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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
Octombrie 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
Октябре 2014 г., самых важных новостях в сфере
ВИЧ/СПИДа и Снижения Вреда организованных членами
и организациями партнёрами.
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NOUTĂŢI ŞI EVENIMENTE
НОВОСТИ И СОБЫТИЯ

Săptămâna Naţională a Voluntariatului 2014 în vizorul
Uniunii pentru prevenirea HIV și Reducerea Riscurilor (UORN)
Săptămâna Naţională a Voluntariatului este cel mai
mare eveniment de promovare a voluntariatului la
nivel naţional. Evenimentul este unic prin implicarea
în activităţi de voluntariat a organizaţiilor societăţii
civile (organizaţiilor neguvernamentale, bisericilor
etc.), autorităţilor publice centrale şi locale, massmediei, business-ului responsabil social, precum şi a
persoanelor publice şi cetăţenilor cu spirit civic.
În acest context, la 19 octombrie anul curent în orașul Soroca a fost lansată săptămâna națională a
voluntariatului la care au participat Viceministrul Tineretului şi Sportului, Președintele raionului Soroca,
Primarul or. Soroca, Baronul romilor, reprezentanți ai Coaliției Voluntariat și societății civile, inclusiv
reprezentanți ai Asociației Obștești ”Tinerii pentru dreptul la Viață”, Bălți, reprezentanți ai Uniunii pentru
prevenirea HIV și Reducerea Riscurilor (UORN), precum și reprezentanți ai Comunităților persoanelor
consumatoare de droguri din Bălți.
Lansarea a continuat cu activități practice de voluntariat, printre care ședința cu persoanele consumatoare
de droguri, beneficiari ai Programelor de reducere a riscurilor. La întrunire s-au discutat despre problemele
cu care se confruntă consumatorii de droguri injectabile, serviciile de care ei pot beneficia în cadrul
Programelor de reducere a riscurilor, precum și dezvoltarea comunităților persoanelor consumatoare de
droguri.
Participanții la eveniment au convenit asupra organizării unor sesiuni de informare pe viitor cu stabilirea
unei agende preliminare.
Este important de menționat că Săptămâna Naţională a Voluntariatului 2014 se desfăşoară în perioada 19 –
26 octombrie 2014 în toate raioanele din Republica Moldova. În acest an Săptămâna Naţională a
Voluntariatului se desfășoară masiv în teritoriul țării, unde se vor organiza peste 100 de activități de
voluntariat.
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Дания – чудесная страна!
Это была впечатляющая поездка. Начиная с удивительно
красивой страны, с уютными переулками для прогулок на
велосипеде, заканчивая дружелюбием и позитивизмом
людей, в особенности специалистов с которыми мы и
встречались
по
протяжению
3
дней
нашей
ознакомительной поездке в Копенгаген, Дания.
Благодаря Евразийской Сети Снижения Вреда (ЕССВ http://www.harm-reduction.org/ru)
и
гостеприимству
Датской организации уличных юристов «Gadejuristen»
(http://www.gadejuristen.dk/), в период с 8 по 10 сентября,
наша группа смогла посетить, разные организации
(государственные и неправительственные) и познакомились с интересными услугами, которых, к
сожалению, нет в нашей стране.
Больше всего привлекло внимание центры для ночлега: Дом мужчин (Men‘s Home) и Ночлег для
женщин (Café Klare). По структуре и услугам они схожи с социальными центрами, которые на данный
момент существуют и работают в Молдове, в городе Бельцы: ИП «Семейный кризисный центр
«СОТИС» и ИП «Центр ночного пребывания и социальной адаптации лиц без определённого места
жительства «Reîntoarcere» (информация о центрах можно посмотреть по этой ссылке
http://www.balti.md/index.php?option=com_content&task=view&id=2911&Itemid=37).
Как и центра из Копенгагена, Бельцкие центра предоставляют возможность ночлега и работа со
специалистами (психологом, социальным ассистентом, юристом – при необходимости), но, к
сожалению, людей которые находятся в активном употреблении, не допускается к ним.
Единственный элемент, который отдаляет клиентов от услуг, тех, кто наибольше уязвим, и больше
всего нуждаются в поддержке и лечении – это потребление наркотиков.
Дания же показала позитивный и дружественный подход, который основан на нужды клиентов /
потребителей в том числе, и эти центра стали не только убежищем, но и возможность получать
специализированные услуги. Так как в этих центрах, наибольшее количество людей являются
потребителями, они принесли услуги Снижения Вреда и на данный момент, потребитель который
нуждается в ночлеге, получает возможность найти там же чистый инструментарий, комнату для
безопасного употребления (в Men‘s Home), бесплатный завтрак или ужин, и общение с
специализированным персоналом.
Вот позитивный и интегрированный подход к проблемам клиента, где в центре всегда находится
именно человек а не его проблема. Очень надеюсь, что в скором будущем, и в Р. Молдова услуги
станут более открыты, не выделяя потребителей из общей массы людей находящихся в трудной
ситуации, тем самым не дискриминируя их.
Оксана Бузович
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„Cercul de solidaritate” acționează în mun. Bălți
La data de 20 octombrie anul curent, Asociația „Tinerii
pentru Dreptul la Viață” filiala Bălți (asociația „TDV” filiala
Bălți) a avut plăcerea să primească în vizită de studiu
participanții „schimbului de experiență” din cadrul
proiectului „Teritoriul adolescenței: liber dar protejat”,
specialiști principali în problemele social-educative și
comunitare (DPDC), pedagogii din Centrele Comunitare
pentru Copii și Tineri (CCCT) din sectoarele mun. Chișinău,
la fel și reprezentanții direcțiilor de asistență socială şi
protecţia familiei din Călărași și Hîncești și reprezentanți
proiectului „Teritoriul adolescenței: liber dar protejat” care au organizat acest eveniment.
Vizita s-a axat pe prezentarea modelului de parteneriat între APL, serviciile sociale, medicale și
educaționale existente şi ONG-urile de tineret din mun. Bălţi, așa numitul „cerc de solidaritate”, ce își
centrează activitatea pe adolescenții și tinerii în special vulnerabili, întru prevenirea și reducerea situațiilor
de risc.
În cadrul vizitei, asociația „TDV” filiala Bălți a prezentat serviciile pe care le oferă în lcrul cu adolescenții și
tinerii în special vulnerabili și la risc de infectare, oferite în baza proiectului 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”. La fel au fost
vizitați și partenerii „cercului de solidaritate” Centrul de sănătate prietenos tinerilor „ATIS” și Instituția
publică „Centrului de primire a copiilor în regim de urgență „Evrica”.
Vizită de studiu similară a fost realizată și în 5 septembrie 2014, la care la fel au participat profesioniști
practicieni ce prestează servicii adolescenților aflați în situații de risc și familiilor lor, pentru a îmbunătăți
serviciile și politicile comunitare destinate adolescenților în situație de risc și În scopul de a prelua practici
de lucru în domeniul asistenţei stradale, implementate de către Asociaţia „Tinerii pentru Dreptul la Viaţă”
filiala Bălți.
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Rolul poliției și societății civile în cadrul implementării
programelor de reduce a riscurilor de infectare cu HIV/SIDA
La 16 octombrie curent, în incinta Inspectoratului General
al Poliției, a avut loc întrevederea cu angajații Direcției
inspectare efectiv, Direcției relații internaționale, Direcției
generale securitate publica, Direcției generale urmărire
penală și Direcției antidrog a INI a IGP și reprezentanții
Asociației Obștești ”Uniunea pentru prevenirea HIV și
Reducerea Riscurilor” (UORN).
Reuniunea a avut drept scop identificarea soluțiilor de
cooperare pe segmentul de acordare a asistenței
persoanelor consumatoare de droguri injectabile, rolul Poliției în vederea reducerii riscurilor de infectare cu
HIV/SIDA și respectarea drepturilor femeilor consumatoare de droguri.
Evenimentul a fost desfășurat în contextul Campaniei de informare lansată de către Rețeaua Eurasiatică de
Reducere a Riscurilor (EHRN) „Femeile Împotriva Violenţei” și realizării prevederilor memorandumului de
colaborare între Inspectoratul General al Poliției și Asociația Obștească ”Uniunea pentru prevenirea HIV și
Reducerea Riscurilor”, încheiat la 2 iulie 2013.
Schimbul de informaţii, experienţă şi asistenţă reciprocă, are ca instrumente de cooperare: organizarea
unor consultări bilaterale, atât la nivel de conducere, cât şi la nivel de experţi; organizarea în comun a
conferinţelor, atelierelor de lucru, seminarelor metodice; participarea la evenimente de profil organizate
de către IGP și UORN, inclusiv a conferinţelor, atelierelor de lucru, seminarelor metodice; suportul metodic,
logistic, etc.
Participanții la eveniment au convenit asupra organizării unor sesiuni de informare și sensibilizare a opiniei
publicului despre rolul societății și Poliției la compartimentul prevenirii noilor cazuri de infectare cu
HIV/SIDA în rândurile persoanelor din grupurile cu risc sporit de infectare, cunoștințe generale despre
prevederile legislației în domeniu, mecanismele de referire a persoanelor către serviciile de asistență și
conciliere, precum și siguranța la locul de muncă.
Sursa: www.igp.gov.md
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Впервые в Молдове сами люди употребляющие
наркотики будут оценивать услуги в сфере профилактики ВИЧ

поддержки снижения вреда.

Первый раз в Молдове Сообщества людей
употребляющие наркотики будут проводить оценку
услуг снижения вреда для того, чтобы определить
имеющиеся потребности потребителей наркотиков и
организовать адвокацию для более устойчивых и
качественных услуг снижения вреда в Молдове. Также
оценка будет проводиться и для того чтобы собрать
информацию, которая поможет в подготовке и
проведении региональной адвокационной кампании,
направленной на помощь правительству и донорам в
выборе наилучших инвестиционных стратегий для

Для проведения качественной оценки снижения вреда, 1-3 октября 2014 в г. Бэлць, Молдова, в
комплексе «Лидо – Люкс» состоится тренинг по оценке услуг снижения вреда и нужд сообщества
людей употребляющие наркотики. Тренинг будет проводиться Евразийской сетью снижения вреда
(ЕССВ) и Союзом организаций работающих в сфере профилактики ВИЧ и снижения вреда (UORN).
Задачи тренинга состоят в том чтобы обучить инициативные группы потребителей наркотиков из г.
Бэлць, г. Кишинева и г. Тирасполя навыкам использования инструментов оценки услуг снижения
вреда и нужд сообщества, разъяснить, как данные полученные посредством этой оценки программ
снижения вреда могут использоваться для целей адвокации, а также повысить уровень знаний об
основных концепциях адвокации и усиления систем сообществ в разрезе профилактики ВИЧ среди
людей, употребляющих наркотики (ЛУН).
В тренинге будут участвовать представители трех инициативных групп людей употребляющие
наркотики из трех вышеназванных городов, представители Союза организаций работающих в сфере
профилактики ВИЧ и снижения вреда (UORN) и Ассоциации «Здоровое будущее» Тирасполь, а также
представители Евразийской сети снижения вреда (ЕССВ).
Оценка услуг снижения вреда в странах Восточной Европы и Центральной Азии проводится в
рамках Региональной программы «Снижение вреда работает – обеспечьте финансирование!».
Региональная программа «Снижение вреда работает – обеспечьте финансирование!» начала свою
деятельность 1 апреля 2014 г. в пяти странах Восточной Европы и Центральной Азии, а именно: в
Беларуси, Грузии, Молдове, Казахстане и Таджикистане. Трехлетняя Программа реализуется при
поддержке Глобального фонда по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией. Управление
грантом на сумму шесть миллионов долларов США осуществляет Евразийская сеть снижения вреда
(ЕССВ).
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Lucrătorii programelor de prevenire HIV din Bălți chemați să salveze vieți
Stopul cardiorespirator poate apărea la oricine - la nou-născuţi,
la persoanele cu vârste înaintate, având o mulţime de cauze
medicale sau traumatice – accidente, electrocutări, intoxicaţii,
corpi străini și în special la persoanele consumatoare de droguri
ca rezultat al supradozelor. În consecinţă, oricine poate veni în
contact cu o victimă cu stop cardio-respirator, dar în mod
special lucrătorii programelor de prevenire HIV in mediul
grupurilor cu risc sporit de infectare (programe de reducere a
riscurilor). În asemenea cazuri, este extrem de importantă
cunoașterea măsurilor de acordare a primului ajutor până la
sosirea ajutorului medical calificat.
Astfel, la 30 septembrie 2014 în incinta Centrului de asistenta integrata a consumatorilor de droguri al
Asociatiei ”Tinerii pentru dreptul la viață”, Bălți, a avut loc sesiunea de instruire „Acordarea primului ajutor
medical în caz de stop cardio-respirator”, inițiat de către Uniunea pentru Prevenirea HIV și Reducerea
Riscurilor (UORN).
Scopul instruirii a constituit pregătirea personalului asociatiilor în acordarea primului ajutor în caz de stop
cardiac și respirator. În calitate de trainer a fost implicat un specialist din cadrul Centrului de instruire al
Serviciului de asistenta medicala urgenta, care a oferit atât setul teoretic de informație, cât și instruire
practica.
Participanții la instruire s-au familiarizat cu modelul și etapele intervenției primare de prim-ajutor, au
practicat tehnici de masaj indirect al cordului și respirație artifiicială, precum și acordarea primului ajutor în
caz de asfixiere și obturație laringiană.
În final, participanții au apreciat relevanța subiectului, au menționat importanța competențelor dobândite,
au apreciat lucrul specialistului și calitatea instruirii.
Organizatorii instruirii rămân cu speranța că datorită cunoștințelor dobândite, mulți din lucrătorii
Programelor de reducere a riscurilor vor reuși să ofere ajutorul necesar pina la sosirea asistentei medicale
specializate, astfel contribuind la salvarea de vieti.
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Cazurile de deces din cauza supradozelor pot fi reduse
În prezent una dintre cele mai frecvente cauze care duc la
deces în rândul tinerilor este dependenta de droguri, și cu
precădere administrarea unei supradoze. Ceea ce trebuie să
înțelegem însa, este faptul foarte important este că în
momentul în care avem de-a face cu un asemenea caz sa
reacționăm prompt și în același timp cu calm. Mai mult decât
atât, este necesar să știm care sunt pașii pe care trebuie sa îi
urmăm în asemenea cazuri.
În așa mod, la 13 octombrie 2014 în incinta Centrului de
asistenta integrata a consumatorilor de droguri al Asociației”Tinerii pentru dreptul la viață”, Bălți, a avut
loc a doua sesiune de instruire „Acordarea primului ajutor medical în caz de supradoze la consumatorii de
droguri” din cadrul ciclului de instruire, inițiat de către Uniunea pentru Prevenirea HIV și Reducerea
Riscurilor (UORN) în septembrie anul curent.
Obiectivul ședinței a constituit pregătirea personalului asociațiilor în acordarea primului ajutor în caz de
supradoze la consumatorii de droguri injectabile. În calitate de traineri au fost implicați doi specialiști din
cadrul Centrului de instruire al Serviciului de asistenta medicala urgenta.
La instruire au mai fost discutate așa subiecte ca ”Intoxicația, tipurile intoxicațiilor și căile de intoxicare”,
”Cauzele supradozelor, primul ajutor”,, ”Naloxona și indicațiile pentru administrarea naloxonei”. Totodată,
participanții au primit răspuns la multiplele întrebări cu care s-au întâlnit în practica sa.

В Международный день ненасилия ЕССВ
призывает ЖУН бороться с насилием в свой адрес
По случаю Международного дня ненасилия (2
Октября 2014 г.) Евразийская сеть снижения вреда
(ЕССВ) подготовила видео, в котором активисты и
эксперты по правам человека призывают женщин,
употребляющих наркотики, бороться с насилием в
свой адрес. C помощью данного видео ЕССВ
стремиться повысить уровень осведомленности
общества
о
распространенной
проблеме
полицейского насилия в отношении женщин, употребляющих наркотики, в Центральной и Восточной
Европе и Центральной Азии (ЦВЕЦА), а также призвать женщин, употребляющих наркотики,
присоединится к региональной адвокационной кампании «Женщины против насилия» и прервать
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В странах ЦВЕЦА насилие над женщинами по-прежнему остается крайне распространенным
явлением. Несмотря на то, что насилие в отношении женщин в целом документируется довольно
неплохо, определенные группы – а именно женщины, употребляющие наркотики и/или живущие с
ВИЧ – остаются в стороне. Эти группы женщин находятся в зоне повышенной уязвимости по целому
ряду причин – в частности, это связано с предрассудками и стереотипами в их отношении, зачастую
ведущими к гендерной дискриминации и насилию по отношению к ним. А в случаях, одновременно
сочетающих употребление наркотиков, положительный ВИЧ-статус и секс-работу, уровень
дискриминации и насилия возрастает вдвое, вследствие чего женщины становятся еще более
уязвимыми к насилию со стороны полиции. В странах, где употребление наркотиков и секс-работа
преследуются по закону, женщины
практически лишены доступа к юридической и основной
медицинской помощи, что делает их абсолютно бессильными и беззащитными перед насилием со
стороны полиции.
Как свидетельствуют результаты исследований, в регионе ЦВЕЦА женщины, употребляющие
наркотики, в большей степени подвержены полицейскому насилию (физическому, эмоциональному
и сексуальному) либо во время задержания, либо после него. Нарушение прав человека, в том числе
жестокое отношение и пытки с целью получения признательных (часто – ложных) показаний,
является обычным явлением. Широко распространены случаи принуждения к сотрудничеству,
фальсификации уголовных дел и вымогательства. Существуют убедительные доказательства фактов
произвольного задержания женщин, употребляющих наркотики, отказа в предоставлении им
адвоката и нарушения их права на личную безопасность.
Полицейское насилие в отношении женщин, употребляющих наркотики, приводит к тяжелым
последствиям для них, включая физические и психические заболевания, представляющие реальную
угрозу для их жизни. Оно усиливает негативные стереотипы и дискриминацию женщин и создает
искусственные барьеры на их пути к получению услуг здравоохранения, что, в свою очередь,
способствует дальнейшему распространению ВИЧ-инфекции в регионе. Кроме того, полицейское
насилие дискредитирует саму полицию как государственный институт и способствует усилению
гендерного неравенства и росту социальной несправедливости.
8 Марта 2014 г. ЕССВ с партнерами из 17 городов ВЕЦА запустила региональную адвокационную
кампанию«Женщины против насилия», целью которой является прекращение полицейского насилия
по отношению к женщинам, употребляющим наркотики. Первый год кампании проходит под
девизом «Прервать молчание!». Задача первого года заключается в повышении уровня
осведомленности представителей правоохранительных органов и лиц, принимающих решения, о
случаях полицейского насилия в отношении женщин, употребляющих наркотики. Данная задача
будет реализовываться посредством мобилизации женских сообществ и увеличения их
возможностей в плане документирования случаев полицейского насилия и заявления о них. В
течение первого года кампании партнеры производят регистрацию случаев полицейского насилия и
осуществляют их размещение на специально разработанной онлайн-платформе. На протяжении 16дневного периода активных действий против насилия, а именно с 25 ноября (Международный день
борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин) по 10 декабря (День прав человека),
партнерами кампании из 17 городов ВЕЦА будут организовываться круглые столы с представителями
правоохранительных органов и лицами, ответственными за принятие решений, в ходе которых
планируется представление результатов первого года кампании, а также обсуждение возможностей
для сотрудничества с целью прекращения полицейского насилия в отношении женщин,
употребляющих наркотики.
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ÎN LUME
В МИРЕ

Discută despre HIV. Fă testul HIV.
Înainte de Ziua Mondială de combatere a SIDA se va
organiza saptămîna Europeană a testării HIV 2014, care are
scopul să unească persoanele politice, profesioniștii din
domeniul sănătății și organizațiile societății civile pentru a
promova și crește testarea la HIV în cele 53 de state ale
Regiunii Europene a OMS. Tema săptămînii Europene pentru
testarea HIV 2014 este "Discută despre HIV. Fă testul HIV" și
are scopul de a îmbunătăți dialogul constructiv între cei care
ar trebui sa facă testul HIV și cei care oferă aceste teste.
Săptămîna 21 - 28 noiembrie, saptămîna Europeană a testării
HIV 2014 oferă politicienilor o oportunitate și platformă
ideală în jurul căreia pot fi discutate aceste probleme majore
de sănătate publică.
Creșterea accesului și acceptării testării timpurii la HIV trebuie să rămînă o prioritate pentru guvernele
țărilor Europene, în care trăiesc în jur de 2,3 mln persoane cu HIV.
Datele ECDC și OMS arată atît că aproape 50% din persoanele diagnosticate cu HIV sunt diagnosticate
tardiv, ceea ce rezultă în morbiditate și mortalitate înaltă, dar și risc sporit de transmitere a HIV și costuri
mai înalte pentru sistemele de sănătate. Este mult mai cost-eficient să fie introduse inițiative de testare
HIV, deoarece costurile de tratament pentru persoanele diagnosticate tîrziu pot fi de trei-patru ori mai
înalte decît tratarea celor diagnosticați la timp.
ECDC sprijină saptămîna Europeană a testării HIV 2014 coordonată de către Inițiativa HIV în Europa* și se
bazează pe faptul că partenerii participanți din țările Europene se vor alinia și înregistra la săptămîna
testării și vor organiza activități locale HIV care cel mai bine corespund necesităților și ariilor de expertiză
ale acestora.
Tu, de asemenea, poti demonstra suportul tău activ vis-à-vis de această initiativă în țara ta prin
înregistrarea pe pagina web a saptămînii testării:
http://www.hivtestingweek.eu/home
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*Despre inițiativa HIV în Europa
HIV în Europe este o initiativă pan-Europeană lansată în Brussels în 2007. Inițiativa propune o platformă
europeană pentru schimb de experiență și pentru activități care ar îmbunătăți diagnosticarea și îngrijirea
timpurie HIV în întreaga Europă. Aceasta este direcționată de către un grup independent de experți printre
care reprezentanți ai societății civile, politicienilor, profesioniștilor din domeniul sănătății și institușiilor de
sănătate publică din Europa.
HIV in Europa nu este o organizație, dar o initiativă formată pentru a informa despre procese, a împărtăși
cunoștințe și evidențe ce țin de subiecte importante cu privire la testarea și îngrijirea timpurie. Aceasta este
unică în colaborarea sa cu stakeholderi de nivel clinic, advocacy și sănătate publică.

UNAIDS a desemnat-o pe Victoria Beckham în calitate de
Ambasador Internțional al Bunăvoinței
Programul Națiunilor Unite privind HIV/SIDA (UNAIDS) a
numit-o pe designerul de moda Victoria Beckham în
calitate de Ambasador Internațional UNAIDS al
Bunăvoinței. Anunțul a fost făcut la un eveniment special
organizat în timpul celei de-a 69-a Asamblee Generale a
Organizației Națiunilor Unite în New York.
”Visez la o generație liberă de virusul HIV și știu că sprijinul
Victoriei ne va ajuta să atingem acest obiectiv comun”, a
declarat Michel Sidibe, Directorul Executiv al UNAIDS.
”Creativitatea, inovația și mobilitatea ei va amplifica
eforturile noastre și ne va aduce cu un pas mai aproape de
sfârșitul epidemiei SIDA.”
În noul ei rol în calitate de ambasador pentru UNAIDS doamna Beckham va lucra pentru a asigura ca toți
copiii să se nască fără HIV iar copiii și femeile care traiesc cu sau sunt afectați de HIV să aibă acces la
medicamente și îngrijire.
”Acesta este începutul unui drum important pentru mine. Ca o femeie și o mamă am responsabilitatea de a
sprijini alte femei”, a spus doamna Beckham. ”Sunt mândră și onorată să lucrez cu UNAIDS în acest nou rol
pentru a ajuta la creșterea resurselor și a gradului de conștientizare, pentru a sprijini femeile și copiii
afectați de HIV.”
În luna februarie a acestui an, doamna Beckham a vizitat clinicile pentru tratamentul HIV din Cape Town,
Africa de Sud, unde a învățat despre importanța tratamentului antiretroviral și despre cum copiii sunt lăsați
în urmă în accesul la tratament.
Terapia antiretrovirală poate reduce riscul unei mame, care trăiește cu HIV, să transmită virusul copilului ei
până la sub 5%. Cu toate acestea, în 2013, o treime din femeile gravide care trăiesc cu HIV nu au avut acces
la medicamente și 240 000 de copii s-au infectat cu HIV.
În 2013, mai puțin de jumătate din toți copiii care au fost expuși la HIV au fost testați la virus în perioada
optimă de trei luni și numai 24% au avut acces la tratament de salvare. Fără tratament, jumatate din toti
copiii născuți cu HIV vor muri până la vârsta de doi ani și majoritatea vor muri până la vârsta de cinci ani.
De-a lungul ultimilor cinci ani oferirea accesului la medicamente antiretrovirale pentru femeile gravide care
trăiesc cu HIV a ajutat 900 000 de copii să se nască fără HIV. UNAIDS și partenerii săi lucrează pentru a
asigura că toți copiii, de pretutindeni, se nasc fără virusul HIV și au acces la medicamente, îngrijire și sprijin
de care au nevoie.
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Расширенный доступ к программам снижения вреда в Шотландии достигает
впечатляющего снижения заболеваемости гепатитом С среди потребителей
инъекционных наркотиков
Внедрение комплексных стратегий снижения вреда в 2008 году добилось впечатляющего
сокращения заболеваемости гепатитом С среди потребителей инъекционных наркотиков в
Шотландии. Заболеваемость гепатитом С среди потребителей инъекционных наркотиков резко
снизилась в период с 2008 по 2012 г. Исследователи подсчитали, что программы снижения вреда
предупредили возникновение 1000 новых случаев хронической инфекции вирусного гепатита С в
этой популяции.
В 2008 году Шотландское правительство внедрило комплексную программу снижения вреда для
профилактики вирусного гепатита С среди потребителей инъекционных наркотиков. Программа
включила в себя распространение стерильных инъекционных пакетов, включая фильтры, ложки,
стерильные иглы и шприцы, а также меры по усовершенствованию опиоидной заместительной
терапии.
Группа исследователей разработала исследование по изучению воздействия этих мероприятий на
уровень заболеваемости гепатитом С среди потребителей инъекционных наркотиков между 2008 и
2012. В исследование было зачислено в общей сложности 8000 человек для участия в трех отдельнопроводимых одномоментных (кросс-секционных) исследованиях. За этот период было
зарегистрировано 53 случая вирусного гепатита С. Заболеваемость снизилась с 13,6 на 100
человек/год в 2008/9 году до 7,3 на 100 человек/год в 2011/12 году. Авторы подсчитали, что
возникновение 1400 новых случаев инфекции (1000 из которых перешли бы в хроническую форму)
были предотвращены за счет расширения программ снижения вреда между 2008 и 2012 годами.
Снижение заболеваемости сопровождалось увеличением числа лиц, получающих заместительную
терапию (от 50 до 64% за тот же период времени) и снижением доли людей, заявляющих о
совместном использовании инъекционного инструментария (с 15 до 8%), а также с уменьшением
пропорции лиц, ежедневно использующих инъекционные наркотики (с 63 до 49%).
Комментарий: Еще одна обнадеживающая находка, которая не стала неожиданностью, учитывая
известную всем эффективность комплексных программ снижения вреда в профилактике ВИЧ.
Однако, в этой области проведено недостаточно исследований, и по словам самих исследователей
«...это фактически первое исследование, продемонстрировавшее возможность достижения
впечатляющего снижения заболеваемости вирусным гепатитом С среди потребителей
инъекционных наркотиков за относительно короткий период времени в результате широкого
внедрения комплексных программ снижения вреда».
Источник: aidsmap.com
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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
Chişinău
Centrul ”Pas cu Pas”

Adresa
mun. Chișinău,
str. Independenţei,
6/2
mun. Bălţi,
str. Independenţei,
6
or.Cahul
str. C. Negruzzi 46

Bălţi

Centrul ”PULS”

Cahul

Centrul ”Pas cu Pas”

Tiraspol

Centrul "Точка опоры"

or. Тiraspol,
stradela
Borodinskii 2

Telefon
Telefon de încredere:
(022) 66-45-86
Tel. (022) 66-38-50
Telefon de încredere:
(0231) 2-14-83
Tel.(0231) 2-09-96
Telefon de încredere:
(0299) 33-2-33
Tel.(0299) 32-5-77
Telefon de încredere:
(0533) 2-66-66
Tel.(0533) 6-66-62

Serviciile Centrelor Comunitare:

Servicii suplimentare:

Consultaţii ”de la Egal la Egal”

Cursuri de limbă română sau engleză

Grup de suport reciproc ”12 Paşi”
Grup de suport reciproc pentru PTH

Petrecerea timpului liber (tenis de masă, jocuri
de masă, bibliotecă, activităţi la aer liber)

Grup de suport moral-spiritual

Spălarea rufelor

Grup
de
suport
codependente;

pentru

persoane Maşină de cusut
Pachete alimentare

Grup informaţional
Consiliere juridical
Consiliere psihologică
Servicii de asistenţă social
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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
 ...
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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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