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

Proces-verbal al şedinţei din 30 Octombrie 2015
Fundația Soros-Moldova
str. Cosmescu 3
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Silvia Stratulat a salutat persoanele participante la ședință și a prezentat agenda ședinței.
1. Organizarea marcării Zilei Unu decembrie – prezentator Silvia Stratulat (SS) la discutii au
participat de asemenea Svetlana Andries (SA) și Alexandr Curasov (AC)
SS a menționat faptul ca se apropie ziua de 1 Decembrie și ca în fiecare se organizează o serie de
activități. Anual se completează fișierul, planul de acțiuni cu evenimentele planificate, fișierul care va fi
expediat către toți membrii grupului după ședință. Tradițional și CNSP organizează activități și lansează
sloganul RM. S-a decis folosisea aceluiași slogan lansat de către UNAIDS, discuții pe marginea apropării
de către grup a traducerii în Ro se vor face pe email-ul grupului pe Prevenire.
SA a adus în discuție Campania Regională (Belorusi, Ukraina, Georgia, Armenia și RM) lansată în acest
an de UNAIDS cu genericul: Касается тех даже кого не касается. Campanie orientate spre
atingerea primului obiectiv 90 (90% din personale HIV pozitive să își cunoască statutul), din strategia
UNAIDS 90-90-90. Lansarea campaniei este planificată pentru 27 Noiembrie, la campanie va participa
Vera Brejneva, ambasadorul bunei voințe a UNAIDS împreună cu directorul regional al UNAIDS și local
Dara. Partenerul principal este MS, a fost semnată o scrisoare de suport din partea ministerului. La nivel
national se colaborează cu ONG Inițiativa Pozitivă care se ocupă de organizarea campaniei. De
asemenea, a fost lansat un concurs de graturi pentru ONG-uri, cu termenul limită 30.11.2015 pentru
organizarea la nivel local a activităților de WAD.
AC scopul campaniei pe care ne-o propunem este să punem accentual pe schimbarea stereotipurilor
existente în societate în contextual infecției HIV. Noi am devenit parte a campaniei regionale propuse de
către UNAIDS. Noi unim resursele UNAIDS cu cele a Inițiativei Pozitive din partea SR FG. Ieri a fost
desfășurată o întrunire de planificare cu organizațiile din regiuni, planul de lucru a fost aprobat. În
legătură cu scenario, noi suntem încă la etapa de colaborare. DPI de asemenea participa în calitate de
partener în cadrul campaniei. Una din activități pe care și-o propun IP este expoziția cu obiecte lucrate
manual de catre deținuții HIV+. Evenimentul final va fi o serată de decernare a premilor, iar votarea
persoanelor, inclusive categoriile cu cei care au contribuit se va face online. Din oraș vor fi expuse banere
cu mesaje care îndeamnă spre testare. Tot în cadrul campaniei, noi vom desfășura 5 mese rotunde, cu
suportul UNFPA în cadrul proiectului pe Sănătate Reproductivă. În 11 orașe vor fi organizate evenimente
de informare în masa.
2. Studiul bio-comportamental (IBBS) in rindul populatiilor cu risc sporit de infectare, planificat
pentru anul 2016 - Liliana Caraulan (LC), PAS la discutii au participat de asemenea Lucia Pîrțină
(LP)
LC a facut trecerea în revistă a conceptului pentru studiul planificat IBBS. Costurile pentru studiu
130,000 au fost estimate în baza studiului anterior cu deficit de 33,000 și 97,000 sunt acoperite din
grantul FG. Termenii, temporali, realizarea studiului este planificată pentru 2016, ca la finele anului să
putem deja genera indicatori pentru PN. Agențiile ONU sunt invitate să vină cu o contribuție la cofinanțarea studiului. Scopul este să generam indicatorii pînă la finele anului 2016. Dar graficul urmează a
fi stabilit. Costurile de administrare sunt acoperite de catre PAS. SA a menționat că UNAIDS-ul va oferi
suport prin inkind contribution dar și se bugetează în jur de 5,000 – 6,000 USD. NC, a menționat că
UNFPA ar putea de asemenea precauta surse financiare în cadrul proiectului regional cu privire la Șoferii
de Curse Lungi, dat fiind faptul că datele din IBBS vor suplini poiectul propus. UNODC de asemenea
precaută posibilitatea pentru o contribuție mica de cca 2,000 – 3,000 USD pentru IBBS. UNICEF nu va
contribui in 2016 la Studiul IBBS, dat fiind faptul că sunt la moment implicați în realizarea altui studiu.
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LP CNMS se află în pregatire împreună cu MS. Va fi nevoie de întrunit un grup mixt pe M&E și
Prevenire. Instituția Coordonatoare va fi CNMS. PAS-ul ca RP va acorda parte logistică și organizarea
procesului. Iar ceilalți partneri sunt invitați să participe în ședinte de lucru în cadrul procesului. SS a
menționat că la nivelul adminsitrației centrale a Centrului Național de Sănătate Publică se discuta
eventualitatea implemntarii studiului IBSS de către CNSP și dacă MS a coordonat cu CNSP care
instituție urmează să implemneteze activitatea dată. De asemenea, ramâne în vigoare întrebarea cu privire
la contribuția din partea statului, dacă MS va putea coperi costurile pentru testarea în cadrul studiului la
componentul bio.
VS a atenționat că cu privire la regiunea TN, acum are loc procedura PDI (Peer Driven Interventions)
ceea ce ar putea presupune o necesitate de a lua o pauza tehnica, dat fiind faptul ca bazinul de potențiali
respondenți dar și administrativ se epuizeaza.
3. Organizarea vizitei de studiu in cadrul Centrului de resurse in domeniul Reducerea Riscurilor Oxana Buzovici, UORN
OB în cadrul proiectului Fortificarea Controlului HIV ÎN RM 2015-2017, UORN este subcontractor și
implemntează componentul Centrul de Resurse în domeniul RR și una din activități pe care ne-o
propunem este este activitatea Schimbului de Experiență prin interemediul unei vizite de studiul, care
urmează a fi realizată pînă la finele anului 2015. Prin viza de studiu se propune consulidarea capacităților
organizațiilor active în domeniul RR cît și altor prestatori de srvicii în domeniu RR dar și să crească
angajamentul autorităților publice locale prin implicarea reprezentații APL-urilor pentru a vedea nițte
exemple funcționale de a acoperire costurile din RR cu budgete locale. Astfel, a fost distribuit un mesaj
informativ către membrii UORN și s- propus realizarea vizitei în Poltava, Ukraina, ONG Lumina
Speranței. ONG din Ukraina, cu experiență bogată în lucru cu UDI, LSC și deținuți și de cîtiva ani
accesează funduri locale. Participanții care vor participa în cadrul viziei, grupuri mixte ONG și APL să
dubleze acest model pe loc. Se propune cf bugetului existent ca reprezentanții a 3-4 localițăți în grupuri
de 3-4 persoane să meargă în vizite.
AC a menționat că Inițiativa Pozitivă a organizat o vizită de studiu în Poltava anul trecut, urmează să
organizeze o vizită adițională pînă la finele anului și este bine să fie coordonate eforturile astfel încît să
nu se întimple suprapuneri de grafic.
4. KAP studiu in randul soferilor de cursa lunga – Natalia Cojohari, UNFPA
NC KAP în rîndul șoferilor de curse lungi, a fost deja efectuat în Ukaina și umrează a fi implementat în
RM. Vedem acest studiu ca infomație complementară la activitățile care se fac în domeniul prevenirii
HIV/SIDA ca și complementare la PN, de accea am dorit să prezentăm acest subiect în cadrul GTL să
avem o întelegere și aprobare din partea partenerilor. În baza unui tender de prestare a serviciilor a fost
selectată de catre UNFPA compania magenta Consulting care să realizeze studiul dat. Contractarea unei
instituții publice nu este posibilă din cauza procedurilor de procurare stipulate în cadrul UNFPA.
Magenta Consulting au elaborat un model de chestionar în baze chestionarului din Ukraina. Avem nevoia
de aprobare din partea GTL pe marginea chestionarului. Chestionarul va fi distribuit prin email pentru a
putea fi consultat. Studiul va fi efectuat în rîndul de șoferi, interviuri aprofundate cu managerii
companiilor de transport dar și interviuri aprofundate cu șoferii de curse lungi.
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Alte subiecte:
- Lucia Pîrțină a atras atenția asupra Deficitul de bugdet pentru PN planificat de MS la capitolul
budget pentru noul PN începînd cu 2017 (teste, medicamente și suplimente alimentare pentru
copii).
- Ina Tcaci a adus la cunoștință indisponibilitatea pentru a asigura funcția de secretar al GTL
pe Prevenire începînd cu anul 2016.
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