Grupul tehnic de lucru al CNC TB/SIDA “Prevenire HIV”

Proces-verbal al şedinţei din 26 februarie 2015
Centrului de Virusologie al CNSP, str. Cozmescu 3, et. 2
Orele 14.00-15.30

AGENDA
1. Elaborare Programului Naţional de Prevenire și Control HIV/SIDA și ITS pentru ani
2016-2020; componentul Prevenirii la HIV.
2. Diverse
Membrii GTL
1.

Lucia Pîrțînă

2.
3.

Diana Trofimov
Zinaida Bivol

IMSP Spitalul Dermatologie și Maladii Comunicabile (SDMC), Vicedirector, Coordonator PN HIV
IMSP Spitalul Dermatologie și Maladii Comunicabile (SDMC)
IMSP Spitalul Dermatologie și Maladii Comunicabile (SDMC)

4.

Violeta Teutu

Secretariat CNC

5.

Liliana Caraulan

6.

Svetlana Doltu

Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate (Centrul PAS)
Director program HIV
AO “AFI”

7.

Angela Alexeiciuc

Instituţia Publică „Unitatea de Coordonare, Implementare şi
Monitorizare a Proiectului de Restructurare a Sistemului Sănătăţii” (IP
UCIMP RSS), Coordonator proiect HIV/SIDA

8.

Silvia Stratulat

9.

Ina Tcaci

10. Rodica Ivtodi

Centrul Național de Sănătate Publică (CNSP), Șef secție prevenire în
HIV/SIDA
Agenţia Naţiunilor Unite pentru Combaterea Drogurilor şi Criminalităţii
(UNODC), Coordonator Național HIV/SIDA
AO “Inițiativa Pozitivă”, Coordonator PR&Advocacy

11. Igor Chilcevschi

Liga persoanelor care trăiesc cu HIV (LPTH), Coordonator proiect

12. Alexandr Curașov
13. Tatiana Fomina

AO “Inițiativa Pozitivă”
AO “Viața nouă”

14. Alina Cojocari

AO “Viața nouă”

15. Veaceslav Mulear
16. Liubovi Andreeva
17. Svetlana Plămădeală

Gender Doc-M, Coordonator program "Sănătate"
IMSP DRN
Programul Comun al Naţiunilor Unite pentru HIV/ SIDA (UNAIDS),
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18. Ala Iațco
19. Liliana Gherman
20. Slobozian Vitalie
21. Veronica Zorilă

Coordonator
Uniunea pentru prevenirea HIV și reducerea riscurilor (UORN),
Președinte
Fundația Soros-Moldova (FSM), Director Program Sănătate Publică
Fundația Soros-Moldova (FSM)
Fundația Soros-Moldova (FSM)

Ștefan Gheorghiță (Ș.G) a deschis ședința prin comunicarea că la dată de 17 Februarie 2015 a
fost semnată Dispoziția MS nr.75 cu privire la Instituirea GL în scopul elaborării PN de
Prevenire și Controlul a infecției HIV/SIDA și ITS pentru ani 2016-2020; este aprobat un plan de
activitate și este creat GL. Pentru coordonarea compartimentului Prevenirii HIV/SIDA și ITS
sunt responsabili membrii GTL a CNC sub egida domnilor Vitalie Slobozian și Ștefan
Gheorghiță. Se propune ca în decurs de o lună de zile să efectueze evaluarea raspunsului PN
anterior pe aspectele Prevenirii HIV/SIDA și ITS.
Vitalie Slobozian (V.S) a fost elaborată o schemă unde sunt incluse produsele din PN existent.
V.S propune ca după exemplul GTL pe Tratament să se lucreze și în cadrul ședinței date.
Modalitatea propusă și agreată la GTL pe Tratament HIV/SIDA a fost următoarea: se întocmește
tabelul cu produse, activități și indicatori cf PN cu constatarea unui statut de realizare și ajutarea
în funcție de actualitatea problemei, punctele slabe/punctele forte și comentariile. Cu refereire la
algoritmul de activitate agreat a fost propus examinarea produselor pe compartimentul Prevenirii
unde sunt incluse 6 produse, urmînd ca analiza activităților să fie facută de membrii GTL ca
tema pe acasă și la următoare ședință să avem un consens cu privire la direcția generală pe acest
compartiment. De asemenea, s-a menționat că pe domeniul Reducerii Riscurilor, în special la
CDI, au fost făcute în ultima perioadă cîteva evaluări „Evaluarea Programului de Reducere a
Riscurilor” și „Evaluarea Programului Tratamentului cu Metadonă” care pot servi drept surse atît
pentru evaluarea PN curent cît și pentru elaborarea PN nou.
Liliana Caraulan (L.C) și Svetlana Plamadeală (S.P) mai există un set de documente care ne
pot servi drept suport la elaborarea PN nou. S-a menționat că deja s-a organizat un exercițiu
similar acum jumătate de an în urmă cînd s-a scris aplicația pentru FG, exercițiu de analiză a
produselor PN existent, deși poate mai puțin formalizat, dar analiza dată ne poate fi de folos.
Ș.G a menționat cu referire la GRSI că există ținte 60, 40, și 40 iar activitățile prlanificate pot fi
ajutate astfel încît să realizăm aceste ținte. V.S a subliniat că aceste ținte trebuie traduse în cifre,
cum ar fi în cazul activităților cu farmacii.
V.S a propus trecerea prin produse pentru a defini categoriile și activitățile la general:
1. Produs: Testarea în grupurile țintă (UDI, LSC și BSB), acest produs trebuie continuat în
vederea atingerii indicatorilor propuși, rezultatul utimului PN este de cca 60% rezultatul
ultimului BBS sunt reflectate în tabelul propus (IBBS - CDI (C 47%, BL 43%, TR 29%)
LSC (C 22%, BL 29%), BSB (C 24%, BL 1%), cu diferențe între localități; la acest produs
trebuie stabilită care va fi cifra inclusă în raportul pe PN existent. În acest domeniu avem
progrese majore, a fost adoptat documentul și s-a realizat instruirea pentru a permite testarea la
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HIV prin intermediul ONG-urilor; Reultate se vor vedea pe parcursul anilor urmatori, acum ar fi
prematur să stabilim cît de eficient este acest serviciu, după cum implementarea a început acum
13 luni. Ramîne în vigoare întrebarea cu referire la care va fi situația servicului CTV
implementat în instituțiile publice medicale și specializare și promovarea CTV la inițiativa
lucrătorului medical.
Ș.G deși PN nou se va axa pe grupurile țintă trebuie să ținem cont și de necesitatea testarii în
cadrul populației generale. Aceste servici pot fi integrate și în alte programe dar ele trebuie
incluse și în PN pe HIV și ITS. L.C serviciu de planificare familială are integrat serviciu CTV.
Silvia Stratulat (S.S) serviciu trebuie extins atît pentru GRSI (cum ar fi în serviciu de
Narcologie) dar și pentru populația generală. Angela Capcelea (A.C) adolescenții sunt un grup
din populația țintă care nu este acoperit, el nu este menționat ca grup separat, dar în cazul acestui
grup trebuie stabiliți indicatori de testare, poate mai puțin cu referire la serviciile de RR. De
asemenea, ar fi binevenit să se facă dezagregarea pe vîrste la indicatori. Ina Tcaci (I.T) un alt
grup de luat în considerație pentru elborarea noului PN ar fi partenerii reprezentanților GRSI.
2. Produs: Servicii de Reducere a Riscurilor din Penitenciare. Dat fiind faptul că la ședință nu a
fost prezent nimeni de la penitenciare, V.S și-a luat angajamentul să discute cu reprezentații DIPului pe marginea acestui produs.
Alexandru Curașov (A.C) apare întrebarea cu privire la separarea activităților care se
desfășoară în penitenciare, avînd în vedere că este vorba de același grup țință CDI și BSB, de ce
se merge pe acestă formulă și daca se va pastra această separare și în PN nou. Ș.G avem opțiunea
de a integra grupul deținuților în produsele generale sau să îi păstrăm separat. A.C și V.S au
discutat despre modalitate actuală de raportare a CDI din penitenciare, dacă acest grup se
regasește în raportarile din celelalte produse, sau se raporteaza separat. Fundația Soros
înregistrează în penitenciare cca 1000 de persoane care beneficiază de programele RR, (persoane
neînregistrate cu coduri separate), reprezintă puțin peste 10% din numărul total raportat; și ca
urmare se constată o sub-raportare. Specificul grupului țintă nu permite înregistrarea
beneficiarilor în bază de cod.
3. Produs: Tratamentul cu Metadonă (FTM). Conform PN existent acest serviciu urma să fie
acordat în cel puțin 4 teritorii administrative; în proces se află 4-5 puncte noi. Indicatorul este
sub 30%. Ș.G a propus ajutarea în PN nou a indicatorilor pe FTM în conformitate cu
recomandările indicatoriilor stabiliți împreună cu FG.
4. Produs: Acorperirea cu Activități a CDI. A fost stabilit un indicator de cca 60% în
conformitate cu ghidurile internaționale. Cifra estimată de CDI este de 30200. Indicatorul obținut
este de 31% raportat totală. Daca se face raportare și în fucnție de numărul de localități unde
serviciul este disponibil atunci cifta obținută este de 84%. Pe activități urmează să se expună
mebrii GL.
5. Produs: Acorperirea cu Activități a BSB. Numărul de localități unde se desfășoară activități
deja este 3.
6. Produs: Acorperirea cu Activități a LSC. Numărul de localități unde se desfășoară activități
deja este 6.
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Igor Chilcevschi (I.C) a menționat cu referire la produse, dezvoltarea unui nou produs specific
PTH și activităților specifice acestui grup de persoane.
Este de menționat că noul grant a FG a fost ajustat la necesitățile GRSI de aceea se estimează o
creștere a indicatorilor la nivel de țară. Puctele slabe vor fi indentificate de către membrii GTL și
remise prin email către coordonatorul GL. V.S va remite documentul, planul în versiune
electronică pentru a putea face comentarii direct în document.
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