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Stimați colegi şi prieteni! 

 

Propunem atenţiei dumneavoastră buletinul informativ 
electronic al UORN. Pe paginile acestuia găsiți o colecţie de  

informaţii despre cele mai interesante noutăţi şi evenimente 
organizate de membrii şi partenerii UORN pe parcursul lunii 

Noiembrie - Decembrie 2014, în domeniul HIV/SIDA şi 
Reducerea Riscurilor. 

 

 

Дорогие друзья и коллеги! 

 

Представляем вашему вниманию новый выпуск 
информационного бюллетеня Союза 

неправительственных организаций, работающих в 
сфере  профилактики ВИЧ/СПИДа и Снижения Вреда в 
Молдове.  В нем мы собрали информацию о наиболее 

интересных мероприятиях и событиях проведенных в 
Ноябре-Декабре 2014 г., самых важных новостях в сфере 
ВИЧ/СПИДа и Снижения Вреда организованных членами  

и организациями партнёрами. 

 

uorn.aids.md 



            Uniunea pentru Prevenirea HIV      Noiembrie - Decembrie  2014 
         şi Reducerea Riscurilor     № 45 
 

NOUTĂŢI ŞI EVENIMENTE 

НОВОСТИ И СОБЫТИЯ 

 

 

 

La 17 decembrie, anul curent, Asociația „Tinerii pentru 
Dreptul la Viață”, Bălți, a desfășurat masa rotundă cu 
genericul „Sporirea accesului adolescenților cu risc 
sporit de infectare la servicii de consiliere și testare 
voluntară la HIV în Republica Moldova”. 

Activitatea a întrunit reprezentanți ai UNICEF Moldova, 
Ministerului Sănătății, SDMC, IDOM, Fundația Soros 
Moldova, CNSP, CSPT-urile, ONG-urile partenere și 
specialiștii din domeniu din întreaga republică, în 
special din cele 5 regiuni (Bălți, Orhei, Dondușeni, 

Ungheni și Rîbnița) vizate de proiectul regional UNICEF realizat cu suportul Uniunii Europene „Sporirea 
capacităților actorilor nonguvernamentali în prestarea serviciilor de consiliere și testare voluntară pentru 
adolescenții și tinerii cu risc sporit de infectare cu HIV”. 

În cadrul mesei rotunde au fost discutate subiectele ce ține de accesul adolescenților și tinerilor la 
consilierea şi testarea voluntară la HIV în Republica Moldova şi regiunea transnistreană. 

La fel, participanții mesei rotunde, au avut posibilitatea să facă cunoștință cu programul electronic de 
instruire a specialiștilor în consilierea și testarea voluntară a adolescenților (ICATT), care a fost creat la nivel 
regional, cu suportul UNICEF și care poate servi drept resursă pentru structurile și specialiștii din domeniu. 

Un moment important al întrunirii date a fost lucrul în grupuri mici, la care toți participanții au avut 
posibilitatea să identifice modalitățile de sporire a accesului adolescenților către serviciile de consiliere și 
testare voluntară la HIV și pașii posibili de urmat. 

 

 

Violența împotriva femeilor este un fenomen frecvent întîlnit în Republica Moldova. Asociația Obștească 
„Pentru Prezent și Viitor” desfașoară activități de prevenire a infecției HIV/SIDA în rândurile grupurilor 
vulnerabile, astfel cunoscând situația femeilor, tipurile de violență la care sunt supuse acestea zi de zi, fie 
că este violența în familie, fie că este violență manifestată de cei din partea cărora ar trebui să fie apărate. 
În acest context, membrii ONG-ului s-au implicat în Campania „16 zile de acțiuni împotriva violenței", 

Sporirea accesului adolescenților cu risc sporit de infectare  
la servicii de consiliere și testare voluntară la HIV în Republica Moldova 

 
STOP Violența față de femei și fete! 
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urmând să desfăşoare activități de sensibilzare, 
instruire, informare și promovarea mecanismului 
de combatere a acestuia, ca urmare a  încălcării 
drepturilor omului.              

În acest context, la 3 decembrie 2014 a fost 
organizată o sesiune de informare cu participarea 
femeilor - beneficiare, la care psihologul Lilia 
Todiraşcu a explicat celor prezenți termenul de 
violență, formele, impactul și mecanismul de 
combatere a acestui fenomen. Activitățile de 

grup în rândurile femeilor prezente au demonstrat, că fiecare a doua femeie pe parcursul vieții a fost 
victimă a violenţei, manifestată de către partenerul de viață, sau de reprezentanții organelor de poliție  
(urmărite, șantajate, constrîngere spre conlucrare, etc.). 

Psihologul Lilia Todiraşcu își împărtășește impresiile c noi, „În urma activității desfășurate, am sesizat, că 
femeile nu-şi cunosc drepturile, că persistă frica de a denunța agresorul, pe motiv că actul de violență 
asupra ei poate lua amploare. De aceea este necesar ca activități similare să fie petrecute periodic pe 
parcursul întregului an, în special în rîndul grupurilor vulnerabile.” 

 

 

 

Înarmaţi  cu materiale informative despre 
HIV/SIDA, cu panglici roşii atârnate de haine, 
echipa AO ”Pentru Prezent şi Viitor” a ieşit pe 
străzile municipiului Chişinău pentru a marca Ziua 
Mondială de contacarare SIDA. 

În scuarul Caterdralei Adormirii Maicii Domnului a 
fost improvizată şi o  bibliotecă vie pentru 
trecători. Pentru aceştia au fost pregatite 
chestionare  cu întrebări legate de căile de 
transmitere a infecţiei HIV, atitudinea faţă de 
persoanele cu statutul HIV pozitiv. Analizănd 

rezultatele sondajului, am constatat cu regret,  că moldovenii   şi în special tinerii , mai puţin cunosc despre 
căile de transmitere a infecţiei HIV. Îngrijorător este faptul, că din 48 persoane anchetate , în 16 cazuri s-a 
afirmat că persoanele infectate cu HIV sunt singure vinovate de infectarea sa, în 24 cazuri se crede că 
femeile HIV infectate nu au dreptul să nască copii, iar în 36 cazuri se crede că parintii, profesorii, educatorii 
trebuie să cunoască dacă cineva din colegi este infectat cu HIV şi să anunţe despre acest lucru. 

Rezulatele sondajului ne demonstrează o dată în plus  că în societate persistă fenomenul de discriminare a 
persoanelor cu statutul HIV pozitiv, iar nouă, societăţii civile,ne revine datoria de a informa şi de a 
conştientiza populaţia, ca la finele anului 2030 să putem afirma că obiectivul mileniului a fost atins “ Zero 
cazuri noi de infecţie HIV, zero discriminare, zero decese prin SIDA”.  

 

1 Decembrie - Ziua Internaţională de Combatere a HIV/SIDA 
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Autor: Virginia Murariu 

Zilnic întâlnește zeci de persoane HIV-pozitive. Spune 
că seropozitivii sunt oameni obișnuiți, cu familie, griji, 
hobby-uri și cu planuri de viitor. Datorită 
tratamentului pe care-l iau, oamenii cu HIV pot avea 
o viață obișnuită. Totodată, îi îndeamnă pe tineri să 
fie precauți, deoarece nimeni nu este asigurat pe 
viață împotriva HIV/SIDA, iar o relație amoroasă de 
câteva zile, în care nu s-au protejat, le-ar putea 
schimba statutul pentru tot restul vieții. 

Doamna Iațco, ce știu tinerii din Moldova despre HIV, și din experiența dumneavoastră sunt conștienți de 
riscurile acestui virus? 

O bună parte dintre tineri cunosc multe despre HIV. Știu chiar și căile de transmitere ale virusului, dar 
aceasta nu înseamnă că sunt conștienți față de riscurile la care sunt supuși. Aceasta nu înseamnă că ceea ce 
cunosc ei la nivel de informație se transpune în practici comportamentale. Toți știu că trebuie să folosească 
prezervativul în cadrul relațiilor sexuale sau cu un partener puțin cunoscut, etc. Între cunoștințe și fapte 
însă este o distanță foarte mare.  

Din ce cauză se întâmplă asta? 

Tinerii cred că lor nu li se poate întâmpla nimic grav și că starea de bine, în special ce se referă la sănătate, 
va dura la infinit. Nu este așa. HIV-ul nu alege conform vârstei sau sexului. În plus, despre asta se vorbește 
foarte puțin. Se discută doar la nivel teoretic atât în școală cât și în familie. Discuțiile despre HIV/SIDA nu 
sunt suficiente și nici nu sunt prezentate în forma potrivită pentru tineri, astfel încât ei să deprindă niște 
abilități sau să ia atitudini. 

Ce ar trebui să conțină curricula școlară pentru acești tineri, astfel încât să-i informeze. Ce ar trebui să 
scrie în acele manuale? 

În primul rând trebuie să fie luat în considerare specificul vârstei. Metodele de transmitere a informației 
trebuie să fie interactive și interesante pentru tineri, axate pe implicarea lor, nu doar pe lecturare sau 
ascultare. Este bine să fie jocuri de rol, exerciții, studii de caz, istorii. Ar fi bine să existe și broșuri frumos 
ilustrate potrivit vârstei. 

Interviul în întregime îl puteți citi aici: http://uorn.aids.md/news/ala-ia%C8%9Bco-pre%C8%99edintele-
uniunii-pentru-prevenirea-hiv-%C5%9Fi-reducerea-riscurilor-%E2%80%9Etinerii-cred-c%C4%83-l 

„Tinerii cred că lor nu li se poate întâmpla  
nimic grav și că starea de bine va dura la infinit. Nu este așa“ 
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Legislația prezintă un interes din ce în ce mai crescut 
pentru diverse persoane, atât avocați, judecători și 
studenți la drept, oameni de afaceri și întreprinzători, cât  
si oameni simpli, în special consumatori de droguri care 
doresc să-și știe drepturile și obligațiile în raport cu ceilalți 
și mediul în care își desfășoară activitatea. Totodată, 
cunoașterea legislației este necesara atât pentru cei care 
desfășoară activități cu specific juridic, dar și pentru cei 
care interacționează tangențial cu domeniul juridic. Astfel, 
lucrătorii outreach ai Programelor de Reducere a 
Riscurilor trebuie să cunoască legislația în vigoare pentru 

domeniul în care își desfășoară ei activitatea pentru ca astfel vor putea evita încălcarea unor norme de 
către consumatorii de droguri, și implicit sancționarea lor pentru aceasta, precum și asistență în 
soluționarea problemelor de ordin juridic deja existente. 

Astfel, la 28 noiembrie 2014 în incinta Centrului de Asistență Integrată a persoanelor cu risc sporit de 
infectare / Asociația „Tinerii pentru Dreptul la Viață” f. Bălți (TDV, Bălți) a avut loc trening-ul „Noțiuni de 
bază în asistența juridică a consumatorilor de droguri injectabile”. Evenimentul a fost organizat de către 
Uniunea pentru prevenirea HIV si Reducerea Riscurilor (UORN) și a fost susținut financiar de către Fundația 
Soros Moldova în cadrul proiectului ”Sporirea durabilităţii financiare şi a capacităţii de implementare a 
programelor de reducere a riscurilor din republica Moldova”. 

Scopul instruirii a constituit pregătirea personalului outreach ai Programelor de Reducere a Riscurilor din 
Republica Moldova cu privire la aspectele  juridice privind drepturile și obligațiile unui utilizator de droguri, 
referitor la mecanismele de asigurare a protecției drepturilor omului și declararea încălcării lor. La fel, 
participanții la instruire s-au familiarizat cu cele mai frecvente încălcări ale drepturilor consumatorului de 
drog, interacțiunea consumatorilor de drog cu poliția, interacțiunea lucrătorilor outreach cu poliția, în 
timpul îndeplinirii obligațiilor de serviciu.  Totodată, s-a acordat o atenție deosebită noțiunii de juriști 
stradali. 

Trainingul a fost moderat de către specialiști, juriști ai Uniunii Pentru prevenirea HIV și Reducerea Riscurilor 
și Asociației ”Promo-Lex”. 

În final, participanții au apreciat relevanța subiectului, au menționat importanța competențelor dobândite, 
au apreciat lucrul moderatorilor și  calitatea instruirii. 

Organizatorii instruirii rămân cu speranța că datorită cunoștințelor dobândite, mulți din lucrătorii outreach 
ai Programelor de reducere a riscurilor vor reuși să ofere asistența necesară consumatorilor de droguri în 
ceea ce privește aspectul juridic sau să refere corect cazul specialiștilor corespunzători.  

 
Noțiuni de bază în asistența juridică a consumatorilor de droguri  
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La data de 25 noiembrie, în ajunul Zilei Mondiale de 
combatere a violentei față de femei, Uniunea pentru 
prevenirea HIV și Reducerea Riscurilor a prezentat 
Campania regională “Femeileîmpotriva violenței” 
potențialilor parteneri. Această campanie cu o durată 
de 3 ani, implementată la moment în mai mult de 10 
țări din regiunea Europei de Est și a Asiei Centrale, își 
propune drept scop să combată violența generată de 
poliție față de femeile consumatoare de droguri, prin 
mobilizarea și creșterea activizmului lor. La fine, 
participanții la eveniment, reprezentanți ai asociațiilor 

obștești, activiști în domeniul prevenirii HIV și consumului de droguri, reprezentanți ai organizmelor 
internationale și ai Inspectoratului General de Poliție au semnat odeclarație cu privire la necesitatea 
combaterii violenței față de femeile consumatoare de droguri. Acest gest presupune faptul ca toți 
semnatorii vor acorda o atenție deosebită în activitatea de zi cu zi și vor depune toate eforturile pentru 
prevenirea și combaterea acestei forme de violență. 

Violența rămâne a fi un fenomen larg răspîndit în regiunea Europei de Est și a Asiei Centrale și  bine 
documentat, cu excepția  violenței unor grupuri specifice de femei, cum sunt femeile consumatoare de 
droguri. Deși în Republica Moldova este atins un nivel bun de cooperare și dialog între asociațiile obștești 
din domeniu și poliție, femeile consumatoare de droguri rămîn a fi vulnerabile vis-a-vis de acest fenomen, 
inclusiv din motivul stigmei și prejudecăților existente în societate. 

Mai multe cercetări în domeniu, de nivel regional, prezintă date cu privire la faptul că femeile 
consumatoare de droguri se confruntă cu acte de violență (fizică, emoțională, sexuală) generate de poliție, 
în special în timpul sau după reținere. Tratament inuman, falsificarea datelor, constrîngere pentru 
colaborare – sunt doar unele forme de violență indicate de peste 70 femei consumatoare de droguri din 
Republica Moldova. 

Implementatorii campaniei regionale “Femeile împotriva violenței” intenționează, prin documentarea 
cazurilor de violență a femeilor consumatoare de droguri generate de poliție, să fortifice dialogul cu 
organele ordinii de drept pentru a le sensibiliza și a preveni astfel de cazuri, care deseori provoacă 
consecințe fizice și psihologice grave. Pentru a demonstra amploarea problemei, implementatorii solicită 
implicarea în cadrul Campaniei a altor instituții, asociații obștești ce oferă servicii sau asistență 
consumatorilor de droguri. Anume resprezentanții acestor organizații au fost invitați să participle la acest 
eveniment și să  semneze declarația cu privire la necesitatea combaterii violenței față de femeile 

Organizații ale societății civile susținute de reprezentanții organelor  
de drept au semnatn o declarație cu privire la necesitatea combaterii 

 violenței față de femeile consumatoare de droguri 
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consumatoare de droguri. Evenimentul a avut loc în incinta Summit Events&Conference Center, la 25 
noiembrie 2014, cu începere la orele 10.00. 

Evenimentul a fost organizat în cadrul proiectului „Fortificarea răspunsului organizațiilor neguvernamentale 
la nevoile în creştere ale femeilor utilizatoare de droguri”, implementat de Reţeaua Euroasiatică de 
Reducere a Riscurilor cu suportul financiar al Uniunii Europene. 

 

 

 

 

Comunitatea consumatorilor de droguri și personalul 
programelor de reducere a riscurilor atenționează că 
numărul deceselor în urma supradozei de droguri este în 
creștere. Totuși, nu toate decesele „cu acul în venă” sunt 
cunoscute. Potrivit comunității, datele statistice oferite 
de către Dispensarul Republican de Narcologie pentru 
ultimii ani arată 0 (zero) cazuri de supradoze. Realitatea e 
alta: doar pe parcursul a 30 zile, comunitatea 
consumatorilor de droguri și personalul programelor de 
reducere au reușit să documenteze 30 cazuri de 

supradoze fatale în orașele Chișinău, Bălți și Tiraspol. 

În acest sens, la 7 noiembrie, 2014, în fața Dispensarului Republican de Narcologie, trei grupuri de inițiativă 
ale persoanelor consumatoare de droguri din Chișinău, Bălți și Tiraspol au solicitat reprezentanților 
Dispensarului să abordeze cu seriozitate problema supradozelor asociate consumului de droguri. De 
asemenea, participanții la acțiune au solicitat accesul la preparatul medicamentos Naloxon, care constituie 
un antidot în cazul supradozelor de opiacee prin restabilirea rapidă a respirației. Asigurarea accesibilității 
acestui medicament poate salva zeci de vieți. 

Totodată, participanții au oferit reprezentanților Dispensarului Republican de Narcologie informațiile 
necesare pentru a iniția programele de prevenire a supradozelor în mediul consumatorilor de droguri, prin 
distribuirea preparatului Naloxon din anul 2015. Republica Moldova ezită deocamdată să implementeze 
aceste programe, chiar dacă numeroase țări europene le implementează de mai mulți ani deja și există și 
dovezi ale eficienței acestora, documentate de UNAIDS și UNODC. 

În întreaga lume, principala cauză a mortalității consumatorilor de droguri o constiutie supradozele. Potrivit 
inițiatorilor acțiunii de vineri, 7 noiembrie, 2014, faptul că autoritățile preferă să nu înregistreze și 
raporteze cazurile de supradoze, nu înseamnă că acest fenomen nu există și în țara noastră. Ignorarea unei 
situații nu rezolvă problema. 

 

 

Trei grupuri de inițiativă ale consumatorilor de droguri  
din țară au cerut Dispensarului de Narcologie preparatul “Naloxon”  
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Republica Moldova e pe cale să contribuie cu resurse 
financiare proprii pentru continuitatea anumitor 
proiecte din domeniul sănătăţii publice, care sunt 
finanţate exclusiv de donatorii externi. Acest lucru va 
fi posibil graţie aprobării unui regulament, ce 
prevede modul de finanţare din bugetul de stat a 
proiectelor respective realizate de către asociaţiile 
obşteşti, supus dezbaterilor publice. 

Proiectul stabileşte modul de susţinere financiară din 
bugetul de stat a asociaţiilor obşteşti (AO) din 
Republica Moldova, în scopul îmbunătăţirii sănătăţii 

populaţiei ţării, creşterii accesului unor categorii de populaţie la serviciile de sănătate, sporirii implicării 
societăţii civile şi comunităţilor în soluţionarea problemelor de sănătate publică.    

Programe realizate din surse externe 

Astfel, AO din Republica Moldova, care realizează proiecte în sănătate publică şi încearcă să diminueze 
problemele asociate comportamentelor de risc prin metode care să protejeze demnitatea, umanitatea şi 
drepturile omului, vor beneficia de sprijin financiar alocat pentru implementarea proiectelor în domeniul 
sănătăţii publice, prezentate de către acestea în modul stabilit de prezentul regulament, în limitele 
alocaţiilor prevăzute anual în acest scop în bugetul de stat. Până la moment, finanţarea acestor proiecte 
este efectuată exclusiv din resurse externe. 

„Statul în mod serios abordează angajamentele de a prelua programe realizate preponderent din resurse 
străine de către asociaţii obşteşti, iar acest lucru reprezintă o dovadă elocventă a faptului că sănătatea 
fiecărui cetăţean contează, inclusiv a celor mai vulnerabili. Din perspectiva organizaţiei pe care o reprezint, 
acoperirea deficitului financiar pentru programele de prevenire, îngrijire şi suport HIV reprezintă unul din 
cele zece ţinte globale stabilite în cadrul Declaraţiei Politice a Asambleii Generale a ONU privind HIV/SIDA 
din 2011 la care Moldova este parte. Să sperăm că va exista suficient curaj, maturitate şi voinţă politică 
astfel încât acest proiect de hotărâre să fie aprobat şi ulterior implementat”, a declarat Svetlana 
Plămădeală, director UNAIDS Moldova.  

Contribuţie de 1, 5 milioane lei, nerealizată 

De asemenea, finanţarea proiectelor se va face pe baza selecţiei de oferte, în cadrul unui concurs public şi 
deschis. Nu vor fi finanţate ajutoarele umanitare,  activităţile de caritate, politice şi de partid etc.     „Este 
absolut necesară aprobarea unui astfel de Regulament, deoarece alte ministere au mecanisme de 

Ministerul Sănătăţii va contribui cu surse proprii 
 pentru prevenirea HIV şi TB 
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conlucrare şi suport pentru AO, dar Ministerul Sănătăţii nu are nimic. Totodată, pentru măsurile de 
prevenire a virusului HIV, finanţate din resursele Fondului Global (FG), statul ar trebui să preia careva 
costuri. Anul acesta, Guvernul a încercat să acopere anumite cheltuieli, circa 1, 5 milioane de lei pentru 
reducerea riscurilor de infectare cu HIV în rândul consumatorilor de droguri, dar banii nu au putu fi folosiţi, 
deoarece nu exista un un astfel de regulament. Respectiv, banii au rămas pe contul MS”, a declarat 
preşedinta AO „Uniunea pentru prevenirea HIV/SIDA şi reducerea noxelor din Moldova”, Ala Iaţco.  

Fără rude şi cumătri  

Regulamentul sus-menţionat mai prevede că pe lista de beneficiari vor fi doar AO, iar partidele şi alte 
organizaţii social-politice, sindicatele, organizaţiile religioase nu cad sub incidenţa acestuia. Totodată, 
pentru o mai bună transparenţă a selecţiei asociaţiilor obşteşti, Regulamentul prevede crearea unei comisii 
de evaluare, ce va fi alcătuită din nouă membri, ce  nu trebuie să fie rude cu reprezentanţii AO până la 
gradul al III-lea. 

„Sperăm că nu vor fi întreprinse careva acte de corupţie, în urma aprobării acestui regulament. Banii care 
vor fi alocaţi de către stat AO nu se vor suprapune cu cei alocaţi din fondurile externe, deoarece este un 
Program Naţional unde sunt incluse activităţile necesare ce trebuiesc implementate şi se exclud dedublările. 
Fondul Global va primi solicitările în care va fi menţionată contribuţia statului”, a menţionat Ala Iaţco. 
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În ajunul Zilei Internaționale de Combatere SIDA, marcată anual la 
1 decembrie, Programul Națiunilor Unite privind HIV/SIDA – 
UNAIDS a publicat un raport  

(http://www.unaids.org/en/resources/campaigns/World-AIDS-
Day-Report-2014), la nivel global, în care se descrie abordarea 
rapidă pentru a pune capăt epidemiei cu HIV/SIDA până la finele 
anului 2030, prevenind astfel aproape 28 de milioane de noi 
infecții și 21 de milioane de decese. Conform acestei strategii 
”Infecția cu HIV nu va dispărea în viitorul apropiat, dar 
amenințarea cu epidemia SIDA poate fi stopată la nivel mondial”. 

Directorul executiv al UNAIDS, Michel Sidibé, a menționat în 
discursul său de lansare a raportului că curba traiectoriei epidemiei 

a fost îndoită ”Acum avem cinci ani pentru a o apleca de-a binelea, altfel riscăm ca epidemia să iasă, din nou, de sub 
control”. 

Evoluțiile din ultimii ani au convins activiștii în domeniul SIDA, oamenii de știință și militanții că este posibil de a 
reduce epidemia la jumătate până la finele anului 2030. Studiile au arătat că medicamentele antiretrovirale reduc 
semnificativ transmiterea virusului cu HIV. UNAIDS menționează că răspunsul global trebuie să fie unul rapid pentru 
a atinge obiectivele – iar dacă nu se va acționa prompt, numărul crescând al persoanelor noi infectate va face mai 
dificilă stoparea epidemiei. ”Dacă lumea este decisă să oprească epidemia SIDA până în 2030, este necesar de a face 
un progres rapid până în anul 2020”, se menționează în raport. 

Conform raportului, în următorii cinci ani un nou set de obiective trebuie atinse – 90% dintre persoanele care trăiesc 
cu HIV trebuie sa-și cunoască statutul prin majorarea testării, 90% dintre aceștia trebuie sa primească tratament 
antiretroviral și cu 90% dintre persoanele din tratament trebuie să se lucreze intens pentru ca nivelul virusului din 
corpul lor să rămână foarte scăzut, astfel va fi puțin probabil ca aceste persoane să poată transmite virusul altcuiva. 
Printre alte obiective sunt incluse reducerea noilor cazuri cu HIV până la 500 000 anual în 2020 și 200 000 în 2030 și 
atingerea obiectivului zero discriminare. 

Conform statisticii oficiale, în 2013 – 35 de milioane de oameni trăiau cu HIV. De la debutul epidemiei în jur de 78 de 
milioane de oameni au fost infectați cu HIV, iar 39 de milioane au decedat din cauza bolilor aferente SIDA. În iunie 
2014 13,6 milioane de persoane care trăiesc cu HIV au avut acces la tratament antiretroviral. 

În Republica Moldova, 1 ianuarie 2014,  sunt înregistrate cumulativ 8557 persoane HIV pozitive, 3543 femei și 5014 
bărbați. Cumulativ, stadiul SIDA a fost stabilit la 2464 persoane (28,8% din numărul de persoane HIV pozitive 
diagnosticate), iar 1752 persoane au decedat (20,5% din numărul total de persoane diagnosticate cu HIV). 
Tratamentul antiretroviral este administrat de către 2493 persoane.  

 
Lansarea raportului global UNAIDS catre Ziua Mondiala de combatere a SIDA 
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ЖЕНЕВА – Глобальный фонд для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией сегодня представил 
новые результаты, которые указывают на ускорение темпов работы в целях прекращения эпидемии 
СПИДа. За прошедший год еще 1,3 миллиона человек начали лечение в связи с ВИЧ в рамках 
программ, поддерживаемых Глобальным фондом, в результате чего общее число таких лиц 
возросло на 20% и составило 7,3 миллиона человек. 

Количество сеансов консультирования и тестирования на ВИЧ возросло на 27% и достигло 390 
миллионов. Меры профилактики ВИЧ в рамках программ, поддерживаемых Глобальным фондом, 
включали распространение более 300 миллионов презервативов. 

Цифры, обнародованные Глобальным фондом, свидетельствуют о значительном продвижении в 
решении общих задач борьбы с ВИЧ, хорошо сформулированных в недавно опубликованном 
ЮНЭЙДС документе, призывающем ускорить темпы борьбы с ВИЧ в целях прекращения этой 
эпидемии к 2030 году. 

Представленные Глобальным фондом результаты указывают также на прогресс в области борьбы с 
ТБ. За прошлый год было выявлено 1,1 миллиона новых случаев ТБ с положительным мазком 
мокроты, что увеличило общее число лиц, прошедших лечение, до 12,3 миллионов. Число 
пролеченных пациентов с МЛУ-ТБ за последний год возросло на 39% и составило 150 000 человек. 

Эти результаты свидетельствуют также об ускорении темпов борьбы с малярией. Количество 
противомоскитных сеток, распространяемых для профилактики малярии, за последний год возросло 
на 90 миллионов и составило 450 миллионов. Число пациентов с малярией, получивших лечение за 
этот же период увеличилось на 20% и достигло 470 миллионов. 

«Во Всемирный день борьбы со СПИДом мы рады отметить, что страны создают партнерства для 
значительного расширения усилий по профилактике и лечению ВИЧ в духе коллективной 
ответственности, - сказал Марк Дайбл, Исполнительный директор Глобального фонда. – Мы теперь 
располагаем хорошей основой для наращивания и ускорения темпов работы, чтобы обуздать эту 
эпидемию». 

В этом году Глобальный фонд приступил к полномасштабному введению в действие модели 
финансирования, которая призвана ускорить победу над эпидемиями ВИЧ, ТБ и малярии, инвестируя 
больше средств для оказания помощи странам с низким уровнем доходов и высоким бременем 
болезней. Эта модель финансирования также будет продолжать развиваться с тем, чтобы на основе 
достижений в области эпидемиологии добиваться более эффективного воздействия. 

С помощью этой модели финансирования Глобальный фонд применяет дифференцированный 
подход к инвестициям. Он рассматривает различные экономические сценарии с учетом 
эпидемиологических данных, которые указывают на то, что показатели распространенности 
заболеваний, особенно ВИЧ и туберкулеза, принимают менее генерализованный характер и все 
больше концентрируются в определенных районах и основных затронутых группах населения в 
рамках одной страны. 

Хотя некоторые страны и регионы со средним уровнем дохода добиваются замечательных успехов, 
другие сдают свои позиции. Для того чтобы взять эти болезни под контроль, требуется 
диверсифицированный и дифференцированный подход, согласованный с повесткой дня в области 
развития на период после 2015 года. 

 
Глобальный фонд объявляет результаты работы – 2014 год 
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Исследование, в ходе которого в Южной Африке апробировалась вакцина RV144 (единственная 
вакцина, которая за все время исследований в этой области проявила определённый уровень 
эффективности), выявило несколько более мощный иммунный ответ среди южноафриканских 
добровольцев, чем в изначальном исследовании на добровольцах в Таиланде. В рамках нового 
исследования – HVTN100, которое начинается в январе 2015, еще большему числу жителей ЮАР 
будет проведена иммунизация с использованием RV144 вакцины, специально адаптированной к 
наиболее распространенному в Южной Африке подтипу ВИЧ. Если результаты этого исследования 
подтвердят более мощный иммунный ответ на вакцину, в 2016 году будет запланировано провести 
широкомасштабное исследование. 

Изучение выраженности иммунного ответа у участников тайского исследования с учётом проведения 
бустерной вакцинации RV144 через восемь лет после базового введения вакцины, показало, что 
полученный гуморальный ответ «нейтрализовал» только те вирусные штаммы, у которых еще не 
успела выработаться устойчивость к атакам иммунной системы человека. Однако имеются 
обнадёживающие данные, подтверждающие то, что бустерная вакцина может «подталкивать» 
иммунитет некоторых участников исследования в направлении к выработке так называемых 
нейтрализующих антител широкого спектра, которые способны обезвредить большинство штаммов 
ВИЧ. 

В рамках другого, меньшего по масштабам, исследования на человеке, которое может начаться в 
2016 году, используемая вакцина будет окутывать ВИЧ антигены (сигнальные белки вируса) в 
оболочку другого вируса - ЦМВ (цитомегаловирус). Это не профилактическая, а терапевтическая 
(сдерживающая инфекцию) вакцина, которая обезвреживает вирус и, в большинстве случаев, 
приводит к полному его удалению из организма. 60% вакцинированных обезьян, которые затем 
были инфицированы обезьяньим вирусом иммунодефицита (SIV), три года спустя остаются 
неинфицированными. В этом году в экспериментах на уже инфицированных обезьянах будут 
изучаться терапевтические свойства вакцины по предотвращению прогрессирования инфекции, 
предоставляя организму возможность оставаться здоровым без необходимости в проведении 
антиретровирусной терапии (АРТ). Если эта теория подтвердится, исследования на человеке могут 
начаться уже в 2016 году. 

Комментарий: Медленные темпы разработки вакцин против ВИЧ иногда вызывают сомнения в 
осуществимости надежд на достижение какого-либо результата. Причиной медленного научного 
прогресса в этой области является то, что ВИЧ, который для своего воспроизводства ловко 
использует нормальную реакцию иммунитете организма на вторжение вируса, является более 
искусным и скрытым врагом, чем Эбола-вирус, который атакует открыто и беспощадно. Создание 
вакцины против ВИЧ является принципиально новым направлением науки и сравнимо по своей 
сложности с крупномасштабным космическим проектом. И тем не менее, исследование в этой 
области добивается прогресса как в направлении усовершенствования вакцины RV144, так и в 
направлении использования неожиданных результатов, как например защитных свойств ЦМВ-
вакцины.  

Прогресс в области разработки вакцин против ВИЧ:  
новые испытания на человеке к 2016 году? 
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Объединенная программа Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИД – ЮНЭЙДС – 
опубликовала весьма амбициозный план "Быстрый доступ к терапии", в рамках которого намечается 
покончить с эпидемией ВИЧ к 2030 году. Согласно этой стратегии (о которой впервые было заявлено 
прошлым летом), необходимо выявить 90% всех случаев ВИЧ-инфекции среди всего населения мира, 
начать терапию у 90% выявленных ВИЧ-инфицированных лиц (81% от общего числа ВИЧ-
инфицированных) и добиться неопределяемой вирусной нагрузки у 90% лиц, получающих АРТ 
(72,9% от общего числа ВИЧ-инфицированных). По мнению ЮНЭЙДС, без программы такого 
масштаба – заболеваемость ВИЧ-инфекцией в мире будет неумолимо расти по причине растущего 
числа случаев инфекции и большей продолжительности жизни ВИЧ-инфицированных. Согласно 
обоснованию стратегии ЮНЭЙДС, только при достижении практически полного охвата населения 
терапией с хорошим вирусологическим контролем над инфекцией (что приведет к снижению 
контагиозности ВИЧ-инфицированных лиц) можно будет добиться значительного эффекта в рамках 
общественного здравоохранения. 

ЮНЭЙДС предоставила факты в качестве подтверждения осуществимости амбициозных планов. В 
нескольких странах – богатых и бедных – уже удалось приблизиться к намеченному уровню охвата 
населения. Так в Руанде уровень заболеваемости населения ВИЧ-инфекцией (число новых случаев 
инфекции) стремительно снизилось до уровня, который составляет только небольшую долю от 
уровня, наблюдаемого в прошлом; в Австралии и Великобритании в настоящее время 62% всех ВИЧ-
инфицированных лиц получают антиретровирусную терапию и достигли вирусной нагрузки ниже 50 
копий/мл - по данным двух различных отчетов; у 68% британских мужчин-геев отмечается полное 
подавление вирусной нагрузки, что отражает показатель, приближающийся к цели, поставленной 
ЮНЭЙДС. 

По данным недавно опубликованного отчета Министерства общественного здравоохранения Англии 
(МОЗА), препятствующим фактором, не позволяющим достичь цели, поставленной ЮНЭЙДС, 
является то, что до сих пор недостаточное число лиц, подверженных риску ВИЧ-инфекции, вообще 
проходят тестирование, не говоря уже о регулярном и частом тестировании. В Великобритании 
проблема состоит в том, что представители гетеросексуального населения в группах населения с 
высоким уровнем поражённости ВИЧ-инфекцией (в основном темнокожие представители 
африканской общины), редко тестируются и поздно выявляются, чем геи, коммерческие секс-
работники, потребители инъекционных наркотиков или другие группы риска. В отчете МОЗА 
отмечается, что причина отчасти кроется в том, что гетеросексуальные люди гораздо реже посещают 
специализированные клиники сексуального здоровья, в которых чаще всего проводится 
тестирование на ВИЧ. Фактически невозможно установить, насколько много и как часто участковые 
терапевты консультируют и проводят тестирование на ВИЧ среди гетеросексуального населения. 

Источник: http://www.aidsmap.com/page/2925107/?utm_source=NAM-Email-
Promotion&utm_medium=hiv-prevention-europe&utm_campaign=hiv-prevention-europe 

ЮНЭЙДС: Мы сможем остановить ВИЧ-эпидемию,  
но только, если мы будем лечить практически всех 
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SERVICII 

УСЛУГИ 

 

 

Consultații juridice gratuite 

Consultaţiile juridice reprezintă un serviciu solicitat și necesar beneficiarilor programelor de 
reducere a riscurilor şi personalului organizaţiilor ce implementează asemenea programe. 

 Scopul asistenței juridice oferite în cadrul Uniunii pentru Prevenirea HIV și Reducerea 
Riscurilor este acordarea ajutorului judiciar în condițiile legii în domenii de interes pentru 
beneficiarii PRR, furnizarea către ei, prin orice mijloace, după caz a opiniilor juridice și 
informațiilor cu privire la problematica solicitată a fi analizată, elaborarea opiniilor legale 
asupra problemelor beneficiarilor, asistarea beneficiarilor în elaborarea proiectelor de acte 
juridice necesare clientului, precum și informarea judică a personalului Programelor de 
Reducere a Riscurilor. 

 Specialiștii juriști oferă asistenţă şi consultanţă juridică gratuită următoarelor grupuri de 
risc/beneficiari: 

1. Persoane care trăiesc cu HIV/SIDA sau membrii familiilor acestora; 
2. Consumatori de droguri injectabile; 
3. Lucrătoarele sexului comercial; 

 Tipurile de asistenţă juridică oferită de către juriști includ: 

- Consultații juridice individuale; 
- Consultații telefonice; 
- Activități de grup cu beneficiarii; 
- Activități metodice cu personalul Programelor de Reducere a Riscurilor; 

Asistența juridică se acordă după un orar prestabilit astfel: 
I jurist - la sediile organizaţiilor „Viitorul Sănătos” și ”Centrul SIDA” din orașul Tiraspol,   
II jurist – la sediile organizațiilor „Pentru prezent şi viitor” din mun. Chişinău şi „Tinerii 
pentru Dreptul la Viaţă” din mun. Bălţi.  
 
Detalii la telefoanele: 0231 61472, 069263090, 076715585 
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Centre de suport psiho-social pentru persoanele 
dependente de substanţe psihoactive 

 
Localitatea Denumirea Adresa Telefon 
Chişinău Centrul ”Pas cu Pas” mun. Chișinău, 

str. Independenţei, 
6/2 

Telefon de încredere: 
(022) 66-45-86 
Tel. (022) 66-38-50 

Bălţi Centrul ”PULS” mun. Bălţi, 
str. Independenţei, 
6 

Telefon de încredere: 
(0231) 2-14-83 
Tel.(0231) 2-09-96 

Cahul Centrul ”Pas cu Pas” or.Cahul 
str. C. Negruzzi 46 
 

Telefon de încredere: 
(0299) 33-2-33  
Tel.(0299) 32-5-77 

Tiraspol  Centrul "Точка опоры" 
 

or. Тiraspol, 
stradela 
Borodinskii 2 

Telefon de încredere: 
(0533) 2-66-66 
Tel.(0533) 6-66-62 

 

  

 
 
Serviciile Centrelor Comunitare: 

 Consultaţii ”de la Egal la Egal” 
 Grup de suport reciproc ”12 Paşi” 
 Grup de suport reciproc pentru PTH 
 Grup de suport moral-spiritual 
 Grup de suport pentru persoane 
codependente; 

 Grup informaţional 
 Consiliere juridical 
 Consiliere psihologică 
 Servicii de asistenţă social 

 
 
Servicii suplimentare: 

 Cursuri de limbă română sau engleză 
 Petrecerea timpului liber (tenis de masă, jocuri 
de masă, bibliotecă, activităţi la aer liber) 

 Spălarea rufelor 
 Maşină de cusut 
 Pachete alimentare 

uorn.aids.md 
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Organizaţii ce implementează Programe de Reducere a Riscurilor în RM 

1. Asociaţia Obştească „Tinerele femei-Cernoleuca” 
Adresa: or. Donduşeni 
Tel.: (0 251) 2-51-16 
E-mail: cojocaruvictoria@mail.ru 

2. Asociația Obștească „Tinerii pentru Dreptul la Viaţă”, Bălţi 
Adresa: mun. Bălţi 
Tel./fax: (0 231) 6-14-72 
E-mail: protineret@yahoo.com 
Web: www.tdvbalti.wordpress.com 

3. Asociaţia Obştească „Împreună să salvăm viitorul” 
Adresa: or. Făleşti, 
Tel.: (0 259) 2-34-44, 
E-mail: oxana-osoianu@mail.ru 

4. ONG „Vis-Vitalis” 
Adresa: or. Ungheni 
Tel.: (0 236) 2-05-53 
Fax: (0 236) 2-05-52 
E-mail: iobada@mtc-un.md 

5. Centrul „Adolescentul” 
Adresa: or. Orhei 
Tel.: (0 235) 2-23-33 
Fax: (0 235) 2-12-27 
E-mail: svetlana1151@rambler.ru 

6. Asociaţia Obştească „Pentru Prezent şi Viitor” (fost ARS-SIDA) 
Adresa: mun. Chişinău 
Tel.: (0 22) 87 60 43 
Fax: (0 22) 87 60 43 
E-mail: nina_tudoreanu@yahoo.com 

7. Asociaţia Obştească „Reforme medicale” 
Adresa: mun. Chişinău 
Tel./fax.: (0 22) 52-03-88 
E-mail: reforme_medicale@yahoo.com 

8. Centrul de Informaţii „GenderDoc-M” 
Adresa: mun. Chişinău 
Tel.: (0 22) 28-88-61/ 28-88-63 
Fax: (0 22) 28-01-94 
E-mail: info@gay.md 

9. Asociaţia Obştească „Viitorul Nostru” 
Adresa: or. Rezina 
Tel.: (0 254) 2-46-95 /2-50-92 
E-mail: icheptene@rambler.ru 

10. Organizaţia Obştească “Viitorul Sănătos” 
Adresa: or. Tiraspol 
Tel./fax.: (0 533) 2-66-66 
E-mail: zdarov_budi@mail.ru 
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Serviciile Programelor de Reducere a Riscurilor: 
 
- Informare, educare, comunicare 
- Schimb de seringi 
- Distribuirea prezervativelor, produselor dezinfectante şi igienice 
- Consiliere psihologică şi asistenţă socială 
- Suport juridic 
- Suport de la egal la egal 
- Acompaniament către: 
 programe de asistenţă a adicţiilor, inclusiv farmacoterapie cu metadonă 
 servicii de ocrotire a sănătăţii sexual-reproductive 
 ajutor material 
 plasament temporar 
 suport în situaţii de violenţă 
 ... 
 
  

uorn.aids.md 
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RESURSE INTERNET UTILE 

ПОЛЕЗНЫЕ ИНТЕРНЕТ РЕСУРСЫ 

 

www.uorn.aids.md 

Site-ul conține noutăţi, anunţuri, oportunităţilor de finanţare şi instruire pentru organizaţiile active în domeniul 
prevenirii HIV şi Reducerea Riscurilor din Moldova. Site administrat de Uniunea pentru Prevenirea HIV şi Reducerea 
Riscurilor.  

www.drognet.md 

Acest site poate fi accesat de tineri, părinţi, profesori, ce vor să cunoască informaţie veridică despre problemele 
generate de consumul de droguri, diverse metode de prevenire şi profilaxie. 

www.soros.md 

Site-ul contine noutăţi şi evenimente ale Fundaţiei Soros-Moldova. 

www.pas.md 

Site-ul conţine noutăţi, evenimente, acte normative în domeniul sănătăţii. Site administrat de Centrul pentru Politici 
şi Analize în Sănătate. 

www.aids.md 

Pagina conține informaţie relevantă despre activităţile desfăşurate în domeniul profilaxiei HIV/SIDA, în Republica 
Moldova. 

www.ccm.md  

Acest site conține noutăți și evenimente organizate în domeniul controlului infecției HIV/SIDA, infecțiilor cu 
transmitere sexuală și de control al tuberculozei şi reflectă activitatea Consiliului Național de Coordonare a 
Programelor Naționale de Profilaxie și Control al infecției HIV/SIDA, infecțiilor cu transmitere sexuală și de control al 
tuberculozei. 

www.idom.md 

Site-ul contine noutăţi şi evenimente al Institutului pentru Drepturile Omului din Moldova. 

www.pentrusanatate.eu 

Site-ul conţine informații despre infecția HIV/SIDA și noutăți/activități ale Fundației Alături de Voi, Romania. 

www.a-doua-sansa.ro 

A doua şansă este un proiect al ARAS ce aduce în atenţia publicului larg și a potenţialilor angajatori  obstacolele cu 
care se confruntă consumatorii de droguri: cauzele consumului, urmările acestuia, faptul că există soluții pentru 
stabilizarea și integrarea socio-profesională a consumatorilor, rezultatele tratamentului substitutiv, dar și drepturile 
acestora: dreptul la servicii medicale și sociale, dreptul la munca. 

www.positivepeople.md 

Acest site este o resursă informaţională care pote folosită de comunităţile persoanelor care traiesc cu HIV şi 
persoanelor consumatoare de droguri psiho-active. Site administrat de Asociaţia „Viaţa Nouă”. 
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