 
ce se bazează pe informaţii declarative. 

Presupoziţia implicită, atunci când a fost dezvoltat designul 
acestui studiu, a fost aceea că studiile de tipul KAP nu întrunesc 
condiţiile necesare realizării unei cercetări cu acest obiectiv. 
Utilitatea studiilor KAP este limitată atunci când există o încărcă-
tură „valorică” importantă, cum e cazul consumului de droguri. 
În acelaşi timp, ele nu pot descrie barierele relevante existente 
în încercarea de a adopta comportamentul dezirabil (sentimen-
tul de siguranţă al farmaciştilor, barierele etice sau legale etc.) 
în privinţa accesului la seringi şi echipament steril de injectare a 
consumatorilor de droguri injectabile. 
În cazul particular al cercetărilor în rândul consumatorilor de dro-
guri, informaţiile colectate prin intermediul studiilor de tip KAP sunt 
insuficiente pentru a obţine o imagine exhaustivă cu privire la com-
portamentul farmaciştilor şi la limitările pe care consumatorii de dro-
guri injectabile le au în privinţa accesului liber la echipament steril 
de injectare. Acest tip de studii relevă informaţiile pe care oamenii 
le au în privinţa unor anumite subiecte, dar şi modelele de com-
portament preferate de indivizi în anumite circumstanţe, designul 
fiecărui studiu KAP fiind dezvoltat ţinând cont de o serie de condiţii 
specifice. Prin urmare, pentru a asigura calitatea datelor culese, in-
vestigaţia de tip KAP a fost completată prin designul experimental.

Studiul de faţă urmăreşte mai multe dimensiuni: 
•	 estimarea gradului de acces real la seringi şi echipament 

steril de injectate în farmacii;
•	 identificarea percepţiilor şi atitudinilor farmaciştilor cu privire 

la opţiunea oferirii de tratament substitutiv în farmacii;
•	 estimarea impactului avut de statutul de consumator sau 

non-consumator de droguri injectabile asupra accesului la 
seringi şi echipament steril de injectare;

•	 oferirea de informaţii necesare dezvoltării unor programe 



CONSUMATORII DE DROgURI12

de formare pentru farmacişti eficiente, informaţii rezultate 

din analiza diferenţelor dintre comportamentul declarat şi 

practică;

•	 evaluarea impactului activităţilor de advocacy şi formare 

adresate farmaciştilor în intervalul 2005-2007. 

Rezumat şi concluzii

Obiective

Obiectivul general al studiului a fost acela de a descrie două 

tipuri de comportamente ale farmaciştilor: comportamentul de-

clarativ şi comportamentul efectiv în relaţia cu consumatorii de 

droguri comparativ cu relaţia cu non-consumatorii de droguri. În 

plus, studiul şi-a propus să măsoare şi cunoştinţele şi atitudinile 

farmaciştilor faţă de consumatorii de droguri, accesul la seringi 

şi tratamentul de substituţie. 

În mod specific, studiul a încercat să descrie:

• accesul la materiale de injectare: existenţa seringilor de 1 ml 

în farmacii, prevederi legale privitoare la vânzarea de seringi 

în farmacii, reguli formale sau informale care reduc accesul 

la seringi, atitudinea personală a farmaciştilor faţă de vân-

zarea de seringi către consumatorii de droguri, estimarea 

numărului de clienţi consumatori de droguri în farmacii;

• cunoştinţele şi atitudinile faţă de programele de reducere a 

riscurilor asociate consumului de droguri (harm reduction);

• cunoştinţele şi atitudinile faţă de programele şi tratamente-

le de substituţie.
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Metodologie

Metodologia studiului a fost proiectată în două etape:
1. Studiul de tipul mistery client – pentru a măsura accesul la 

seringi şi impactul statului de consumator asupra accesului 
la seringi 500 de farmacii din Bucureşti, în intervalul orar 
10:00 – 20:00.

2. Studiul KAP în rândul farmaciştilor.
Studiul a fost proiectat pentru a colecta informaţii dintr-un eşan-
tion reprezentativ de farmacişti din Bucureşti. Mărimea eşan-
tionului dorit a fost de 260 de farmacişti – din fiecare farmacie 
(unitate de eşantionare) inclusă în eşantion a fost selectat câte 
un farmacist. 

Conform informaţiilor obţinute în cercetarea KAP, datele socio-
demografice arată un profil specific al respondenţilor farmacişti. 
Peste jumătate dintre aceştia au peste 10 ani de experienţă în 
domeniu. Marea lor majoritate sunt femei (97%), iar jumătate 
din acestea au vârste peste 35 ani. 

Principalele concluzii

1. Accesul la echipament steril de injectare în farmacii

• Accesul la echipament steril de injectare este foarte redus, 
din alte motive decât disponibilitatea fizică: din aproximativ 
410 farmacii ce au la vânzare seringi de unică folosinţă, nu-
mai 74 vând aceste produse către consumatorii de droguri 
injectabile. 

• Indiferent de statutul clientului, accesul la seringi este re-
dus – în mai puţin de o treime din farmacii au fost obţinute 
seringi de insulină (1 ml). 

• Există o diferenţă a accesului la seringi în funcţie de evalua-
rea făcută de farmacist privind statutul clientului, motivaţia 
şi atitudinile afişate de farmacişti fiind diferite în funcţie de 
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percepţia asupra clientului. Mai exact, conform rezultatelor 
obţinute, tendinţa farmaciştilor este să accepte să vândă 
mai uşor şi mai frecvent echipament steril de injectare non-
consumatorilor de droguri decât celor pe care îi identifică 
drept consumatori.

• Aproape jumătate dintre farmacişti (42%) cred că există 
prevederi legale care interzic vânzarea seringilor de insulină 
către consumatorii de droguri injectabile, deşi 80% dintre ei 
declară că în farmacia în care lucrează nu există vreo restric-
ţie sau limitare a vânzării seringilor de insulină către consu-
matorii de droguri injectabile. 

• Mai mult de jumătate dintre farmacişti (62%) sunt de acord 
cu vânzarea de seringi de insulină către consumatorii de 
droguri injectabile. 

• Farmaciştii consideră că majoritatea farmaciilor au clienţi 
consumatori de droguri: în 44% din locaţiile incluse în eşan-
tion, respondenţii au declarat că în mod sigur au clienţi 
consumatori de droguri, iar în 34% dintre locaţii, farmaciştii 
cred „că este posibil să existe”. În 28% din aceste locaţii, 
estimarea este că au între 1 şi 5 clienţi consumatori, iar în 
20% între 6 şi 10 clienţi consumatori. 

2. Tratamentul substitutiv

• Jumătate dintre respondenţi (44%) nu ştiu că vânzarea de 
medicamente substitutive în farmaciile cu circuit deschis pe 
bază de reţetă este legală. 

• Majoritatea respondenţilor (73%) sunt împotriva vânzării tra-
tamentului substitutiv în farmacii, iar jumătate dintre aceş-
tia au un interes scăzut faţă de cursuri de formare în acest 
domeniu. 

• Marea majoritate a respondenţilor (97%) cred că tratamen-
tul substitutiv trebuie oferit numai în centre de tratament, 
pentru a preveni traficul cu metadonă. 
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• Aproape toţi respondenţii (94%) cred că asocierea trata-
mentului substitutiv cu farmaciştii i-ar pune pe aceştia din 
urmă în pericol.

• Majoritatea respondenţilor (83%) nu cred că trata-
mentul substitutiv ar trebui să fie o responsabilitate a 
farmaciştilor.

• Majoritatea respondenţilor consideră că persoanele ce 
consumă droguri ar trebui tratate în unităţi speciale, 
ceea ce denotă o teamă faţă de această categorie de 
clienţi. 

3. Cunoştinţele despre programele de harm reduction

• Majoritatea farmaciştilor consideră că programele de 
schimb de seringi sunt o formă de încurajare a consumului 
de droguri: pentru o treime dintre respondenţi, accesul la 
seringi pentru consumatori înseamnă încurajarea consu-
mului (ei sunt total de acord cu afirmaţia). Aproape jumă-
tate din respondenţi sunt oarecum sau total de acord cu 
această afirmaţie.

• Programele de schimb de seringi le sunt foarte puţin cunos-
cute farmaciştilor: 77% dintre respondenţi nu au auzit de 
programe de schimburi de seringi. Dintre cei care au auzit, 
doar jumătate se declară „destul de informaţi” despre acest 
tip de programe.

• Majoritatea respondenţilor (75%) cred că programele de 
schimb de seringi sunt eficiente în prevenirea transmiterii 
infecţiilor cu HIV şi cu viruşii hepatitelor B şi C în rândul con-
sumatorilor de droguri injectabile, aceste programe fiind un 
beneficiu pentru sănătatea populaţiei generale.

• Peste jumătate dintre respondenţi consideră că pedepsirea 
consumatorilor de droguri este cea mai bună cale de pre-
venire a răspândirii infecţiei cu HIV şi cu viruşii hepatitelor 
B şi C. 

INTRODUCERE
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Recomandări

Recomandările de faţă au fost elaborate în baza rezultatelor cer-
cetării şi a activităţilor desfăşurate de RHRN în vederea creşterii 
accesului consumatorilor de droguri injectabile la servicii de re-
ducere a riscurilor. 

1) Implicarea farmaciilor în dezvoltarea a serviciilor pentru con-
sumatorii de droguri injectabile: vânzarea echipamentelor 
sterile de injectare în cât mai multe farmacii din Bucureşti, 
creşterea implicării farmaciilor în oferirea tratamentului sub-
stitutiv pe bază de prescripţie eliberată de un medic cu com-
petenţe în toxicomanii.

2) Extinderea componentei de formare şi informare în harm 
reduction pentru farmacişti. Rezultatele cercetării au arătat 
un nivel redus de cunoştinţe în rândul farmaciştilor cu privire 
la serviciile specializate destinate consumatorilor de droguri 
injectabile. Este astfel recomandabil ca eforturile viitoare de 
informare să se orienteze către informaţii concrete legate 
de scopul şi maniera de implementare a programelor de 
harm reduction prin intermediul farmaciilor. 

3) Evaluarea periodică a accesului la echipamente sterile al 
CDI în farmacii.



Rezultatele detaliate ale cercetării
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a. Obiectivul şi ipotezele cercetării

Scopul cercetării a fost măsurarea impactului activităţilor de 
advocacy şi formare orientate către creşterea accesului consu-
matorilor de droguri injectabile la echipamente sterile de injec-
tare în farmacii. Ca punct de reper a fost folosită o cercetare 
similară, realizată de ARAS în 2006. Datele obţinute nu sunt 
comparabile 100%, din motive ce ţin de metodologie şi eşan-
tionare. În orice caz, se poate observa o diferenţă semnificati-
vă între cele două studii, concluzia principală fiind că accesul la 
echipament steril de injectare în farmacii este mai mic în 2010 
decât în 2006. 
În acelaşi timp, s-a încercat documentarea percepţiilor şi ati-
tudinilor farmaciştilor faţă de vânzarea medicaţiei utilizate în 
tratamentul substitutiv al dependenţei de opiacee în cadrul far-
maciilor cu circuit deschis. 
Cercetarea de faţă a pornit de la două ipoteze: 

1. un studiu de tip KAP nu este suficient pentru măsura-
rea accesului real la echipament steril de injectare în farmacii. 
Pentru documentarea situaţiei este necesară folosirea designu-
lui experimental;

2. clienţii non-consumatori de droguri cumpără mai uşor 
echipament steril de injectare comparativ cu clienţii consuma-
tori. Estimarea calităţii de consumator sau non-consumator a 
clientului este realizată de farmacist pe baza „flerului” personal 
sau prin întrebări legate de scopul achiziţionării seringii.
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b. Designul eşantionului

Studiul a folosit o metodă de eşantionare simplă aleatorie. Ca 
bază pentru eşantionaj a fost folosită o listă exhaustivă a farma-
ciilor active din Bucureşti.
500 de farmacii din Bucureşti au fost vizitate de echipe de „cli-
enţi misterioşi”, alcătuite din două persoane cu roluri diferite: un 
consumator de droguri şi un non-consumator. Farmaciile au fost 
selectate ţinându-se cont de câteva criterii:
• distribuţia pe sectoarele capitalei; 
• tipul de farmacie: farmacie de lanţ sau independentă.
În expunerea datelor, referirile la accesul la seringi de insulină în far-
macii au ca referinţă rezultatele obţinute prin metoda mistery client.

Studiul KAP a fost proiectat pentru a colecta informaţii dintr-un 
eşantion reprezentativ de farmacişti din Bucureşti, pe baza 
completării unui chestionar (vezi anexa 4). Respondenţii au fost 
selectaţi din rândul tuturor farmaciilor din Bucureşti, indiferent 
de statutul acestora. Mărimea eşantionului a fost de 261 de 
farmacişti. Toţi farmaciştii au fost respondenţi eligibili. 
Informaţiile detaliate referitoare la percepţiile farmaciştilor cu-
prinse în secţiunea de analiză a raportului au rezultat din pro-
cesarea datelor obţinute prin aplicarea chestionarului direct 
farmaciştilor, în afara metodei mistery client. 

c. Formarea echipei de cercetare

Pentru culegerea datelor, RHRN a selectat 10 operatori de te-
ren, 5 consumatori de droguri şi 5 non-consumatori. Aceştia din 
urmă au fost studenţi în cadrul facultăţilor de farmacie, asisten-
ţă socială şi medicină. Consumatorii de droguri au fost selectaţi 
din rândul pacienţilor ce beneficiază de tratament substitutiv din 
cadrul a două centre de tratament din Bucureşti. 
Operatorii de teren au participat la o scurtă formare, al cărei scop 
a fost deprinderea utilizării instrumentelor de culegere a datelor 
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şi metodologiei de cercetare (pentru detalii, vezi anexele 1-5). 
Cursul a fost susţinut de Operations Research şi RHRN, cu spri-
jin din partea Reprezentanţei UNICEF din România. Principalele 
elemente ale cursului au constat în:
• învăţarea şi exersarea scenariului aplicat în etapa mistery 

client; 
• proceduri de culegere a datelor în cazul în care situaţia de 

pe teren diferea de planificarea iniţială (de exemplu, impo-
sibilitatea contactării unei farmacii selectate şi înlocuirea ei 
cu o altă farmacie, ţinând cont de criteriile de selectare a 
eşantionului);

• coordonarea procesului de culegere a datelor;
• comunicarea pe parcursul procesului;
• documentarea şi înregistrarea datelor obţinute.

d. Colectarea datelor

Procesul de colectare a datelor a fost planificat în două etape, 
conform celor două tipuri de metode utilizate: mistery client şi 
KAP.
Prin mistery client s-a urmărit documentarea accesului real al 
consumatorilor de droguri la echipament steril de injectare, în 
relaţia directă cu farmaciştii. Pentru a se putea stabili cu clarita-
te dacă există diferenţe între consumatorii de droguri şi clienţii 
„obişnuiţi” ai farmaciilor, au fost create echipe de câte doi opera-
tori, dintre care un consumator şi un non-consumator. Conform 
scenariului stabilit, cei doi operatori solicitau seringi de insulină 
în fiecare farmacie, la o diferenţă de 10 minute, de preferinţă 
aceluiaşi farmacist. În cazul în care farmacistul întreba care este 
motivul solicitării, operatorii ofereau o justificare oarecare („Îmi 
trebuie pentru un vaccin, pentru încărcarea cartuşului de la im-
primantă etc.”), fără legătură cu consumul de droguri injectabile. 
Decizia de a vinde sau nu seringile solicitate aparţinea farmacis-
tului. În unele cazuri, farmaciştii îi cunoşteau deja pe operatorii 
consumatori de droguri, situaţie în care nu a mai fost posibilă 
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menţinerea „neutralităţii” clientului. Cu o singură excepţie – far-
macistul a vândut seringa operatorului consumator (deoarece îl 
cunoştea) şi a refuzat să vândă operatorului non-consumator –, 
operatorii non-consumatori au reuşit să cumpere mai multe se-
ringi de insulină comparativ cu operatorii consumatori. În cazul 
studiului KAP, chestionarul a fost pretestat de către echipa de 
operatori. În urma pretestării, o serie de itemi din chestionar 
au fost modificaţi în conformitate cu observaţiile obţinute. De 
asemenea, în urma consultării echipei de cercetare (OP, RHRN, 
UNICEF) a fost introdusă o secţiune privind accesul la tratament 
substitutiv în farmacii. 



II. ECHIPAMENTUL DE INJECTARE:  
ACCES, ATITUDINI ŞI COMPORTAMENTE

În încercarea de a descrie şi înţelege cauzele accesului limitat 

la seringi, precum şi modalităţile prin care poate fi crescut, un 

prim pas constă în descrierea atitudinilor farmaciştilor faţă de 

acest subiect. Pentru obţinerea informaţiilor despre acces şi ba-

rierele întâmpinate în ceea ce priveşte accesul consumatorilor 

la seringi şi echipament steril de injectare, chestionarul KAP a 

inclus o serie de întrebări privind diferitele tipuri de seringi şi 

materiale sterile de injectare disponibile pentru a fi vândute în 

farmacii, cunoştinţele despre legile existente sau cutume lega-

te de vânzarea de echipament steril de injectare, precum şi în-

trebări referitoare la cererea de echipament steril de injectare 

din partea consumatorilor de droguri. 

Măsurarea disponibilităţii „ipotetice” (declarative) a accesului la 

vânzare este necesară şi pentru a da o estimare a diferenţei 

dintre accesul „potenţial” şi accesul „real”. Această cifră poate 

fi calculată prin diferenţa procentuală dintre răspunsul la între-

barea dacă există, la momentul studiului, echipament steril de 

injectare la vânzare în farmacii şi rezultatul vizitelor de tipul „cli-

ent misterios” – în care s-a simulat procesul de cumpărare de 

către consumatori şi non-consumatori. 
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a. Materiale de injectare

O primă întrebare adresată farmaciştilor s-a referit la tipurile 
de materiale de injectare disponibile. Fiecare respondent a 
fost întrebat care sunt materialele de injectare disponibile la 
vânzare. Majoritatea farmaciilor în care lucrează respondenţii 
au la vânzare seringi de insulină, fiole de calciu şi apă disti-
lată. Tampoanele dezinfectante cu alcool şi garourile, două 
instrumente esenţiale în realizarea unei injecţii intravenoase, 
sunt disponibile într-un număr foarte redus de farmacii.
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Vânzarea seringilor de insulină pare să fie diferită în funcţie de 
tipul de farmacie (lanţ sau independentă), de poziţia geografică 
sau de sector. Astfel, în farmaciile ce aparţin unui lanţ este mai 
puţin probabil să existe seringi la vânzare comparativ cu totalul 
eşantionului (62%). Farmaciile-lanţ cu cel mai mare acces la 
seringi sunt farmaciile Sensiblu. Sectoarele 5 şi 6 sunt cele în 
care seringile sunt cel mai puţin disponibile, sectorul 5 fiind 
unul cu cea mai mare concentrare a populaţiei de consumatori 
de droguri injectabile, ceea ce demonstrează că, într-o zonă 
unde solicitarea de echipament steril de injectare, oferta far-
maciilor este foarte redusă. 

În farmacia dvs, aţi avut în ultima lună la vânzare...
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Atunci când a fost realizată vizita clientului misterios, seringi-
le de insulină au fost obţinute într-o proporţie semnificativ mai 
mică decât cea obţinută din datele declarative. 
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Ipoteza conform căreia tipul de client influenţează accesul 
a fost validată: din aproximativ 410 farmacii care declară că 
au la vânzare seringi de insulină, doar 74 (18%) vând seringi 
consumatorilor de droguri injectabile. Mai mult, studiul arată 
că probabilitatea obţinerii unei seringi de insulină scade aproa-
pe la jumătate pentru consumatorii de droguri, comparativ cu 
non-consumatorii: doar 18% dintre clienţii consumatori de dro-
guri injectabile au putut cumpăra seringi de insulină. 

b. Bariere legale, formale sau informale pentru 
accesul la seringi

Fiecare respondent a fost întrebat dacă există prevederi legale 
ce interzic vânzarea seringilor de insulină către consumatorii de 
droguri injectabile. Aceste informaţii sunt esenţiale pentru esti-
marea barierelor legate de accesul la seringi. Datele sugerează 
o lipsă de informaţii referitor la barierele legale: doar 24% dintre 
respondenţi au declarat că în mod sigur nu există nicio barieră 
legală. 
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Din câte ştiţi dvs, există prevederi legale care interzic vânzarea seringilor de 
insulină către consumatorii de droguri injectabile?
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A fost remarcat un nivel mai mare de informare în cazul res-
pondenţilor din lanţurile de farmacii (42%) şi al farmaciştilor din 
sectorul 2 (40%), comparativ cu totalul eşantionului. 

În plus, respondenţii au fost întrebaţi şi dacă există o regulă in-
ternă (formală sau informală) privind accesul consumatorilor de 
droguri la seringi. În 18% din cazuri, respondenţii au declarat că 
există reguli (formale sau informale) privind accesul la seringi. 
Farmaciile Catena sunt cele care au declarat în proporţia cea 
mai mare existenţa unor astfel de reguli. 

Dar în farmacia în care lucraţi, există vreo restricţie sau limitare a vânzării serin-
gilor de insulină către consumatorii de droguri injectabile?

Da, există reguli ale 
farmaciei care 
reglementează 

vânzarea
8%

Da, există resticții 
informale (evaluarea 

farmacistului)
10%

Nu, nu există
79%

Nu știu / Nu răspund
3%
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c. Atitudinea faţă de consumatorii de droguri

Pentru a măsura direct atitudinea faţă de vânzarea de seringi 
către consumatorii de droguri, toţi respondenţii au fost întrebaţi 
dacă sunt de acord cu vânzarea de seringi de insulină către con-
sumatorii de droguri injectabile:

Dvs personal sunteţi de acord cu vânzarea de seringi de insulină către consu-
matorii de droguri injectabile?

Da
62%

Nu
31%

Nu știu / Nu răspund
7%

Unul din trei respondenţi a afirmat că nu este de acord cu 
această practică. Respondenţii care nu sunt de acord sunt mai 
degrabă din lanţuri de farmacii, din farmaciile Catena sau din 
sectorul 2. 

d. Contactul cu consumatorii de droguri 

Pentru a se obţine o imagine asupra dimensiunilor „fenomenu-
lui”, precum şi asupra percepţiei farmaciştilor cu privire la po-
tenţialul număr de clienţi consumatori de droguri, respondenţii 
au fost întrebaţi dacă printre clienţii farmaciei în care lucrează 
se numără şi consumatori de droguri. Datele obţinute confir-
mă faptul că farmaciştii consideră consumatorii de droguri ca 
fiind prezenţi în calitate de clienţi în majoritatea farmaciilor din 
eşantion:
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Din câte ştiţi dvs, există printre clienţii farmaciei în care lucraţi şi consumatori 
de droguri injectabile?

Da, 
în mod sigur

44%

Da, 
cred că există

35%

Nu, 
cred că nu

2%

În mod sigur nu
2%

Nu știu / 
Nu pot evalua

16%

Nu răspund
1%

Farmaciştii care au afirmat că în mod sigur au clienţi consuma-
tori de droguri sunt mai degrabă din sectoarele 3 şi 4. 

Toţi respondenţii au fost rugaţi să facă şi o estimare cantitativă 
referitoare la numărul clienţilor consumatori de droguri prezenţi 
într-o lună obişnuită. Conform datelor, aproximativ 33 de farma-
cii au între 31 şi 50 de clienţi CDI pe lună, în timp ce în 10 farma-
cii numărul acestora poate depăşi 50 de persoane lunar:

Aproximativ, care este numărul acestora într-o lună obişnuită? Ne interesează o 
estimare făcută de dvs, nu o cifră exactă...
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Cum era de aşteptat, aceşti clienţi cer în primul rând seringi de 
insulină şi fiole de calciu. Materialele de injectare cele mai puţin 
cerute sunt garourile şi tampoanele dezinfectante cu alcool.

S-a întâmplat ca, în ultima lună, un consumator să vă ceară...
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III. TRATAMENTUL SUBSTITUTIV

Un alt obiectiv al studiului a fost acela de a obţine informaţii des-
pre cunoştinţele şi atitudinile farmaciştilor faţă de tratamentul 
substitutiv. 
În prezent, există foarte puţine informaţii despre percepţia şi prac-
ticile farmaciştilor legate de acest subiect, studiile anterioare fiind 
orientate numai către accesul la materiale de injectare. Datele 
prezentate în acest capitol reprezintă o completare semnificativă 
a cunoştinţelor existente, subliniind importanţa folosirii cercetări-
lor asupra percepţiei farmaciştilor faţă de acest tip de tratament, 
cu scopul de la implementa eventuale programe de substituţie. 

a. Bariere legale privind tratamentul substitutiv 

Similar cu accesul la seringi, toţi respondenţii au fost întrebaţi 
dacă, din câte ştiu, vânzarea medicaţiei utilizate în tratamentul 
substitutiv în farmaciile cu circuit deschis pe bază de reţetă este 
legală sau nu. Mai mult de jumătate dintre respondenţi (56%) 
au declarat că vânzarea este legală. 

Din câte ştiţi, vânzarea de medicamente de substituţie în farmaciile cu circuit 
deschis pe bază de reţetă este legală sau nu?

Nu știu
31%

Este ilegală
7%

Este legală
56%

NȘ / NR
6%
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Respondenţii care au declarat că vânzarea tratamentului sub-
stitutiv pe bază de reţetă este legală lucrează cu precădere în 
farmacii din sectoarele 3 şi 4. 

b. Disponibilitatea tratamentului substitutiv în 
farmacii

Datele arată că, în jumătate dintre farmaciile din eşantion, au 
existat, în luna anterioară realizării studiului, tratamente de sub-
stituţie la vânzare, Sintalgon® fiind cel mai prezent: 

În farmacia dvs, aţi avut la vânzare, în ultima lună...
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Analiza pe subeşantioane arată că există o diferenţă foarte mare 
a răspunsurilor în funcţie de caracteristicile analizate. Astfel, este 
mai probabil ca respondenţii în vârstă să răspundă pozitiv compara-
tiv cu totalul eşantionului. De asemenea, este mai probabil să răs-
pundă pozitiv personalul angajat din farmaciile Sensiblu sau Help 
Net, precum şi din farmaciile localizate în sectoarele 1 sau 3. 
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c. Atitudinea farmaciştilor faţă de vânzarea în farmacii 
a medicaţiei utilizate în tratamentul substitutiv

Legislaţia în vigoare1 permite vânzarea medicaţiei specifice 
tratamentului substitutiv al dependenţei de opiacee (medi-
camente pe bază de clorhidrat de metadonă, buprenorfină 
şi alte substanţe similare) în farmaciile cu circuit deschis, pe 
baza unei reţete speciale (securizate), eliberate de un me-
dic psihiatru. În afara beneficiilor medicale documentate prin 
numeroase cercetări internaţionale, accesul persoanelor de-
pendente de opiacee la tratament substitutiv are ca efect 
scăderea cererii de droguri ilegale şi, în termeni generali, re-
ducerea traficului de droguri. În acelaşi timp, includerea per-
soanelor dependente de opiacee în programe de tratament 
substitutiv are ca efect scăderea ratei de injectare şi, prin 
urmare, a riscurilor de infectare şi transmitere a HIV sau a 
viruşilor hepatitelor B şi C în populaţia generală. Tratamentul 
substitutiv permite stabilizarea pacienţilor şi reintegrarea lor 
socială, deci scăderea pericolului social asociat consumului 
de droguri. 
Fiecărui respondent i-a fost prezentată această justificare. 
Ulterior, fiecare respondent a fost întrebat în ce măsură este 
de acord cu vânzarea metadonei în farmacii. Datele arată 
că există un suport scăzut în ceea ce priveşte vânzarea de 
metadonă către consumatorii de droguri – numai 10% din 
respondenţi au fost total de acord cu această variantă:

1. Legea nr. 399 din 2005, privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi 
preparatelor stupefiante şi psihotrope.
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Una dintre modalităţile LEGALE de aplicare a tratamentului substitutiv este pro-
curarea acestuia pe baza unei reţete speciale de către consumatorii de droguri 
direct din farmacie. Dvs personal, în ce măsură aţi fi de acord cu aceasta?

Total 
împotrivă

40%

Oarecum 
împotrivă

34%
Oarecum 
de acord

13%

Total 
de acord

10%

NȘ / NR
3%

Persoanele care au fost total de acord sunt mai degrabă sub 
30 de ani, din sectoarele 5 şi 6. 

d. Interesul faţă de tratamentul substitutiv

Similar cu atitudinile referitoare la tratamentul substitutiv, inte-
resul pentru participarea şi organizarea cursurilor referitoare la 
acest tratament este scăzut – doar 8% dintre respondenţi sunt 
interesaţi în foarte mare măsură să participe la un astfel de curs:

În ce măsură sunteţi interesat să participaţi la cursuri de pregătire privind pro-
gramele adresate consumatorilor de droguri, ca parte a programului naţional de 
educaţie continuă?

În foarte mică 
măsură / deloc

36%

În mică măsură
21%

Într-o oarecare
măsură

31%
În foarte mare 

măsură
8%

NȘ / NR
4%
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e. Atitudinea farmaciştilor faţă de tratamentul 
substitutiv

Atitudinea farmaciştilor faţă de tratamentul substitutiv a 
fost măsurată printr-o serie de 4 afirmaţii despre acest subiect. 
Astfel, toţi participanţii au fost întrebaţi în ce măsură sunt de 
acord cu afirmaţia „Tratamentul substitutiv ar trebui să fie oferit 
numai în centre de tratament, pentru a preveni traficul cu meta-
donă sau alte substanţe similare”.

În ce măsură sunteţi de acord cu următoarea afirmaţie privind tratamentul sub-
stitutiv (tratamentul cu metadonă): „Tratmentul substitutiv ar trebui să fie oferit 
numai în centre de tratament, pentru a preveni traficul cu metadonă”?

Total împotrivă
1%

Oarecum împotrivă
2%

Oarecum de acord
18%

Total de acord
77%

NȘ / Nu pot aprecia
2%

Majoritatea respondenţilor consideră că traficul cu metadonă 
este un pericol real. În acelaşi timp, majoritatea respondenţilor 
au fost de acord şi cu afirmaţia următoare: „Oferirea de trata-
ment substitutiv prin intermediul farmaciilor ar pune farmaciştii 
în situaţii periculoase pentru ei (violenţe verbale, fizice etc.)”.
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În ce măsură sunteţi de acord cu următoarea afirmaţie privind tratamentul substi-
tutiv (tratamentul cu metadonă): „Oferirea de tratament substitutiv prin intermediul 
farmaciilor ar pune farmaciştii în situaţii periculoase pentru ei (violenţe verbale, 
fizice etc.)”?

Total împotrivă
3%

Oarecum împotrivă
3%

Oarecum de acord
15%

Total de acord
76%

NȘ / Nu pot aprecia
3%

Respondenţii care au fost „total de acord” cu această afirmaţie 
sunt în special din sectorul 1. 

Mai mult de jumătate din respondenţi au fost total de acord cu 
afirmaţia: „Oferirea de tratament substitutiv nu ar trebui să fie o 
responsabilitate a farmaciştilor”.

În ce măsură sunteţi de acord cu următoarea afirmaţie privind tratamentul sub-
stitutiv (tratamentul cu metadonă): „Oferirea de tratament substitutiv nu ar trebui 
să fie o responsabilitate a farmaciştilor”?

Total împotrivă
5%

Oarecum împotrivă
8%

Oarecum de acord
28%

Total de acord
55%

NȘ / Nu pot aprecia
4%
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Respondenţii care au răspuns „total de acord” sunt mai degra-
bă cei cu peste 15 ani de vechime, cu vârsta peste 40 de ani, 
din farmacii care fac parte din lanţuri (în special Sensiblu) sau 
din sectorul 4. 

Obligativitatea vânzării tratamentului substitutiv în farmacii este 
respinsă categoric de către respondenţi, în proporţie de 70%:

În ce măsură sunteţi de acord cu următoarea afirmaţie privind tratamentul sub-
stitutiv (tratamentul cu metadonă): „Farmaciile ar trebui să fie obligate să ofere 
tratament substitutiv”?

Total împotrivă
69%

Oarecum împotrivă
20%

Oarecum de acord
3%

Total de acord
5%

NȘ / Nu pot aprecia
3%





IV. ATITUDINI ŞI CUNOŞTINŢE FAŢĂ DE 
PROGRAMELE DE  

HARM REDUCTION

Atitudinile şi cunoştinţele faţă de programele de harm reduction 
sunt un predictor important al acceptării participării în astfel de 
programe în rândul farmaciştilor. Unul dintre obiectivele studiu-
lui a fost să stabilească în ce măsură farmaciştii sunt familiari-
zaţi cu această abordare. 

a. Notorietatea programelor de harm reduction

Toţi respondenţii au fost întrebaţi dacă au auzit de existenţa pro-
gramelor de schimb de seringi. Pe totalul eşantionului, 1 din 5 
respondenţi a auzit de astfel de programe:

Unele organizaţii non-profit, care au drept beneficiari utilizatorii de droguri in-
jectabile, au ca servicii adresate acestora programe de schimb de seringi (oferă 
seringi de insulină gratuit utilizatorilor de droguri injectabile în schimbul seringi-
lor folosite).

Da,
am auzit

20%

Nu,
nu am auzit

76%

NȘ / NR
4%
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Respondenţii care au auzit de astfel de programe au experi-
enţă de până la 5 ani şi lucrează mai ales în farmaciile Sensiblu. 
De asemenea, este mai probabil ca respondenţii din sectoarele 
5 şi 6 să fi auzit de programele de schimb de seringi. Principala 
sursă de informaţii sunt media (51%), alţi colegi (31%) sau chiar 
consumatorii de droguri (26%):

De unde aţi auzit de astfel de programe?
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b. Gradul de informare faţă de programele de  
harm reduction

Toţi respondenţii care au auzit despre aceste programe au fost 
rugaţi să autoevalueze gradul de informare asupra acestor pro-
grame. Mai mult de jumătate dintre aceştia se consideră foarte 
bine informaţi sau destul de bine informaţi: 
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Cât de informat va consideraţi a fi despre acest tip de programe?

Foarte puțin / 
Deloc informat

10%

Destul de puțin 
informat

31%

Destul de informat
49%

Foarte informat
10%

Respondenţii care se consideră foarte informaţi sunt mai degra-
bă respondenţii care au mai puţin de 10 ani experienţă şi cei din 
sectorul 1. 

c. Atitudinea faţă de programele de harm reduction

Atitudinea faţă de programele de harm reduction a fost mă-
surată folosind o serie de 4 afirmaţii legate de oportunitatea 
programelor, eficienţa, utilitatea lor publică şi sprijinul pentru 
programe punitive. 

Toţi respondenţii au fost întrebaţi în ce măsură sunt de acord 
cu afirmaţia: „Accesul gratuit la seringi pentru consumatorii de 
droguri încurajează consumul de droguri”. Din totalul eşantionu-
lui, mai mult de jumătate dintre respondenţi sunt de acord cu 
această afirmaţie:
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În ce măsură sunteţi de acord cu următoarea afirmaţie: „Accesul gratuit la se-
ringi pentru consumatorii de droguri încurajează consumul de droguri”?

Total 
împotrivă

33%

Oarecum 
împotrivă

7%

Oarecum 
de acord

26%

Total 
de acord

29%

Nu știu / 
Nu pot aprecia

5%

Farmaciştii care sunt „total de acord” cu această afirmaţie au 
preponderent vârste cuprinse între 31 şi 35 ani, lucrează în far-
maciile CATENA sau în sectoarele 5 şi 6. 

O altă afirmaţie prezentată respondenţilor a fost legată de efi-
cienţa programelor de harm reduction: „Programele de schimb 
de seringi sunt eficiente în prevenirea transmiterii infecţiilor 
cu HIV şi cu viruşii hepatitelor B şi C în rândul consumatorilor 
de droguri injectabile”. Toţi respondenţii consideră programele 
de schimb de seringi ca fiind eficiente în prevenirea infecţiilor 
transmisibile pe cale sanguină:

În ce măsură sunteţi de acord cu următoarea afirmaţie: „Programele de schimb 
de seringi sunt eficiente în prevenirea transmiterii infecţiilor cu HIV şi cu viruşii 
hepatitelor B şi C în rândul consumatorilor de droguri injectabile”?

Total 
împotrivă

2%

Oarecum 
împotrivă

1%

Oarecum 
de acord

18%

Total 
de acord

75%

Nu știu / 
Nu pot aprecia

4%
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Aceleaşi date au fost obţinute şi pentru afirmaţia următoare: 
„Prevenirea transmiterii HIV, a hepatitelor B şi C în rândul con-
sumatorilor de droguri injectabile este un beneficiu pentru să-
nătatea populaţiei generale”. Datele sugerează că respondenţii 
sunt, în principiu, de acord cu utilitatea acestor programe, însă 
există o reticenţă semnificativă legată de maniera de imple-
mentare a unor astfel de programe. Este astfel recomandabil ca 
eforturile viitoare de informare să se orienteze către informaţii 
aplicate, concrete legate de maniera de implementare a progra-
melor HR. 

O ultimă afirmaţie testată a fost legată de suportul faţă de mă-
surile punitive în legătură cu consumatorii de droguri.

În ce măsură sunteţi de acord cu următoarea afirmaţie: „Pedepsirea prin lege a 
consumului de droguri injectabile este cea mai bună cale de a preveni răspândirea 
infecţiilor cu HIV şi cu viruşii hepatitelor B şi C”?

Total 
împotrivă

23%

Oarecum 
împotrivă

17%

Oarecum 
de acord

28%

Total 
de acord

25%

Nu știu / 
Nu pot aprecia

7%

Datele arată că, din totalul eşantionului, mai mult de jumătate 
dintre farmacişti sunt în favoarea unei astfel de abordări, 53% 
dintre respondenţi fiind de acord cu afirmaţia: „Pedepsirea prin 
lege a consumului de droguri injectabile este cea mai bună cale 
de a preveni răspândirea infecţiilor cu HIV şi cu viruşii hepatite-
lor B şi C”. 
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Anexa 1. Fişa de post a operatorului de teren

Poziţia: operator de teren

Perioada de derulare a activităţii: 15.02.2010-26.02.2010

Interval orar: 12:00-21:00

Specificaţiile postului:

• asigurarea comunicării între echipa de operatori şi staff-ul RHRN;

• completarea fişei de observaţie conform instrucţiunilor transmise 

de RHRN;

• sesizarea diferitelor probleme apărute în cadrul activităţii de teren;

• transmiterea unor rapoarte zilnice către staff-ul RHRN;

• asigurarea desfăşurării în condiţii optime a cercetării de teren 

(evitarea altercaţiilor din farmacii, stabilirea unor relaţii cordiale 

cu colegul de echipă, afişarea unui comportament decent faţă de 

persoanele întâlnite pe parcursul derulării activităţii);

• punctualitatea;

• prezentarea la finalul activităţii a unei mape cu materialele trans-

mise de RHRN (legitimaţii şi fişe de observaţie completate).
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Anexa 2. Scenariul abordat de operatorul non-consumator

Instrucţiuni pentru NON-USER

1. CONTACTUL CU FARMACISTUL
Intraţi primul în farmacie. Mergeţi la primul ghişeu din dreapta (în cazul 
în care este doar un ghişeu, mergeţi la acesta indiferent de poziţia 
unde se află). Aşteptaţi să vă vină rândul. (Dacă sunteţi invitat de alt 
farmacist la alt ghişeu, mergeţi la ghişeul la care sunteţi invitat). 
Observaţi cu discreţie ce se întâmplă în jur (dacă există pază, numărul 
farmaciştilor, numărul de ghişee). Veţi nota aceste informaţii în fişa de 
observaţie. 
Când ajungeţi la ghişeu, în faţa farmacistului, adresaţi următoarea 
formulă:
„Bună ziua, vă rog să-mi daţi o seringă de insulină!”.

2. REZULTAT: VÂNZARE
Dacă farmacistul vă dă seringă, o cumpăraţi, dar îi cereţi bon fiscal cu 
ştampilă; în cazul în care nu vă dă, refuzaţi să mai cumpăraţi seringa. 
Îi mulţumiţi şi plecaţi din farmacie.

3. REZULTAT (INTERMEDIAR): INTEROGARE DIN PARTEA 
FARMACISTULUI
Dacă farmacistul vă întreabă la ce vă trebuie, răspunsul este: 
„Mama este diabetică şi i s-a stricat aparatul” (este vor-
ba de acel stilou care se distribuie în acest moment persoanelor 
insulinodependente).

4. REZULTAT (FINAL): REFUZ
În cazul în care farmacistul oferă un refuz clar („Nu vreau să vând!”), 
trebuie să interogaţi farmacistul privitor la motive. Întrebarea exactă 
este următoarea: 
„Îmi spuneţi, vă rog, de ce nu vreţi să îmi vindeţi o seringă?”.
În cazul în care farmacistul oferă o motivaţie pentru care nu vinde 
seringa („Nu avem”, „S-au terminat” etc.), trebuie să oferiţi următorul 
răspuns:
„Vă mulţumesc oricum. La revedere!”.
Indiferent de răspuns, părăsiţi farmacia. Motivul refuzului farmacis-
tului trebuie notat pe fişa de observaţie.
După ce vă îndepărtaţi de farmacie, completaţi fişa de observaţie.
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Anexa 3. Scenariul abordat de operatorul consumator

Instrucţiuni pentru USER

1. CONTACTUL CU FARMACISTUL
Aşteptaţi să treacă 10 minute până să intraţi în farmacie. Mergeţi la 
primul ghişeu din dreapta. Aşteptaţi să vă vină rândul. (Dacă sunteţi 
invitat de alt farmacist la alt ghişeu, mergeţi la ghişeul respectiv). 
Observaţi cu discreţie ce se întâmplă în jur (dacă există pază, numărul 
farmaciştilor, numărul de ghişee). Veţi nota aceste informaţii în fişa de 
observaţie. 
Când ajungeţi la ghişeu, în faţa farmacistului, adresaţi-vă cu următoa-
rea formulă:
„Bună ziua, vă rog daţi-mi o fiolă de apă distilată şi o seringă de 
insulină”.

2. REZULTAT: VÂNZARE
Farmacistul vă dă fiola şi seringa. 
Întrebaţi: „Cât costă?”.
Farmacist: „5 lei apa distilată şi 1 leu seringa de insulină”.
Client: „În cazul acesta, daţi-mi doar seringa!” (argumentul ce poa-
te fi folosit în acest caz este lipsa banilor).
Luaţi seringa şi solicitaţi bon fiscal cu ştampilă. În cazul în care nu 
vă dă bon fiscal ştampilat, refuzaţi să cumpăraţi seringa.

3. REZULTAT (INTERMEDIAR): INTEROGARE DIN PARTEA 
FARMACISTULUI
Dacă farmacistul vă întreabă la ce vă trebuie, răspunsul este: 
„Mama este diabetică şi i s-a stricat aparatul”.

4. REZULTAT (FINAL): REFUZ
În cazul în care farmacistul oferă un refuz clar („Nu vreau să vând!”), 
trebuie să interogaţi farmacistul privitor la motive. Întrebarea exactă 
este următoarea: 
„Îmi spuneţi, vă rog, de ce nu vreţi să îmi vindeţi o seringă?”.
În cazul în care farmacistul oferă o motivaţie pentru care nu vinde seringa 
(„Nu avem”, „S-au terminat” etc.), trebuie să oferiţi următorul răspuns:
„Vă mulţumesc oricum. La revedere!”.
Indiferent de răspuns, părăsiţi farmacia. Motivul refuzului farmacis-
tului trebuie notat pe fişa de observaţie.
După ce vă îndepărtaţi de farmacie, completaţi fişa de observaţie. 
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Anexa 4. Chestionar pentru farmacişti

Durata de completare: 15 minute.

Q1. Care consideraţi că sunt cele mai grave trei probleme cu care 
vă confruntaţi în meseria dvs ca farmacist ?
2.1.........................................................................................
2.2.........................................................................................
2.3.........................................................................................

ACCESUL LA MATERIALE DE INJECTARE

Q2. În farmacia dvs, aţi avut (în ultima lună), la vânzare... 

1: Seringi de insulină □
2: Fiole de calciu □
3. Fiole de apă distilată □
4: Tampoane cu alcool □
5: garou □
6: Benzodiazepine □

Q3. Din câte ştiţi dvs, există prevederi legale care interzic vân-
zarea seringilor de insulină către consumatorii de droguri 
injectabile? 

1: Da, în mod sigur 2: Da, cred că există 3: Nu, cred că nu
4: În mod sigur nu 5: Nu ştiu / Nu pot evalua 9: Nu răspund

Q4. Dar în farmacia în care lucraţi, există vreo restricţie sau limita-
re a vânzării seringilor de insulină către consumatorii de dro-
guri injectabile? 

1: Da, exista reguli 
ale farmaciei care 
reglementează 
vânzarea

2: Da, exista restricţii 
informale (evaluarea 
farmacistului)

2: Nu, 
nu există

9: Nu ştiu / 
Nu răspund

Dacă răspunsul este 1 sau 2, treci la Q5, dacă nu, treci direct la Q6.

Q5. (Q4 = 1,2) În ce constă aceasta restricţie? Vă rugăm detaliaţi...
5.1.........................................................................................
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Q6. Dvs, personal, sunteţi de acord cu vânzarea de seringi de in-
sulină către consumatorii de droguri injectabile? 

1: Da 2: Nu 3: Nu ştiu / Nu răspund

Q7. Din câte ştiţi dvs, există printre clienţii farmaciei în care lucraţi 
şi consumatori de droguri injectabile? 

1: Da, în mod sigur 2: Da, cred că există 3: Nu, cred că nu
4: În mod sigur nu 5: Nu ştiu / Nu pot evalua 9: Nu răspund

Q8. Aproximativ, care este numărul acestora, într-o lună obişnui-
tă? Ne interesează o estimare făcuta de dvs, nu o cifră exactă...

1: 1-5 clienţi 2: 6-10 clienţi 3: 11-20 de clienţi
4: 21-30 de clienţi 5: 31-50 de clienţi 6 : 51-100 de clienţi

7: 101-150 de clienţi 8: Peste 150 de clienţi
9: Nu ştiu / Nu pot 

aprecia

Q9. S-a întâmplat în ultima lună ca un consumator de droguri in-
jectabile să vă ceară...

1: Seringi de insulină □
2: Fiole de calciu □
3. Fiole de apă distilată □
4: Tampoane cu alcool □
5: garou □
6: Barbiturice (diazepam) □

PROGRAM HARM REDUCTION  
(REDUCEREA RISCURILOR ASOCIATE CONSUMULUI 
DE DROGURI)

Q10. Unele ONG-uri, care îi au ca beneficiari pe consumatorii de 
droguri, au ca servicii adresate acestora programe de schimb 
de seringi (oferă seringi de insulină gratuit consumatorilor de 
droguri în schimbul seringilor utilizate). Dvs personal aţi auzit 
de existenţa unor astfel de programe? 

1: Da, am auzit 2: Nu, nu am auzit 9: Nu ştiu / Nu răspund
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Q11. De unde aţi auzit de astfel de programe? 

DA NU
1: Media (TV, radio, afişe, flyere, pliante, internet) 1 0
2: Reviste / surse specializate (în domeniul farmaciei) 1 0
2: Colegi, prieteni 1 0
3: De la ONg-urile care implementează astfel de 

proiecte
1 0

4: Broşuri de informare / stickere  de prezentare a 
proiectelor

1 0

5: Cursuri de promovare a serviciilor ONg-urilor 1 0
6: Utilizatori de droguri 1 0
7: Altă sursă (care) 1 0

Q12. Cât de informat vă consideraţi a fi despre acest tip de 
programe?

5. Foarte 
informat

4. Destul de 
informat

2. Destul de 
puţin informat

1. Foarte puţin / 
Deloc informat

99. NŞ / 
NR

Q13. Ce informaţii aţi dori să aflaţi despre aceste programe? 
11.1........................................................................................
11.2........................................................................................
11.3........................................................................................

Q14. În ce măsura sunteţi de acord cu următoarele afirmaţii: 
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12.1. Accesul gratuit la seringi pentru con-
sumatorii de droguri încurajează consu-
mul de droguri. 

5 4 2 1 9

12.2. Programele de schimb de seringi 
sunt eficiente în prevenirea transmiterii 
infecţiilor cu HIV, hepatitele B şi C în rân-
dul consumatorilor de droguri injectabile.

5 4 2 1 9

12.3. Prevenirea transmiterii HIV, a hepa-
titelor B şi C în rândul consumatorilor de 
droguri injectabile este un beneficiu pen-
tru sănătatea populaţiei generale.

5 4 2 1 9
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12.4. Pedepsirea prin lege a consumului 
de droguri injectabile este cea mai bună 
cale de a preveni răspândirea infecţiilor cu 
HIV, hepatitele B şi C.

5 4 2 1 9

12.5. Altele 5 4 2 1 9

TRATAMENT SUBSTITUTIV

Q15. Din câte ştiţi dvs, vânzarea de medicamente substitutive în 
farmaciile cu circuit deschis pe bază de reţetă este legală sau 
nu? 

5. Este legală 4. Este ilegală 2. Nu ştiu 99. NŞ / NR

Dacă răspunsul este 4 sau 2, citeşte următoarele informaţii per-
soanei intervievate:
Tratamentul substitutiv permite încetarea consumului de heroină sau 
alte opiacee, fără ca sindromul de sevraj să apară. Medicaţia de sub-
stituţie intră sub incidenţa Legii nr. 339 din 2005 privind regimul juridic 
al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope, iar 
prescrierea medicamentelor poate fi făcută de medicii titulari ai autori-
zaţiei de liberă practică, în conformitate cu normele de aplicare a legii 
menţionate. Medicaţia de substituţie este prescrisă numai pe reţete 
securizate, pe baza unui diagnostic şi a unei scrisori medicale emise 
de un psihiatru.

Q16. În farmacia dvs, aţi avut la vânzare, în ultima lună…
DA NU

1: SUBOXONE® 1 0
2: SINTALgON® 1 0
3: NALTREXONE® 1 0
4: Altele (denumiţi produsul)

Q17. Una dintre modalităţile LEGALE de aplicare a tratamentului 
substitutiv este posibilitatea oferită consumatorilor de dro-
guri de a-şi procura, pe baza unei reţete speciale, tratamentul 
substitutiv direct din farmaciile cu circuit deschis. Dvs, per-
sonal, în ce măsură aţi fi de acord cu această modalitate de 
oferire a tratamentului substitutiv? 

5. Total de 
acord

4. Oarecum 
de acord

2. Oarecum 
împotrivă

1. Total împotrivă 99. NŞ / NR
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Q18. Care este motivul pentru răspunsul dvs? 
15.1.......................................................................................
15.2.......................................................................................
15.3.......................................................................................

Q19. Care sunt, în opinia dvs, principalele 3 bariere pentru imple-
mentarea unei astfel de modalităţi de oferire a tratamentului 
substitutiv? 
16.1.......................................................................................
16.2.......................................................................................
16.3.......................................................................................

Q20. În ce măsură sunteţi interesat să participaţi la cursuri de pre-
gătire privind programele adresate consumatorilor de dro-
guri – ca parte a programului naţional de educaţie continuă? 

5. În foarte 
mare măsură

4. Într-o oarecare 
măsură

2. În mică 
măsură

1. În foarte 
mică măsură 
/ Deloc 

99. NŞ / 
NR

Q21. În ce măsură sunteţi de acord cu următoarele afirmaţii pri-
vind tratamentul substitutiv: 
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17.1. Tratamentul substitutiv ar trebui să 
fie oferit numai în centre de tratament, 
pentru a preveni traficul cu metadonă sau 
alte substanţe similare.

5 4 2 1 9

17.2. Oferirea de tratament substitutiv 
prin farmacii ar pune farmaciştii în situa-
ţii periculoase pentru ei (violenţe verbale, 
fizice etc.).

5 4 2 1 9

17.3. Oferirea de tratament substitutiv 
nu ar trebui să fie o responsabilitate a 
farmaciştilor. 

5 4 2 1 9

17.4. Farmaciile ar trebui să fie obligate să 
ofere tratament substitutiv.

5 4 2 1 9

17.5. Altele 5 4 2 1 9
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Q22. Care este poziţia dvs în farmacie? 
18.1.......................................................................................

Q23. VECHIME ÎN MUNCĂ:

Q24. VECHIME ÎN MUNCĂ (în această farmacie):

Q25. VÂRSTA:

Q26. SEX: M   /   F    (încercuieşte)

DATE DE IDENTIFICARE ALE FARMACIEI
(Aici poţi completa din lista de adrese, fără să mai întrebi farmacistul.)

Q27. Adresa: …............................................................................

Q28. Tip de farmacie:  Lanţ …................................................ ;   
   Farmacie privată: DA  /  NU

Vă mulţumim pentru timpul acordat! 
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Anexa 5. Reguli de aplicare a chestionarului pentru 
farmacişti

• După ce intră în farmacie, operatorul de teren se îndreaptă spre 
una dintre case (care este liberă), se prezintă şi solicită să vor-
bească cu o persoană cu funcţie de conducere în cadrul farmaciei, 
respectiv farmacistul-şef. În cazul în care acesta nu este disponi-
bil, operatorul de teren solicită să vorbească cu persoana care îl 
înlocuieşte.

• Dacă farmacistul-şef / farmacistul care îl înlocuieşte refuză com-
pletarea chestionarului, operatorul întreabă:

A) „Pot să revin în altă zi?”.
În cazul unui răspuns negativ, următoarea întrebare este:

B) „Îmi puteţi da un contact (telefon şi email) pentru a vă trans-
mite chestionarul în format electronic?”.

• Operatorul de teren trebuie să parcurgă textul complet al întrebări-
lor, precum şi totalitatea variantelor de răspuns. Operatorul trebu-
ie să noteze toate răspunsurile date de către farmacist.

• Pentru întrebările 14 şi 21, operatorul de teren îi dă chestionarul 
farmacistului pentru a bifa varianta de răspuns dorită.

• Operatorul de teren trebuie să aibă un comportament adecvat în 
timpul derulării interviurilor, fără a comenta răspunsurile respon-
dentului sau fără a da alte informaţii în afara celor conţinute în 
chestionar.

• Operatorul de teren trebuie să aplice chestionarul unui număr de 
75 de farmacii; în cazul în care o farmacie nu poate fi găsită, se 
înlocuieşte cu o altă farmacie din aceeaşi zonă, conform listei de 
rezerve.

• Durata de derulare a interviului este de 15 minute, vă rugăm să 
încercaţi sa respecta acest interval de timp.
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Activităţile desfăşurate de RHRN în calitate de promotor al 
serviciilor de reducere a riscurilor asociate consumului de 
droguri (harm reduction) în rândul farmaciştilor au fost iniţiate 
în 2004, cu un studiu calitativ privind percepţiile farmaciştilor 
faţă de consumatorii de droguri injectabile. Între 2005 şi 2008, 
RHRN a derulat, cu sprijin din partea UNICEF şi a Colegiului 
Farmaciştilor din România, un program de formare în reducerea 
riscurilor adresat farmaciştilor din Bucureşti, Iaşi, Constanţa şi 
Timişoara. Programul a fost evaluat intermediar, printr-un studiu 
ce a confirmat o uşoară creştere a accesului consumatorilor de 
droguri injectabile la echipamente sterile în farmacii. 

Studiul de faţă oferă o imagine actualizată privind situaţia 
accesului la seringi şi alte echipamente sterile de injectare. În 
afară de aceasta, studiul documentează atitudinile şi cunoştinţele 
farmaciştilor din Bucureşti faţă de vânzarea de medicaţie 
substitutivă (metadonă, buprenorfină, naltrexonă) în farmaciile 
cu circuit deschis. CONSUMATORII DE DROGURI
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