Minuta
ședinței comune a GTL Control HIV/SIDA/ITS
Data: 8 mai 2020, ora 11:00
Locul ședinței: on-line (zoom meeting)
Participanți:
Membri GTL cu drept de vot

1. Iurie Climașevschi – SDMC
2. Tatiana Cotelnic – Centrul PAS
3. Ruslan Poverga– AO „Inițiativa Pozitivă”
4. Veaceslav Mulear – Genderdoc-M
5. Violeta Teutu, IP UCIMP DS
6. Svetlana Plămădeală – UNAIDS
7. Silvia Stratulat – Secretariat CNC/ANSP
8. Ludmila Untură – Liga PTH
9. Ala Iațco – UORN
10. Irina Barbâroș, ANP, MJ
11. Iurie Bucinschi, IMSP DRN
12. Alexandru Goncear, Centrul SIDA, Tiraspol
13. Galina Lesco, CSPT Neovita
Invitați:
1. Giedrius Lukatavicius, consultant internațional
2. Svetlana Popovici, SDMC
3. Eugenia Berzan, UNFPA
4. Victor Volovei, UCIMP
5. Veronica Zorilă, UCIMP
6. Maia Rîbacova – SDMC
7. Ina Tcaci, UNODC
8. Igor Chilcevschii, Liga PTH
9. Svetlana Nicolaescu, Centrul PAS
10. Lucia Pîrțînă, Centrul PAS
11. Iulian Oltu, SDMC
12. Tatiana Costin-Codreanu, UCIMP
13. Adelina Sochirca, secretariat CNC
14.
Agenda ședinței:
1. Prezentarea draftului PN HIV 2021-2025
2. Aprobarea costificărilor pentru serviciile prevenire HIV
3. Solicitarea DRN de a procura Buprenorfina din sursele FG pentru perioada august-decembrie
2020.
4. Marcarea Zilei de comemorare a persoanelor decedate de SIDA
5. Diverse

Subiectul # 1
Prezentarea draftului
PN HIV 2021-2025
framework NSP 7
May 2020.xlsx

Context și dezbateri (opțiuni/propuneri din partea participanților)
Dl Lukatavicius a prezentat structura conceptuală a Programului Național

HIV/SIDA/ITS 2021-2025. A fost propus ca viziune startegică „Micșorarea
poverii epidemiei HIV ca o amenințare pentru sănătatea publică în Republica
Moldova”. Scopul PN „Minimizarea efectelor epidemiei HIV și ale ITS prin
reducerea numărului de cazuri de transmitere și răspândire HIV în special în
populațiile cheie: MSM cu cel mult „15%”, IDU „20%”, „6% SR” și
minimizarea mortalității legate de HIV.”
A fost propus să fie elaborat Programul național strategic ca va avea
nivelurile:
1. Trei direcții strategice
2. Pentru fiecare direcție au fost formulate câteva obiective specifice
3. Pentru fiecare obiectiv specific au fost descrise activități principale.
În Planul operațional al Programului național vor fi descrise detaliat
activitățile specifice si subactivitățile care vor fi bugetate în detalii
Planul de monitorizare și evaluare care va conține lista indicatorilor specifici pentru
toate nivelurile de program.
La subiectul implementării serviciilor de tratament de substituție cu opiacee în
regiunea Transnistreană s-a propus să se facă accent pe activitățile de advocacy la
nivel de factori de decizie atît din regiune cît și de pe malul drept pentru acceptarea
programului și implmentarea lui în calitate de program pilot.
Dna Iațco a comunicat că din partea IGP vor veni în următoarele zile propuneri de
activități de prevenire în grupurile cheie în contextul stabilirii relațiilor de
colaborare dintre diferite sectoare.

Decizii/recomandări:

•

Subiectul # 2
Aprobarea
costificărilor pentru
serviciile prevenire
HIV

Context și dezbateri (opțiuni/propuneri din partea participanților)

Până luni, 11 mai toți membrii GTL și organizațiile interesate vor
examina draftul propus și vor veni cu sugestii de completarea,
îmbunătățire care vor fi discutate luni într-o altă ședință pentru aprobarea
definitivă până la această etapă pentru a începe costificarea activităților.

Dl Climașevschi a propus să fie folosită costificarea serviciilor de prevenire
HIV folosind prețurile din raportul de costificare a serviciilor realiztă în
2017, deoarece alte costificari mai actualizate nu sunt disponibile.

Costificare Servicii
de prevenire.xlsx

Decizii/recomandări:
Subiectul # 3
Solicitarea DRN de a
procura Buprenorfina
din sursele FG pentru
perioada augustdecembrie 2020.

•

Se aprobă utilizarea costificării serviciilor de prevenire HIV în baza
prețirilor indicate în raportull de costificare realizat în 2017.

Context și dezbateri (opțiuni/propuneri din partea participanților)

IMSP DRN a venit cu solicitarea de a fi procurat necesarul de Buprenorfină
pentru perioada august- decembrie 2020 din sursele FG. A fost estimat stocul
actual de Buprenorfina este suficient pentru acoperirea necesităților pînă în
luna august 2020, inclusiv august este luna de expirare a medicamentului.
Necesarul de Buprenorfină pentru anul 2021 a fost inclusă în procurarea din
bugetul de stat care deja este inițiată.

UCIMP
Buprenorfina.pdf

Decizii/recomandări:

Subiectul # 4
Marcarea Zilei de
comemorare a
persoanelor decedate
de SIDA

Decizii/recomandări:

Dna Iațco a solicitat tratamentul cu Buprenorfină să fie disponibil în toate
punctele de oferire a TSO și nu doar în Chișinău deoarece este o cerere
înaltă din partea beneficiarilor.
1. A fost aprobat unanim de a procura cantitatea solicitată de
Buprenorfină din sursele FG.
2. IMSP DRN s-a obligat să faciliteze și să asigure diversificare
tratamentului de substituție cu Buprenorfină în toate punctele de
oferire a TSO din țară.
Context și dezbateri (opțiuni/propuneri din partea participanților)

Dna Stratulat a solicitat să fie luată decizia privind modul de marcare a zilei
de comemorare a persoanelor decedate de SIDA în condițiile epidemiei
COVID-19.
Dna Plămădeală a comunicat că în aceeași zi urmeaza să aibă loc o ședința a
organizațiilor implicate în acest eveniment pentru luarea deciziilor despre
marcarea acestei zile.
Dna Stratulat a solictat să fie comunicat printr-un mesaj despre deciziile care
vor fi luate la acea sedință.
GTL HIV va fi informat printr-un mesaj despre modul de marcare a Zilei de
comemorare a persoanelor decedate de SIDA în anul 2020.

Secretarul GTL: Tatiana Cotelnic
Șeful GTL:

