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A. Introducere 

Vieţile a milioane de oameni din întreagă lume sunt vândute pe piaţă mondială a 

sclaviei moderne. Bărbaţi, femei şi copii cad în mâinile traficanţilor, atât în ţările de 

provenienţă cât şi peste graniţe. Fiecare ţară din lume este afectată de traficul de fiinţe 

umane, fie că ţară de origine, de tranzit sau de destinaţie pentru victime. 

Traficul de fiinţe umane este o problema majoră de sănătate la nivel mondial, una 

pe care furnizorii de servicii medicale nu o pot ignoră. Deşi este puţin probabil că 

victimele traficului să aibă acces adecvat şi în timp util la asistenţă de specialitate, 

unele victime vor fi asistate pentru afecţiuni legate de boli cu transmitere sexuală, 

sarcina şi /sau întrerupere de sarcina. Furnizori de servicii medicale ar trebui să fie 

pregătiţi pentru a identifica, trata, şi asista victimele traficului de fiinţe umane, că parte 

a practiciilor clinice obişnuite. 

Furnizorii de servicii medicale sunt de multe ori singurii profesionişti care au ocazia 

de a interacţiona cu persoane ce se află încă în situaţia de exploatare/trafic. Metodele 

de evaluare şi abilităţile de intervievare contibuie la promptitudinea şi eficientă 

identificării victimelor traficului de persoane. Scopul acestui ghid de bune practici este 

de a oferi clinicienilor informaţii privind traficul de persoane şi instrumente specifice 

pe care lepot utiliza în asistarea victimelor în cadrul clinic. 

Această publicaţie a fost realizată în cadrul proiectului Pro Sănătate - Îmbunătăţirea 

serviciilor medicale oferite victimelor traficului de persoane, impelementat în perioada 

Aprilie 2015 – Martie 2016, finanţat prin Granturile SEE 2009-2014, Fondul ONG în 

România, Componentă 4 Servicii Sociale şi de Baza. 
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B. Ce este TRAFICUL DE PERSOANE 

Traficul de fiinţe umane este un fenomen transnaţional complex, având origini în 

vulnerabilitatea generată de sărăcie, inegalitatea de gen şi violenţă împotriva femeilor, 

situaţii de conflict şi post-conflict, lipsa sistemelor democratice, lipsa integrării sociale, 

lipsa de oportunităţi şi locuri de muncă, lipsa accesului la educaţie, nerespectarea 

drepturilor copilului şi a discriminării. 

Cea mai răspândită definiţie a fenomenului traficului de persoane, acceptată la 

nivel internaţional, este conţinută în Protocolul privind prevenirea, suprimarea şi 

pedepsirea traficului de persoane, în special al femeilor şi copiilor, adiţional la 

Convenţia Organizaţiei Naţiunilor Unite împotriva criminalităţii transnaţionale 

organizate (Protocolul de la Palermo). 

 

Traficul de persoane reprezintă: 

recrutarea, transportul, transferul, adăpostirea sau primirea de persoane, inclusiv 

schimbul sau transferul de control asupra persoanelor în cauza, efectuate sub 

ameninţare sau prin uz de forţă sau prin alte forme de constrângere, prin răpire, 

prin fraudă, prin înşelăciune, prin abuz de putere sau profitând de starea de 

vulnerabilitate sau prin oferirea sau primirea de bani sau de alte foloase pentru a 

obţine consimţământul unei persoane care deţine controlul asupra alteia, în 

vederea exploatării. Exploatarea va include: exploatarea prostituţiei altor persoane 

sau alte forme de exploatare sexuală, muncă sau serviciul forţat, scalvia sau 

practicile similar sclaviei, aservirea sau prelevarea de organe. 

 

1. Cercul fenomenului de Trafic de Persoane.  

Pentru furnizorii de servicii medicale, traficul de persoane este cel mai bine înţeles 

că fiind un fenomen ce are un impact grav în sfera sănătăţii individului, pentru că 

traficul, că şi alte forme de violenţă, este asociat cu daune fizice şi psihologice. 

Fenomenul traficului de persoane poate fi cel mai bine înţeles că fiind, mai 

degrabă, un proces şi nu doar un act singular (figura 1). Acest cerc, al traficului începe 

cu etapă de recrutare, urmat de călătorie şi etapă de exploatare / de destinaţie. După 
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eliberarea sau evadarea din situaţia de exploatare, indivizii sunt preluaţi de către 

autorităţile competenţe, după care intră în procesul de integrare (dacă rămân în ţările 

de destinaţie) sau de re-integrare (dacă revin în ţările de origine). Fiecare etapă a 

acestui ciclu prezintă riscuri pentru sănătatea personală, precum şi oportunităţi pentru 

profesioniştii din domeniul sănătăţii şi alţi specialişti din domenii conexe să intervină 

prin acordarea de informaţii şi asistenţă. 

 

Cercul Traficului de persoane 

 

 

Figura 1 

2. Cum rămân persoanele traficate prinse în situaţia de exploatare? 

Nimeni nu alege să fie sclav! Una dintre cele mai frecvente întrebări adresate în 

legătură cu victimele traficului este: "De ce rămân?" Deşi, există cu siguranţă situaţii în 

caretraficantii ţin forţat victimele captive, cel mai frecvent aceste apar a fi capabile să 

plece în orice moment. 

Recrutare

Transport

Destinaţie/

Exploatare

Ieşirea din 
situaţia
de trafic

Integrare/

Reintegrare
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Persoanele care sunt traficate, de foarte multe ori, nu percep o altă opţiune decât 

aceea de a rămâne sub controlul traficanţilor. Victimele traficului sunt ţinute în sclavie 

printr-o combinaţie de teamă, intimidare, abuz, şi control psihologic. În timp ce fiecare 

victima va avea o experienţă diferită, acestea împărtăşesc o trăsătură comună, aceea 

de a se află într-o situaţie de servitute. Victimele traficului de persoane traiasc o viaţă 

marcată de abuz, încălcarea drepturilor fundamentale ale omului, precum şi de 

restricţionări şi control exercitate de către traficantul lor. Pentru a ţine victimele prinse 

în situaţia de exploatare şi a le face cooperante, în scopul câştigului personal al 

traficanţilor, aceştia folosesc tehnici de control prin care forţează, manipulează şi 

persuadează victimele. Metodele folosite în acest scop se referă la violenţă fizică, 

sexuală şi psihologică, ameninţări la adresa membrilor familiei, izolare socială, datorii 

băneşti, minciuni şi înşelătorie, reţinerea documentelor de identitate, manipulare 

emoţională şi menţinerea victimei într-o stare de incertitudine, în condiţii 

impredictibile. 

Potrivit unui studiu realizat de Hughes D. şi Denisova T., victimele traficului de 

persoane văd, în general, doar trei modalităţi de a scapă din situaţia de exploatare: 

 să devină neprofitabile din cauza traumlor, instabilitatii emoționale sau a unei 

sarcini avansate;  

 să fie ajutate de un client; 

 moarte. 

 

 

Bibliografie 

 Doezema J. Who gets to choose? Coercion, consent and the UN trafficking 
protocol.Gender Dev. 2002; 

 Hughes D, Denisova T.,The transnational political criminal nexus of trafficking in 
women from Ukraine. Trends in Organized Crime.2001;6:2–21. 
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 Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially 
Women and Children, Supplementing the United Nations Convention against 
Transnational Organized Crime, United Nations, New York, 2000, Article 3.  

 Zimmerman, C. et al., The Health Risks and Consequences of Trafficking in 
Women and Adolescents: Findings from a European study, London School of 
Hygiene and Tropical Medicine, London, 2003. 
 

C. Consecinţele traficului de persoane asupra stării de sănătate a victimelor 

Traficul de persoane este o crimă care nu este întotdeauna uşor de identificat. 

Este o formă de violenţă ce face parte dintr-un spectru mai larg; unele persoane vor fi 

supuse unor violente fizice extreme, asemănătoare torturii, cum ar fi bătăi, violuri în 

grup, răni provocate cu obiecte tăioase, arsuri, sechestrare, în timp ce altele pot fi 

supuse unor măsuri ameninţătoare, coercitive mai puţin evidente, cum ar fi ameninţări 

verbale şi fizice la adresa lor şi a familiilor acestora (copii, părinţi, rude), şantaj, 

înşelăciune, informaţii mincinoase în legătură cu posibilitatea de obţine ajutor din 

partea poliţiei sau a altor autorităţi.  

Problemele de sănătate pe care le prezintă victimele traficului sunt în mare 

măsură rezultatul mai multor factori: 

 privarea de hrană și somn,  

 stres extrem,  

 afecțiuni genetice sau cronice pre-existente, 

 riscurile din timpul transportului/călătoriei,  

 violență (fizică și sexuală), 

 condiții de muncă periculoase.  

Conform cu Zimmerman C. şi Stöckl H., în cazul persoanelor care sunt traficate, 

influenţele asupra sănătăţii sunt de multe ori cumulative, ceea ce face necesar să se 

ţină seama de fiecare etapă a procesului de trafic, aşa cum este ilustrat prin modelul 

conceptual în figura2. 

În fiecare etapă, femei, bărbaţi şi copii pot fi supuşi abuzului psihologic, fizic 

şi/sau sexual; constrângerea sau forţarea utilizării de droguri sau alcool; restricţii 
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sociale şi manipulare emoţională; exploatare economică, datorii imposibil de achitat; 

şi nesiguranţă juridică. De multe ori, riscurile persistă chiar şi după ce o persoană a 

ieşit din situaţia de trafic şi doar o mică parte dintre supravieţuitori ajung să acceseze 

servicii post-trafic sau să primească orice tip de compensaţie financiară sau de altă 

natură. 

Analizând procesul traficului în funcţie de etapele cronologice în care acesta se 

desfăşoară, se creează un cadru/o structură care ajută scopului de a adresa cât mai 

eficient nevoile de asistenţă medicală ale victimelor traficului de persoane. 

Figura 2 

Influenţe asupra stării de sănătate şi a stării de bine în diferite etape ale traficului. 
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1. Sanatate fizică 

 Persoanele traficate sunt de multe ori tratate ca bunuri de unică folosinţă, 

fără prea multă atenţie acordată sănătăţii lor mentale sau fizice. Deoarece cele mai 

multe victime nu au acces în timp util la asistenţă medicală, este posibil ca, în 

momentul în care ajung la un clinician, problemele de sănătate să se afle într-o stare 

foarte avansată. În consecinţă, unele dintre cele mai întâlnite afecţiuni pe care o 

victima le poate prezenta includ: 

Afecţiuni fizice – Domenii şi Simptome 

Oboseala și pierdere în greutate Musculo-scheletal 

Nivel scăzut de energie 
Oboseală 
Pierderea apetitului 
Deshidratare 

Dureri de spate 
Fracturi/Entorse 
Dureri musculare sau articulare 
Dureri de dinți 
Leziuni faciale 

Neurologic Ocular 

Dureri de cap 
Amețeli 
Tulburări de memorie 
Leșin 

Probleme de vedere 
Dureri ocular 

Gastrointestinal ORL (urechi-nas-gât) 

Dureri stomacale sau abdominale 
Disconfort gastric, vărsături, 
Diaree, constipație 

Dureri de urechi 
Deficiențe de auz 
Infecții ale sinusurilor 
Răceală și gripă 

Sănătate sexuală și reproductivă Dermatologic 

Urinare dureroasă (disurie) Erupții cutanate 
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Dureri pelviene 
Secreții vaginale anormale 
Dureri vaginale  
Sângerare uterină disfuncțională 
Infecții genitale 
Rupturi de perineu 
Boli cu transmitere sexuală 
Boli venerice 
Infertilitate 

Mâncărimi 
Ciuperci ale pielii 
Arsuri  

Cardiovascular  

Dureri toracice 
Dificultăți de respirație  

 

 

2. Sănătate sexuală și reproductivă  

 Traficul de femei şi fete în scopul exploatării sexuale este recunoscut, pe plan 

internaţional, că fiind o formă de violenţă pe criterii de gen, şi se consideră a conduce 

către forme particulare de vulnerabilitate în domeniul sănătăţii sexuale şi 

reproductive. 

 Multe dintre victimele traficului de persoane, exploatate sexual, sunt 

persoane tinere, care se află la vârstă fertilităţii şi cărora nu li se permite întotdeauna 

folosirea metodelor contraceptive sau de protecţie. Atunci când rămân însărcinate, 

acestea sunt forţate să realizeze întreruperi de sarcina (de multe ori în facilităţi ilegale, 

în condiţii periculoase) sau sunt bătute pentru a avorta spontan. Violurile în grup, 

numărul crescut de raporturi sexuale forţate (unele victime având până la 30 - 40 de 

clienţi pe zi), practicile sexuale periculoase constituie abuzuri grave care duc la o 

degradare rapidă a sănătăţii sexuale şi reproductive a acestor tinere femei. 

Victimele exploatate sexual sunt deosebit de vulnerabile la infecţii cu 

transmitere sexuală, cum ar fi gonoreea, sifilis, infecţii ale tractului urinar şi pediculoză 

pubiană. Virusul imunodeficienţei umane / SIDA este cunoscut a fi prevalent. Ele pot 

avea dureri pelvine, rupturi vaginale / anale, fistule anale, probleme menstruale şi / 

sau dificultăţi de urinare că urmare a multiplelor contacte sexuale forţate. 
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 Netratate în timp util, aceste afecţiuni pot duce la consecinţe grave în planul 

sănătăţii, pe termen lung. Un exemplu ar putea fi boală inflamatorie pelvină, care 

poate conduce la infertilitate, sarcina extrauterină, dureri pelvine cronice. 

3. Sănătate mentală 

 Victimele traficului de persoane pot suferi traume psihice severe din cauza 

abuzurilor (uneori chiar tortură) zilnice la care sunt supuse, în plan fizic, psihologic, 

emoţional. Tulburarea de stres post-traumatic, anxietate aacuta, şi depresia sunt cele 

mai întâlnite afecţiuni în rândul acestei categorii de persoane. 

Când vorbim despre trafic/exploatare trebuie avute în vedere urmatoarele: 

 majoritatea victimelor traficului vor fi suferit unul sau mai multe evenimente 

traumatice, ce au dus la dezvoltarea unor mecanisme de apărare pentru a 

putea face față acestora.  

 efectele experiențelor traumatice sunt adesea complexe, multiple și pot 

apărea în decursul unei lungi perioade de timp.  

 multe dintre aceste persoane, care sunt prinse în procesul traficului, pot avea 

în spate o istorie personală de abuz și traumă.  

 A trăi în condiţii de teroare, captiv într-o ţară a cărui limba nu o vorbeşti, 

ameninţări constante la adresa propriei persoanei şi a familiei, etc., conduc la 

sentimente de izolare, lipsa de control asupra propriei vieţi, sentimente de neputinţă 

şi disperare, stimă de sine scăzută, devalorizare, auto-culpabilizare, depresie, 

anxietate, vinovăţie, furie, tulburări de somn sau insomnie, teamă de a fi dispreţuit de 

ceilalţi oameni, paranoia, pierderea poftei de mâncare, lipsa de energie, vise sau 

coşmaruri referitoare la abuz, lipsa de încredere şi suspiciune faţă de oameni, gânduri 

suicidare, dorinţa de a pedepsi traficanţii, irascibilitate şi atitudine defensivă. Există, 

de asemenea, sentimente de dezgust şi ruşine, inutilitate şi amorţeală, auto-mutilare, 

supradoze de droguri, abuz de pastile, realizarea intenţionată de contacte sexuale 

neprotejate şi tentative de suicid. 

Simptome/reacții psihologice, ale supraviețuitorului, post-trafic 

  de a fi singur; 
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Frică 

 de a fi găsit și pedepsit de către traficant; 

 în legătură cu faptul că ceilalți îi vor afla trecutul de 
exploatare; 

 de fi pedepsit pentru comiterea unei fapte ilegale; 

 în legătură cu furia pe care o simte; 

 de boli venerice, HIV/SIDA; 

 de coșmaruri; 

 
Sentimente de 

vinovăție 

 fiindcă a făcut o greșeală pentru că a fost “prost”; 

 fiindcă a încălcat normele culturale și religioase; 

 fiindcă nu a fost în stare să câștige suficienți bani pentru 
a-și sprijini familia; 

 
 

Furie 

 îndreptată împotriva propriei persoane, pentru că “a 
permis să i se întâmple asta”; 

 îndreptată împotriva celorlalți, pentru că nu l-au 
protejat; 

 față de societate; 

 pentru că viața lui a fost distrusă; 

 
Sentimentul că a 

fost trădat 

 de oamenii care l-au pus în legătură cu traficanții; 

 de către Dumnezeu; 

 de către stat; 

 de către familie; 

 
Neîncredere 

 în propriile abilități de a evalua oamenii și 
evenimentele; 

 în ceilalți oameni, chiar și în aceia care nu l-au trădat 
niciodată; 

Neajutorare/ 
Neputință 

 în a-și controla propria viață; 

 în capacitatea lui de a se reabilita vreodată;  

Soc  stupefiat si incapabil de a plange; 

Suspiciune  în legatură cu evenimentele care s-au întâmplat; 

 în legatură cu faptul că i s-au întamplat lui; 

 
Dezorientare 

 incapacitatea de a rămâne liniștit, într-un singur loc; 

 dificultăți legate de orientarea spațio-temporală; 

 probleme de memorie.  
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4. Starea de bine (well – being) 

 Experienţă traficului produce efecte devastatoare în plan fizic, mental şi în 

planulstarii de bine/a bunăstării persoanei prinse în situaţia de exploatare, distrugând 

astfel condiţiile de baza necesare funcţionarii în parametrii normali. 

 Deoarece traficanţii dezumanizează victima şi se raportează la această ca fiind 

doar un obiect, sentimentele de putere, vizibilitate şi demnitate ale persoanei sunt 

distruse. Traficanţii folosesc, de asemenea, tactici coercitive şi de forţă pentru a face 

victimele să se simtă lipsite de valoare şi dependente emoţional, conducând la 

pierderea identităţii de sine şi a controlului asupra propriei vieţi. Aceste evenimentele 

traumatice prin care individul trece pot conduce la distrugerea celor trei principiilor de 

bază asupra vieţii şi anume: 

 Lumea înconjurătoare este binevoitoare; 

 Viața este justă și are un sens; 

 Individul, ca membru al acestei lumi, este valoros și util. 

 Conform psihologului american Ronnie Janoff-Bulman 1 , oamenii dezvoltă, 

încă de timpuriu, ipoteze generale asupra lumii; acestea sunt nedeclarate și oarecum 

implicite și servesc drept bază pentru starea de bine a invividului, dând sens existenței. 

Trauma duce la distrugerea ipotezelor de bază asupra vieții, cauzând modificări 

profunde în sfera acestor credințe globale. Când aceste principii sunt spulberate 

viziunea asupra lumii se schimbă brusc iar individul nu mai deține controlul asupra 

propriei vieți, dispare sentimentul de securitate, coerență, claritate, structură, putere, 

ordine asupra lumii interioare și exterioare, nu mai există niciun reper iar individul este 

dezorientat și blocat într-o situație care nu indică înspre nicio direcție.   

                                                           
1Janoff-Bulman, R. Shattered assumptions: Towards a new psychology of trauma. New York: Free Press. 
(1992). 
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D. Semne ce pot indica faptul că o persoană este traficată/exploatată 

Cele mai multe victime ale traficului nu vor dezvălui voluntar informaţii despre 

statutul pe care îl au, din cauza fricii, a repetatelor abuzuri pe care l-au suferit din 

partea traficanţilor şi din teamă de represalii la adresa lor sau a membrilor familiilor 

acestora. Ele pot fi, de asemenea reticent esa ofere detalii, din cauza deznădejdii, 

disperării şi a sentimentului că nu există opţiuni viabile pentru a scapă din situaţia în 

care se află. Cu toate acestea, există semne care de multe ori indică faptul că o 

persoană se află într-o stare de sclavie. 

Clinicienii pot pierde din vedere indicii importante în legătură cu pacienţii victime 

ale traficului de persoane, nu doar din cauza gradului scăzut de conştientizare în 

legătură cu fenomenul şi a lipsei de formare profesională în această direcţie, dar şi din 

cauza timpului limitat destinat unei consultaţii medicale. În multe facilităţi care 

furnizează servicii de asistenţă, specialiştii sunt presaţi să asiste cât mai mulţi pacienţi, 

într-un interval de timp cât mai redus, iar disponibilitatea acestora de a explora istoriile 

pacienţilor este diminuată. 

Experţii care studiază fenomenul traficului de persoane spun că cea mai bună 

oportunitate a victimelor de a scapă din situaţia de trafic s-ar putea realiza cu ajutorul 

furnizorilor de servicii medicale – atunci când aceştia sunt atenţi şi ştiu să interpreteze 

elementele care ridică suspiciuni. 

Adiţional indicatorilor evidenţi, fizici şi mentali, prezenţi în cazul unei situaţii de 

trafic,există şi altesemnecare transmit faptul că un individeste controlatde altcineva. 

Steagurirosiiar trebui să se ridice pentru specialiştii din domeniul sănătăţii atunci când 

se constată oricare dintre următoarele elemente: 

Persoana care solicită servicii medicale: 
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 nu deține propriile documente de identitate; 

 este extrem de agitată; 

 minte în legătură cu vârsta pe care o are; 

 solicită tardiv ajutor medical, atunci când problemele de sănătate sunt 
într-un stadiu avansat; 

 a încercat să-și rezolve afecțiunile folosind metode tradiționale de 
vindecare (amestecuri pe bază de plante, apelarea la tămăduitori locali 
etc); 

 solicită în mod repetat asistență medicală pentru aceleași tipuri de 
probleme de sănătate (ex: avorturi repetate, infecții și inflamații la nivelul 
zonei genitale etc); 

 are un însoțitor care insistă să fie prezent în timpul consultației și 
răspunde la întrebări în numele pacientului; 
 

Alte semnale ce pot indica o situație de trafic: 

 

 însoțitorul care se prezintă a fi rudă cu pacientul nu are trăsături fizice 
asemănătoare; 

 însoțitorul care se prezintă a fi prietenul/iubitul pacientei are o vârstă 
mult înaintată; 

 însoțitorul răspunde la întrebări, în locul pacientului; 

 contextul declarat ce a dus la apariția problemelor de sănătate ridică 
suspiciuni în raport de afecțiunile propriu-zise (ex. și-a fracturat 
mandibula fiindcă a alunecat pe scări); 

 consultația/intervenția medicală este programată și plătită de către o 
terță persoană. 
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E. Principiile directoare în asistarea victimelor traficului de persoane 

 Supravieţuitorii traficului de persoane / potenţialele victime sunt susceptibile 

de a fi extrem de vulnerabile. Acestea pot avea teamă de a dezvălui autorităţilor 

statutul sau experienţele lor şi, adesea, vor tinde să nu aibă încredere în persoanele 

investite cu autoritate. Abilitatea lor de a participa la procedurile viitoare, de exemplu 

în cadrul unui proces penal, va depinde în mare măsură de starea sănătăţii lor fizice, 

mentale şi emoţionale. 

 Persoanele supuse unor forme extremede exploatare sunt expuse la mai 

mulţi factori de risc pentru sănătate – incluzând violenţă fizică, sexuală şi psihologică, 

deprivare şi condiţii de muncă periculoase -, care de multe ori conduc la probleme 

fizice şi psihologice grave, uneori producându-se chiar decesul victimei; majoritatea 

persoanelor care supravieţuiesc unei experienţe de trafic, vor avea nevoie de îngrijiri 

medicale pe termen lung. Furnizorii de servicii medicale pot ajută la protejarea 

pacienţilor împotriva efectelor nocive prezente sau viitoare, rezultate din experienţă 

traficului, prin asigurarea unor servicii adaptate nevoilor acestora şi prin modalităţi de 

referire sigure, adecvate şi convenabile.  

 

1. Rolul specialistului din domeniul sănătații publice 

 O persoană traficată poate fi referita către un furnizor de servicii medicale; 

un pacient poate dezvălui o experienţă de trafic; sau un specialist din domeniul 

sănătăţii poate detecta semne care indică faptul că o persoană a fost sau este traficată. 

Un specialist informat, care acordă atenţie acestor semne poate juca un rol important 
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în sprijinirea şi tratarea persoanelor careau suferit abuzuri grave în mod repetat. În 

fapt, serviciile de asistenţă medicală reprezintă o formă de suport şi prevenţie ce ocupă 

un loc central în cadrul măsurilor luate pentru lupta împotriva traficului de persoane.  

 Fiind unii dintre puținii specialiști care pot intra în contact cu victimele ce se 

află încă în procesul de exploatare, profesioniștii din domeniul sănătații sunt în poziția 

unică de a identifica și oferi îngrijiri acestei categorii de pacienți înainte și post-trafic.  

 Deşi nu există chestionare validate ştiinţific care să ajute la identificarea 

victimelor traficului de persoane, este posibil că întrebări simple să le permită 

furnizorilor de asistenţă medicală să stabilească dacă elemente de trafic sunt prezente 

într-o situaţie dată. 

 Dacă specialistul suspectează că pacientul poate fi o victima a traficului, este 

nerecomandat să se întrebe direct dacă acesta este ţinut captiv sau a fost bătut şi 

abuzat; această abordare nu are nici un sens şi nu ajută scopului. Pornind de la 

marginile îndepărtate ale experienţei de trafic şi innaintand cu întrebări indirecte, 

formulate într-o manieră sensibilă şi empatică, poate fi eficient în aflarea adevărului. 

Atunci când pacientul este minor se recomandă a fi apelate serviciile specializate de 

asistenţă socială, care pot ajută la intervievarea acestuia; unele victime minore pot 

susţine că este dorinţa şi alegerea lor de a rămâne în situaţia de exploatare.  

 Pentru realizarea eficientă a interviurilor cu victimele traficului de persoane 
este indicat să se adere la recomandările existente în codul etic al OMS (Organizația 
Mondială a Sănătății) și principiile etice folosite în intervievarea persoanelor traficate2.  

  

 

                                                           
2
Zimmerman, C. and C. Watts, WHO Ethical and Safety Recommendations for Interviewing Trafficked 

Women, World Health Organization, Geneva, 2003. 

 

Cunostinte si deprinderi de baza in asistenta medicala a victimelor traficului de persoane, Manual de 
training, Asociatia Pro Refugiu 2015, www.prorefugiu.org 



 
 

 
20 

 

2. Primul contact 

Studiile au arătat că majoritatea victimelor care se află/s-au aflat într-o situaţie de 

trafic accesează, la un moment dat, servicii de asistenţă medicală; multe dintreacestea 

o vor facechiar în timpul procesuluide exploatere. Aşadar, este important că specialiştii 

din domeniul sănătăţii să intervină cât mai eficient încă de la primul contact cu victima, 

luând în considerere următoarele: 

 Practicienii din prima linie au responsabilitatea de a creea cadrul necesar care 

să asigure confortul victimei; aceştia trebuie să acorde atenţie 

comportamentului lor verbal şi non-verbal, care poate avea un impact 

semnificativ asupra condiţiei psihice a unei persoane traumatizate; 

 Persoanele exploatate vor avea nevoi diferite ce vor trebui abordate folosind 

tactici adaptate în funcţie de circumstanţe; 

 Pot exista bariere de comunicare, că rezultat al nivelului scăzut de educatie și 

a deficienţelor de învăţare, precum și considerații de ordin cultural; 

 La primul contact, victimele pot părea că nu doresc să coopereze, în special 

în cazul în care acestea sunt în prezenţa traficantului/supraveghetorului sau 

în apropierea altor victime. Este probabil că victima să fi fost izolată de familie 

sau prieteni şi locuieşte într-o regiune necunoscută. Adiţional sentimentelor 

de frică şi intimidare, acestea se pot simţi dependente de 

traficantul/supraveghetorul lor, care poate fi o persoană apropiată. Este 

posibil ca ele să nu înţeleagă conceptul de trafic sau să nu se identifice cu 

poziţia de victimă exploatată; 

 Este important să se ia în considerare posibilele probleme de sănătate. 

Victimele traficului pot suferi de o gama largă de probleme fizice şi 

psihologice, inclusiv tulburări de stres post-traumatic. Ele pot fi vulnerabile la 

infecţii cu transmitere sexuală, sau poate au fost expuse la chimicale şi/sau 

condiţii de muncă periculoase. Este probabil că acestea să fi fost private de 

hrană, somn sau ţinute în condiţii de sclavie, în cazul femeilor exploatate 

sexual fiind posibil că acestea să fie însărcinate sau să fi fost forţate să 

avorteze; 
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 Este important ca asistența medicală și sprijinul psihologic să fie asigurat în 

mod corespunzător și în timp util tuturor victimelor; 
 Unele victime vor necesita asistență medicală de urgență și consiliere 

psihologică imediată; 
 Trebuie să se aibă în vedere că nu toate semnele de stres psihologic sau 

afecțiuni fizice vor fi evidente. Ar putea exista, de asemenea, abuz de droguri 

și alcool și comportamente asociate; 

 Aspecte ce trebuie avute în vedere, de către specialiștii din domeniul 

sănătații mentale, atunci când asistă o victimă a traficului 

 Esista trei concepte, utilizate în cadrul psihologiei vestice, cărora trebuie să se 

acorde atenţie atunci când se abordează trauma survenită în urmă exploatării: teoria 

alegerii, relaţiile intergeneraţionale şi trauma transgeneratională. 

 Teoria alegerii afirmă faptul că orice alegere am face, există consecinţe de 

care ar trebui să fim conştienţi şi pe care să le acceptăm. Cu toate acestea, teoria nu ia 

în considerare aspectele socio-economice, socio-politice, culturale şi istorice asupra 

lumii şi condiţiile legate de mediu. Fiind atras în situaţia de trafic din cauza sărăciei, a 

lipsei de educaţie, a valorilor culturale, atitudini faţă de fete, consumerismului şi 

globalizării, posibilităţile de a alege sunt reduse, uneori neexistând nicio alternativă 

reală. Noţiunea de alegere presupune faptul că toată lumea este pe un teren de joc 

egal şi ignoră dezechilibrele dintre naţiunile, regiunile, comunitatilebogate şi cele 

sărace şi nu ţine cont de faptul că nu toţi indivizii au aceleaşi oportunităţi şi acces la 

resurse şi servicii. Aşadar, teoria alegerii nu se aplică în această situaţie. 

 Relațiile intergeneraționale reprezintă transmiterea valorilor culturale, 

convingerilor, atitudinilor și viziunilor asupra lumii de la o generație la alta. Trauma 

transgenerațională apare atunci când membrii unui grup, care au suferit traume 

severe,  umilitoare, transmit amintirile și emoțiile asociate, verbal și nonverbal, 

generației următoare. Aceasta înseamnă că supraviețuitorii traficului pot transmite 

atitudini disfuncționale în legătură cu creșterea copiilor, moduri de socializare și relații 

interpersonale generației viitoare. Astfel, traficul de ființe umane afectează nu numai 
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persoana care a fost exploatată, ci poate avea și efecte pe termen lung asupra 

familiilor, comunităților, și societatii. 

3. Măsuri speciale în asistarea victimelor copii 

 Protocolul de la Palermo (ONU, 2000)3 prevede măsuri speciale în cazul 

copiilor – orice copil transportat în scopul exploatării este considerat a fi o victimă a 

traficului – fie că acesta a fost înșelat sau nu. Aceasta se datorează faptului că un 

copil nu își poate da consimțământul în cunoștință de cauză. Chiar și atunci când 

copilul înțelege ce i s-a întâmplat, acesta poate fi dispus să se supună în continuare, 

de bună voie,  dorinței părinților sau adultului care îl acompaniază. Este important ca 

acești copii să fie protejați.  

 Copii traficaţi sunt lipsiţi nu doar de drepturile fundamentale referitoare la 

sănătate, libertate şi securitate - aceştia sunt, de obicei, privaţi şi de dreptul la 

educaţie şi oportunităţile de viaţă care decurg din această. Crearea unei identităţi de 

sine false şi infracţiunile implicite traficului, împreună cu pierderea familiei şi a 

comunităţii, pot aduce o atingere gravă sentimentului de valoare personală.   

 Furnizarea de îngrijire acordată copiilor şi adolescenţilor,necesită o analiză 

atentă a vârstei lor, a capacităţii şi nevoilor acestora în funcţie de etapele dezvoltării. 

Următoarele aspecte cheie ar trebui să fie luate în considerare, atunci când se asista 

o victimă minoră:  

 Acordarea de îngrijire individualizată, adaptată etapelor de dezvoltare a 

copilului și experienței de trafic; 

 Încurajarea copiilor și membrilor de familie, să participe în luarea deciziilor, 

pe cât este posibil. Explicarea fiecărui pas al evaluării. În același timp, trebuie 

să se țină cont de faptul că membrii de familie sau persoanele văzute de către 

                                                           

3Protocolul privind prevenirea, reprimarea şi pedepsirea traficului de persoane, în special al femeilor şi 

copiilor, adiţional la Convenţia Naţiunilor Unite împotriva criminalităţii transnaţionale organizate, 

Organizatia Natiunilor Unite, New York, 2000 
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copil ca figuri parentale, pot fi implicate în traficarea acestuia. Acest lucru ar 

trebui să fie întotdeauna avut în vedere atunci când se lucrează cu copiii și 

adolescenții traficați. 

 Desemnarea unui manager de caz pentru fiecare copil sau grup de copii, dacă 

este posibil. Acesta poate întocmi o listă care să cuprindă toate formele de 

îngrijire, de care copilul are nevoie, și a preveni astfel realizarea unor 

investigații redundante; de asemenea, managerul de caz, va fi cel care va 

menține un raport apropiat cu pacientul minor; 

 Stabilirea unui plan de tratament pe termen scurt și lung pentru a se asigura 

că există continuitate în asistarea copilului, în raport de nevoile medicale și 

sociale pe care acesta le are; 

 Păstratea unei evidențe detaliate și actualizate,  pentru pacienții copii. Acest 

lucru este deosebit de important, deoarece nevoile medicale ale copiilor se 

pot schimba rapid. Păstrarea înregistrărilor detaliate pot ajuta la prevenirea 

repetării unor intervenții și proceduri medicale (de exemplu, radiografii, 

vaccinări, medicamente care pot fi contraindicate); 

 Lucrul în echipa multidisciplinară, alături de alți furnizori de servicii pentru a 

aborda diversele nevoi speciale ale copiilor separați de familie și orfani; Ar 

trebui întreprinse eforturi pentru a reuni copii cu familia lor, dacă acest lucru 

este oportun și poate fi realizat în condiții de siguranță. Dacă nu, copiii trebuie 

să fie preluați de către lucrători sociali specializați care cunosc nevoile 

copilului, în scopul de a asigura continuitatea sprijinului mental și emoțional. 

 Proactivitate în a stabili dacă membrii ai familiei sau reprezentatntul legal au 

fost implicați în traficarea sau abuzarea minorului înainte ca acesta să ajungă 

în îngrijirea profesioniștilor din sănătate. 
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4. Acțiuni întreprinse după identificarea victimei traficului de persoane 

 Similar altor forme de exploatare şi abuz consimţite, divulgarea situaţiei de 

trafic de fiinţe umane, în cazul persoanelor adulte responsabile, poate fi o decizie 

personală şi în mod inevitabil cu impact semnificativ asupra vieţii persoanei în cauză.  

 Furnizori de servicii medicale nu sunt obligaţi - şi, de fapt, nici nu este 

recomandat – să raporteze cazurile de trafic care implică o victima adultă şi 

responsabilă, fără consimţământul expres al acesteia. În consecinţă, profesioniştii din 

domeniul sănătăţii nu ar trebui să alerteze poliţia, direcţiile generale de asistenţă sau 

alte autorităţi competenţe fără acordul victimei (exceptând cazurile în care această 

este prevăzută în codul de etică profesională – de exemplu, legea obligă raportarea 

cazurilor de tentativă de omor, rănire prin înjunghiere etc.). 

 Nerespectarea confidenţialităţii şi intruziunea înviată privată pot afecta 

negativ nu doar relaţia furnizor-pacient, ci de asemenea, poate confisca victimelor 

autonomia de care au nevoie pentru a lua decizii informate, în favoarea propriei lor 

siguranţe şi viitor. Mai mult decât atât, raportarea cazului de trafic autorităţilor, fără 

acordul explicit, potate produce efecte în cascadă asupra tuturor sistemelor de suport 

ale victimei, întărind neîncrederea şi diminuand şansele că acesată să mai acceseze 

alte servicii de asistenţă, în scopul vindecării şi (re)integrării. Astfel, furnizorii de 

asistenţă medicală trebuie să respecte deciziile pacientului victimă. 

 Există, de asemenea, şi situaţii în care profesionistul din domeniul sănătăţii 

poate întâlni un caz ce prezintă suficiente elemente de trafic, fără că pacientul adult 

să îşi dezvăluie statutul de victima, dar nici să îl nege sau să accentueze importantă 

păstrării confidenţialităţii. În aceste condiţii, practicianul va trebui să facă o alegere 

asumată, bazată pe propriile sisteme de valori şi convingeri morale, în beneficiul 

victimei – acesta poate alege să raporteze cazul autorităţilor competenţe sau să 

păstreze informaţiile ascunse. 

 Dacă există suspiciuni de trafic în cazul unui minor, practicianul este obligat 

să raporteze cazul autorităților competente, cu sau fără acordul victimei. 
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 În situația în care victima traficului de persoane solicită ajutor, cu ocazia 

vizitei medicale, urmatorii pași sunt importanti: 

 arată compasiune și înțelegere față de victimă; 

 nu încerca să salvezi victima dacă nu ai contactele autorității competente ce 

poate interveni în astfel de situații  sau nu ai suficiente informații referitoare 

la serviciile disponibile pentru persoanele traficate; 

 asigură-te că nu pui în pericol propria securitate, a personalului medical sau 

chiar a victimei; 

 nu face promisiuni pe care nu le poți îndeplini; oferă doar ceea ce ești sigur 

că poți realiza; 

 pune la dispoziția victimei numere de telefon pe care să le poată apela, doar 

dacă aceasta nu se află în prezența unei alte persoane; 

 arată disponibilitate de a contacta autoritățile în locul ei; 

Lista contactelor autorităților și organizațiilor cu competențe în domeniul traficului: 

Agenția Națională Împotriva Traficului de Persoane 
Adresa: Str. Ion Campineanu nr.20, etaj 5, Sector 1, București, România  
Telefon: +40 21 311 89 82 / 021 313 31 00 Fax: +40 21 319 01 83  
E-mail: anitp@mai.gov.ro 
Pentru informații și sfaturi în vederea evitării unei situații de trafic de persoane, puteți 
apela HelpLine 0.800.800.678 (apel național gratuit) sau +4.021.313.3100 (apelabil și 
din străinătate). 
 
Inspectoratul General al Poliției Române 

Telefon centrală: 021/ 208.25.25 

Adresa: Str. Mihai Voda, nr. 6, sector 5, București, România 

E-mail: webmaster@politiaromana.ro 

Relații cu publicul: 

Telefon: 021/ 316.66.55 

E-mail: petitii@politiaromana.ro 

Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism 
(DIICOT) 
București, Str. Calea Griviței, nr 24, sector 1  

mailto:anitp@mai.gov.ro
mailto:webmaster@politiaromana.ro
mailto:petitii@politiaromana.ro
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E-mail: diicot@mpublic.ro 
Telefon: 021.311.12.82/ 021.311.12.99/ 021.311.12.94 
Fax: 021.311.13.07/ 021.315.16.50 

Direcțiile de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) din subordinea 
consiliilor județene/consiliilor locale, sectoare 

 Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protectie a Copilului Arad 

Centru de tranzit pentru victimele traficului de fiinţe umane - Arad 

Telefon/Fax: 0257-280.986 

Tel: 0257-210055, int. 105 

E-mail: diana.vogel@dgaspc-arad.ro 

 Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protectie a Copilului Bihor 

Centru de tranzit pentru victimele traficului de fiinţe umane - Oradea 

Tel./fax: 0359/451.530  

E-mail: dgaspcbh@rdsor.ro 

Tel: 0359-409285/ 0259-476371 

 Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protectie a Copilului Botoşani 

Centru de tranzit pentru victimele traficului de fiinţe umane - Botoşani 

Tel. 0231.537.993, Fax: 0231.511.047  

E-mail: dgaspcbt@yahoo.com 

 Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecție a Copilului București 

Centrul pilot de protecție pentru copilul victimă a traficului de ființe umane 

“Gavroche” 

Telefon: 0314050807 

Fax: 0314050808 

Email: gavroche@social2.ro 

 Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protectie a Copilului Galaţi 

Centru de tranzit pentru victimele traficului de fiinţe umane - Galaţi 

Tel: 0236-478087, 0236-311086, 0236-311087 

E-mail: asistenta_cpc@dgaspcgalati.ro 

 Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protectie a Copilului Iaşi 

Centru de tranzit pentru victimele traficului de fiinţe umane - Iaşi 

Tel: 0232/211.812 

E-mail: dasiasi@iasi.rdsmail.ro 

mailto:diicot@mpublic.ro
mailto:diana.vogel@dgaspc-arad.ro
mailto:dgaspcbh@rdsor.ro
mailto:dgaspcbt@yahoo.com
mailto:asistenta_cpc@dgaspcgalati.ro
mailto:dasiasi@iasi.rdsmail.ro
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 Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protectie a Copilului Mehedinţi 

Centru de tranzit pentru victimele traficului de fiinţe umane - Drobeta Turnu 

Severin 

Telefon: 0252/319266, 0252/324460, 0252/328658 

Fax: 0252/328658 

E-mail: directie@dgaspcmh.ro 

 Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protectie a Copilului Satu Mare 

Centru de tranzit pentru victimele traficului de fiinţe umane - Satu Mare 

Tel: 0361.882.400  

 Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protectie a Copilului Timiş 

Centru de tranzit pentru victimele traficului de fiinţe umane – Timişoara 

Tel: 0256- 490281, 0256-494030 

Fax: 0256-407066 

E-mail: dgaspctm@gmail.com 

 

Organizații non-guvermanentale 

 

Asociația Pro Refugiu - București 
Adresa: Calea Crangași nr.56, sector 6, 
București, România 
E-mail: office@prorefugiu.org 
Telefon: +40732 623 218 
Web: www.prorefugiu.org 
 
ADPARE – București 
Tel: +4 021 253 2904 
E-mail: adpare@adpare.eu 
Web: www.adpare.ro 
 
Asociația Free – București 
Tel: +4 0767 055 502 
E-mail: asociatiaFREE@gmail.com 
Web: www.asociatiafree.org 

 
ARCA – Forumul Român pentru 

Refugiați și Migranți - București 

Strada Austrului nr. 23, sector 2, 

024071, București 

Telefon: (+) 40 21 252 73 57 

Fax: (+) 40 21 252 08 15 

E-mail: office@arca.org.ro 

Salvați Copiii România 

Telefon: +40 21 224 24 52 

Fax: +40 21 224 24 54  

E-mail: rosc@salvaticopiii.ro 

Web: www.salvaticopiii.ro 

mailto:directie@dgaspcmh.ro
mailto:dgaspctm@gmail.com
mailto:office@prorefugiu.org
http://www.prorefugiu.org/
mailto:adpare@adpare.eu
http://www.adpare.ro/
mailto:asociatiaFREE@gmail.com
http://www.asociatiafree.org/
mailto:office@arca.org.ro
mailto:rosc@salvaticopiii.ro
http://www.salvaticopiii.ro/
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Fundația PRO PRIETENIA – Arad 

Str. Gheorghe Doja, nr. 119, ap. 2, 

jud. Arad, România  

Tel : +40 257 210 606  

 Fax : +40 257 210 606  

E-mail: contact@proprietenia.ro 

Web: www.proprietenia.ro 

 
Asociaţia Betania - Bacau 
Str. Nordului 19 bis 600241 – Bacău, 
România 
Tel:  +40 234 206016 
Fax: +40 234 586002 
E-mail: office@asociatiabetania.ro 
Web: www.asociatiabetania.ro 
 

Fundația Micu Bogdan – Brașov 

Tel: +40-368-453781 

E-mail:office@fundatiamicubogdan.ro 

Web: www.fundatiamicubogdan.ro 

 

Asociația Global Help – Craiova 

Adresa: Str. Sfinții Apostoli, nr. 94, 

Craiova, Jud. Dolj 

Telefon/Fax: +40.351.442.287 

Mobil: +40.723.154.085, 

+40.721.299.800 

E-Mail: anmrf_craiova@yahoo.com 

Web: www.globalhelp.ro 

 

Alternative Sociale - Iasi 

Șoseaua Nicolina, Nr. 24, Bl. 949, 

parter, Iasi, 700722 

Tel: +40 332 407 178  

Fax: +40 332 407 179  

E-mail: office@alternativesociale.ro  

Web: www.alternativesociale.ro 

 

Institutul Est European pentru 
Sănătatea Reproducerii – Mureș 
Str. Moldovei, nr 1, Târgu-Mureș 
Tel: 0265 255532 / Fax: 0265 255931, 
0265 255370 
E-mail: office@eeirh.org 
 

Fundația People to People – Oradea 

Str. Republicii nr. 36, Oradea, 410159, 

România 

Tel: (+40) 359411700 

Fax: (+40) 359411700 

E-mail: nicugal@people2people.ro 

Web: www.people2people.ro 

 

Asociația Generație Tânară - 

Timișoara 

Timișoara, Str. Molidului 8, 

Tel. +40 256 282 320 

Fax. +40 256 215 659 

E-mail: office@generatietanara.ro 

Website: www.generatietanara.ro 

 

 

 

 

 
 

mailto:contact@proprietenia.ro
http://www.proprietenia.ro/
mailto:office@asociatiabetania.ro
http://www.asociatiabetania.ro/
mailto:office@fundatiamicubogdan.ro
http://www.fundatiamicubogdan.ro/
mailto:anmrf_craiova@yahoo.com
http://www.globalhelp.ro/
mailto:office@alternativesociale.ro
http://www.alternativesociale.ro/
mailto:office@eeirh.org
mailto:nicugal@people2people.ro
http://www.people2people.ro/
mailto:office@generatietanara.ro
http://www.generatietanara.ro/
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F. Prevenirea epuizării psihice a profesioniștilor din sănătate 

 Profesioniştii din domeniul sănătăţii (personal medical, psihiatri, 

psihoterapeuţi), care lucrează cu victime ale traficului de persoane, sunt adesea expuşi 

la descrieri ale evenimentelor traumatice, dovezi ale cruzimii umane sau ale abuzurilor 

de diferite tipuri şi la emoţiile puternice ale celor pentru care trebuie să intervină.  

 O consecinţă a stresului rezultat din ajutorul sau intenţia de a oferi ajutor 

persoanelor suferinde este obosela cauzată de compasiune, care este o consecinţă 

aşteptată, tratabilă, ce poate fi prevenită, a lucrului cu persoane traumatizate, 

caracterizată prin discomfort emoţional. Această reprezintă o consecinţă unică şi 

inevitabilă a lucrului cu persoane traumatizate, însă nu reflectă aspecte 

psihopatologice. 

 Efectele cumulate ale lucrului cu persoane traumatizate pot să interfereze cu 

sentimentele practicianului, schemele cognitive, amintirile, stimă de sine şi 

sentimentul de siguranţă, ducând la apariţia fenomenului traumatizării vicariante – 

concept ce se defineşte în principal prin schimbările cognitive ale celor cinci nevoi 

psihologice principale: siguranţă, încredere, stimă de sine, control şi intimitate – 

această incluzând răspunsuri de evitare, imagini intruzive şi hiperactivism. Credinţele 

individului despre lume, despre sine şi despre ceilalţi se modifică prin expunerea la 

evenimentul traumatic, iar perturbarea funcţionarii sale psihice va diferi în funcţie de 

centralitatea schemelor afectate în sistemul sau de credinţe.  

 Traumatizarea vicariantă şi oboseală cauzată de compasiune sunt forme ale 

stresului ocupaţional indirect care pot afecta specialiştii ce lucrează cu suprevietuitorii 

traumei şi torturii.  

 O altă consecinţă rezultată din lucrul cu categoriile vulnerabile poate fi 

apariţia sindromului Burnout (sindromul arderii complete, suprasolicitarea 

profesională sau oboseală cronică), caracterizat prin diminuarea entuziasmului, a 

energiei emoţionale şi interesului pentru activităţile profesionale, depresie, cinism, 
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plictiseală, descurajare, depersonalizare, lipsa compasiunii şi reducerea sentimentului 

de împlinire profesională. Burnout-ul se poate asocia cu disconfortul intens şi evitarea 

experienţelor stresante, dar de obicei nu conduce la experienţe intruzive sau la 

hiperactivitate, caracteristice răspunsurilor la trauma. Acesta se diferenţiază de 

oboseală cauzată de compasiune şi traumatizarea vicariantă prin faptul că este în 

strânsă legătură cu sentimentul de a fi suprasolicitat şi depăşit de problemele 

profesionale, în timp ce reacţiile traumatizării indirect sunt asociate experienţelor 

traumatice specifice ale celorlalţi, care nu implică suprasolicitare. Sindromul de 

burnout este o consecinţă temporală a sarcinilor de muncă, limitată la contextul 

professional, care poate fi prevenită.  

 În scopul de a lucra cât mai eficient cu categorii de pacienţi care au 

experimentat traume semnificative, practicienii ar trebui să se autoanalizeze pentrua-

şi înţeleage propria vulnerabilitate şi să se angajezein practici de auto-îngrijire, care să 

sprijine propria lor bunăstare fizică, mentală şi emoţională. Astfel de practici pot 

include exerciţii pentru reducerea stresului (de exemplu, tehnici de respiraţie şi 

relaxare), meditaţie, şedinţe regulate de supervizare şi intervizare şi/sau ajutor de 

specialitate atunci când nu mai pot face faţă dificultăţilor curente.  

 Recomandare: 

 Dacă consideraţi că sunteţi afectat că rezultat al activităţii dvs. şi suferiţi de 

oboseală cauzată de compasiune, traumatizare vicariantă sau burnout, discutaţi 

aceste aspecte cu supervizorul dvs. sau apelaţi la ajutor specializat 

(psihoterapie/psihiatrie). Nu ignoraţi aceste simptome, pentru că ele nu vor dispărea 

până ce nu voi fi rezolvate. Aceeaşi regulă este valabilă şi în cazul managerilor, 

supervizorilor care suspectează că un menbru al personalului medical se confruntă cu 

aceste simptome; acestea nu trebuie a fi ignorate!este recomandată referirea 

imediată, a persoanei în dificultate, către servicii specializate de asistenţă.  
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G. Concluzii 

  

Până de curând, traficul de fiinţe umanea fost văzut în mare măsură că fiind 

o problemă de natură legală, socială şi uneori geo-politică. Cu toate acestea, 

fenomenul traficului, constituie şi o problemă de sănătate, atât individuală cât şi o 

problemă de sănătate publică. În timp ceasistenta medicală directă este importantă, 

profesioniştii şi organizaţiile din domeniul sănătăţii ar trebui să vadă dincolo de acest 

aspect şi să se implice în prevenirea, cercetarea, dezvoltarea ghidurilor de tratament 

adecvate, monitorizarea şi evaluarea metodelor de asistenţă medicală. 

 Sectorul sănătăţii poate juca un rol critic în susţinerea eforturilor de 

combatere a traficului de persoane în toate domeniile sociale şi în atenuarea efectelor 

negative ale traficului, asupra persoanelor exploatate. Pregătirea furnizorilor de 

servicii medicale în a răspunde cât mai eficient nevoilor victimelor presupune atât 

creşterea gradului de conştientizare cu privire la fenomenul traficului de persoane, cât 

şi cursuri de formare profesională, care să ajute la o mai bună identificare, asistare şi 

referire a victimelor care solicită servicii de asistenţă. Este de dorit că studenţii la 

Facultatea de Medicină, medicii rezidenţi şi clinicienii să fie instruiţi în legătură cu 

metodele de identificare, screening şi evaluare, psihologia traumei şi coordonare cu 

organele de poliţie şi serviciile de asistenţă socială, asociate traficului de persoane.  

 Ca şi în cazul altor tipuri de violenţă, profesioniştii din domeniul sănătăţii pot 

colabora eficient cu avocaţi, asistenţi sociali, organe de aplicare a legii, precum şi cu 

persoane importante din cadrul comunităţii, pentru a interveni în scopul prevenirii 

abuzurilor asociate traficului, utilizând o abordare pe termen lung. Abordările 

colaborative pot pune accentul pe analiză sistematică a factorilor sociali determinanţi 

în cazul fenomenului de trafic, dintr-o perspectivă bazată pe prevenţie. Luând în 

considerere factorii de risc, cum ar fi abuzul asupra copiilor, inegalitatea de gen, 

violenţă interpersonală, profesioniştii din domeniul medical pot contribui la depistarea 

şi asistarea timpurie a persoanelor vulnerabile predispuse la a fi traficate.   
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