Grupul tehnic de lucru GRUPURI VULNERABILE
al Consiliului Naţional de Coordonare a Programelor de Profilaxie şi Control HIV/SIDA şi TB

Proces-verbal al şedinţei din 12 decembrie 2008
Fundaţia Soros-Moldova
Sala de şedinţe, 12:00
Agenda şedinţei
1.

Prezentarea rezultatelor evaluării la mijloc de termen a strategiei nr.IV a Programului Naţional de Control HIV/SIDA/ITS (2006-2010). L. Gherman

2.

Extinderea activităţilor Centrului de Reabilitare al DNR. Prezentare. DNR

3.

Anunţarea colectării solicitărilor de finanţare de la organizaţiile care au
implementat activităţi de reducere a riscurilor şi de acordare a asistenţei
persoanelor cu HIV, pentru perioada 01 martie - 31 decembrie 2009.
V. Slobozian

4.

Repartizarea mijloacelor de transport pentru extinderea activităţilor de profilaxie
HIV în cadrul grupurilor vulnerabile şi asistenţă a persoanelor cu HIV (Runda 6
GFATM). V. Slobozian

5.

Direcţii prioritare pentru activităţile din viitoarea aplicaţie pentru Runda 9 a
GFATM. Discuţii

6.

Diverse.

Prezenţi la şedinţă
S.Plămădeală, CNC TB/SIDA
2. M. Oprea, Dispensarul Republican de Narcologie (DRN)
3. L. Andreeva, Dispensarul Republican de Narcologie (DRN)
4. V. Vovc, Departamentul Instituţiilor Penitenciare
5. O. Istratuc, Departamentul Instituţiilor Penitenciare
6. L. Pintilei, Departamentul Instituţiilor Penitenciare
7. V. Burinschi, UCIMP, Programul TB/SIDA
8. I. Chilcevschii, ONG Credinţa
9. A. Leorda, ONG Reforme Medicale
10. V. Toncoglaz, ONG Proiecte Inovatoare în Penitenciare
11. R. Poverga, ONG Viaţă Nouă
12. A. Curasov, ONG Viaţă Nouă
13. R. Ivtodi, Moldovian Christian Aid
14. V. Andronachi, FSM
15. A. Capcelea, FSM
1.
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16. L. Gherman, Fundaţia Soros-Moldova (FSM), şef responsabil GTL
17. V. Slobozian, FSM – secretar GTL

1. Prezentarea rezultatelor evaluării la mijloc de termen a strategiei nr.IV a Programului Naţional de control HIV/SIDA/ITS (2006-2010)
L. Gherman a prezentat raportul (anexat) privind rezultatele evaluării la mijloc de termen a strategiei nr.IV a Programului Naţional de control HIV/SIDA/ITS (2006-2010).
Au fost prezentate rezultatele pe indicatori, resursele financiare de suport a Programului
Naţional, limitarea datelor prezentate doar la activităţile şi beneficiarii programelor de reducere a riscurilor, recomandările existente.
2. Extinderea activităţilor Centrului de Reabilitare al DNR.
L. Andreeva a prezentat iniţial serviciile pentru asistenţa CDI existente la moment în
Chişinău (temei de iniţiere, acte normative de reglementare, indicatori, servicii, durata
tratamentului, locaţie, etc).
Printre problemele/neajunsurile serviciilor de reabilitare existente în cadrul DNR se numără absenţa unui patronaj/supraveghere post-cură de reabilitare a beneficiarilor acestor
servicii.
O altă problemă cu care se confruntă serviciul narcologic este numărul mare de potenţiali
beneficiari care nu au poliţă de asigurare medicală, aceştea făcând parte din grupul persoanelor social vulnerabile (inclusiv şi persoane încadrate în TSM), pentru aceştea este
planificată extinderea serviciilor din resursele GFATM, cu accent pe includerea în sistemul de reabilitare a CDI care sunt la moment în afara oricăror servicii.
Este planificată deschiderea a încă unui centru de reabilitare cu existenţa serviciilor de
asistenţă de tip psihosocial (grupuri de autosuport şi suport reciproc, asistenţă juridică,
asistenţă şi consiliere socială)
Absenţa recomandărilor metodice privind asistenţa şi reabilitarea CDI motivează elaborarea şi aprobarea acestora în cadrul acestui proiect. Aceste recomandări vor putea astfel fi
utilizate ca reper pentru activitatea unor alte servicii/centre de reabilitate în alte regiuni,
inclusiv de către ONGuri.
O altă activitate prezentată a fost elaborarea unei baze de date pentru pacienţii din serviciile de reabilitare, cît şi a formelor standartizate pentru monitorizarea/raportarea activităţilor şi serviciilor efectuate.
A. Curaşov a solicitat mai multă disponibilitate spre colaborare a organizaţiilor guvernamentale cu ONG-urile, care deja au demonstrat abilităţi de activitate în domeniu.
Pentru suportul psihosocial post-cură trebuie dezvoltate serviciile de suport psihosocial,
indispensabile după un tratament în staţionar sau ambulator.
Colaborarea dintre OG şi ONG-uri va contribui indiscutabil la creşterea calităţii serviciilor de reabilitare pentru CDI.
L. Andreeva, a mai adăugat că ar fi utilă elaborarea şi menţinerea unui site web pentru
CDI care beneficiază de sevicii, unde aceştia ar putea face schimb de opinii şi primi informaţii necesare.
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L. Pintilei a accentuat faptul că persoanele din grupurile vulnerabile sunt cele mai expuse
la imposibilitatea de a accesa serviciile de suport pentru CDI.
V. Slobozian, a reiterat importanţa existenţei unei colaborări între organizaţiile de stat şi
ONG-uri în domeniul asistenţei CDI. Elaborarea protocoalelor, recomandărilor metodice,
trebuie să ţină cont şi de faptul că unele dintre aceste activităţi vor fi implementate de către ONG-uri.
M. Oprea, a menţionat că Compania Naţională de Asigurări în Sănătate doreşte o argumentare suplimentară privind apartenenţa serviciilor de reabilitare la serviciile medicale,
insistând că acestea ar fi mai mult servicii de tip social, ceea ce ar limita în viitor finanţarea acestor servicii din sursele CNAM. Colaborarea între organizaţiile de stat şi ONG-uri
în domeniul asistenţei CDI este un element important al comprehensivităţii serviciilor
acordate acestora.
A. Curaşov a solicitat suportul GTL privind acordarea unui sediu pentru ONG Viaţa
Nouă de către APL.
L. Gherman a reamintit că la iniţiativa GTL Grupuri Vulnerabile a fost emisă de căte
Preşedintele CNC HIV/TB/ITS către APL, o scrisoare de suport pentru ONG-urile care
implementeză activităţi în cadrul Programului Naţional de Control HIV/SIDA. Aceasta ar
putea fi utilizată şi de ONG Viaţa Nouă.
În acelaşi timp este de menţionat şi faptul că colaborarea dintre ONG şi OG era mai intensă în perioada 2002-2005.
V. Vovc a propus dechiderea unui Centru de reabilitare pentru CDI în cadrul instituţiilor
penitenciare.
3. Anunţarea colectării solicitărilor de finanţare de la organizaţiile care au
implementat activităţi de reducere a riscurilor şi de acordare a asistenţei
persoanelor cu HIV, pentru perioada 01 martie - 31 decembrie 2009
V. Slobozian, a prezentat modalitatea de colectare a solicitărilor de finanţare de la
organizaţiile care au implementat activităţi de reducere a riscurilor şi de acordare a
asistenţei persoanelor cu HIV, pentru perioada 01 martie - 31 decembrie 2009 (ataşată la
PV)
Participanţii la şedinţă au remarcat că modalitatea propusă este una acceptabilă şi comodă.
4. Repartizarea mijloacelor de transport pentru extinderea activităţilor de profilaxie
HIV în cadrul grupurilor vulnerabile şi asistenţă a persoanelor cu HIV (Runda 6
GFATM)
V. Slobozian, a informat audienţa privind mijloacele de transport bugetate pentru procurare în cadrul grantului GFATM runda 6 pentru extinderea activităţilor de profilaxie HIV
în cadrul grupurilor vulnerabile şi asistenţă a persoanelor cu HIV. Procedura de procurare
a fost demarată de UCIMP. A fost prezentată cronologia procedurii de procurare.
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a) 2 mijloace de transport au fost prevăzute pentru extinderea activităţilor de profilaxie
HIV în rîndul LSC în municipiile Chişinău şi Bălţi.
Ţinînd cont de faptul că aceste activităţi sunt implementate la Chişinău de ONG Reforme
Medicale (director A. Leorda) şi la Bălţi de ONG Tinerii pentru Dreptul la Viaţă, filiala
Bălţi (director I. Biriucova), ambele organizaţii cu experienţă vastă în domeniu, a fost decis de comun acord ca acestor două organizaţii să le fie distribuit cîte un mijloc de transport.
b) 2 mijloace de transport au fost prevăzute pentru extinderea activităţilor de profilaxie
HIV în rîndul CDI în Tiraspol şi Chişinău.
Pentru or. Tiraspol a fost discutată necesitatea de a distribui o unitate de transport la Centrul SIDA din Tiraspol, care va pune la dispoziţie maşina pentru implementarea activităţilor în rândul CDI. UCIMP va analiza posiblitatea şi mecanismul de transmitere a unităţii
de transport.
Privind unitatea de transport prevăzută pentru mun. Chişinău, datorită numărului mai
mare de organizaţii care lucrează în municipiu, a fost luată decizia de a elabora criterii de
eligibilitate, a stabili data limită de prezentare a scrisoarilor de interes (care ar conţine şi
argumentarea necesităţii mijlocului de transport, activităţile organizaţiei şi experienţa
ONG în implementarea activităţilor de reducere a riscurilor pentru CDI) din partea organizaţiilor interesate şi a convoca o comisie pentru decizia finală.
Decizia finală va fi luată în urma examinării informaţiei prezentatre de organizaţii de către o comisie formată din reprezentanţii MS, Secretariat CNC, UCIMP, responsabilul şi
secretarul GTL GV sau la o şedinţa ulterioară a GTL GV.
c) un mijloc de transport a fost prevăzut pentru extinderea activităţilor de suport şi îngrijire oferite PHS.
În urma discuţiilor în contradictoriu privind desemnarea organizaţiei care va recepţiona
unitatea de transport a fost luată decizia de a nominaliza organizaţia la o şedinţă a Consiliului de administraţie a Ligii Persoanelor cu HIV din Moldova, cu participarea la aceasta
a reprezentanţilor
UCIMP, responsabilul şi secretarul GTL GV. Criteriile de apreciere vor fi numărul exact
de beneficiari şi de suburbii acoperite, experienţa ONG în implementarea activităţilor de
îngrijire şi suport, precum şi necesitatea argumentată a mijlocului de transport pentru extinderea activităţilor.
S. Plămădeală a accentuat necesitatea asigurării transparenţei procesului.
5. Direcţii prioritare pentru activităţile din viitoarea aplicaţie pentru Runda 9 a
GFATM
L. Gherman a anunţat că organizaţile interesate şi cu experienţă în domeniu urmează să
pregătească în termen de o săptămână propuneri cu necesităţile pentru extinderea,
creşterea calităţii şi atractivităţii serviciilor oferite grupurilor vulnerabile în cadrul
proiectelor de reducere a riscurilor în cadrul implementării Programului Naţional de
control al HIV/SIDA (2006-2010) pentru ca acestea să fie prezentate în cadrul şedinţei
CNC TB/SIDA din decembrie 2008, subiect: aplicarea RM la runda a noua a GFATM.
S. Plămădeală a menţionat că toate activităţile trebuie să fie foarte clar argumentate.
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Concluzii/recomandări/constatări
1. Membrii GTL GV au luat act de rezultatele evaluării la mijloc de termen a strategiei nr.IV a Programului Naţional de control HIV/SIDA/ITS (2006-2010).
2. Membrii GTL GV au luat act de activităţile propuse pentru extinderea activităţii
Centrului de reabilitare prezentate de DNR.
3. S-a decis repartizarea a câte un mijloc de transport la Chişinău pentru ONG Reforme Medicale (director A. Leorda) şi la Bălţi pentru ONG Tinerii pentru Dreptul la Viaţă, filiala Bălţi (director I. Biriucova). Repartizarea celorlalte 3 mijloace
de trasport se va efectua conform procedurilor descrise la punctul 4 al prezentului
proces-verbal.
4. FSM va asigura compilarea propunerilor pentru Runda 9 a GFATM pentru
componentul Reducerea Riscurilor.

Liliana Gherman,
şef responsabil de grup
Slobozian Vitalie
secretar

