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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 Septembrie 2011, 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 Сентября 2011 г., самых важных новостях в сфере ВИЧ/СПИДа 

и Снижения Вреда организованных членами  и организациями 

партнёрами. 
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ISTORII DE SUCCES 

ЖИЗНЕННЫЕ ИСТОРИИ 
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NOUTĂŢI ŞI EVENIMENTE 

НОВОСТИ И СОБЫТИЯ 

 

 

 

Centrul Naţional de Sănătate Publică atenţionează asupra ineficienţei legii care 

restricţionează fumatul în locuri publice. În acelaşi timp, reprezentanţii poliţiei 

municipale, susţin că există temeiuri obiective pentru a nu aplica amenzi 

persoanelor care fumează în staţii, sau alte locaţii publice. 

Corespondenta Lidia Petrenco are detalii la acest subiect. 

AUDIO - http://www.voceabasarabiei.net/stiri/social/17789-audio-lipsa-locurilor-

specialamenajate-pentru-fumat-in-locuri-publice-i-lipsa-de-cultur-a-cetenilor-fac-

imposibil-funcionarea-legii 

Chiar dacă zilnic putem observa în locuri publice pe cineva fumînd, de la începutul 

anului poliţia municipală a înregistrat doar cîteva zeci de cazuri de acest gen, după 

cum a declarat postului de radio, comisarul adjunct pe ordine publică, Alexei 

Grosu. Potrivit acestuia, organele de poliţie nu pot aplica amenzi persoanelor care 

fumează în locuri publice, deoarece administraţia locală nu a amenajat locuri 

speciale în acest sens. 

Contactat de Vocea Basarabiei, consilierul Municipal Oleg Cernei, a declarat că 

amenajarea unor locuri speciale pentru fumători nu are rost, şi că legea a fost 

adoptată fără să se ia în considerare circumstanţe reale. 

Pe de altă parte, reprezentanţii Centrului Naţional de Sănătate Publică susţin că 

este nevoie de prevederi legale şi mai stricte în vederea promovării unui mod 

sănătos de viaţă. Prim-vicedirectorul Centrului, Ion Şalaru, spune că se 

acţionează pentru a interzice totalmente fumatul în incinta unor obiective sociale 

precum spitalurile şi instituţile de învăţămînt. 

Ion şalaru a opinat că unul din motivele fumatului în locuri publice este aplicarea 

slabă a sancţiunilor, cît şi lipsa de educaţie a cetăţenilor în acest sens. Ieşind în 

stradă, la prima staţie de aşteptare a transportului public am putut găsi pe cineva 

care să fumeze nestingherit. 

www.voceabasarabiei.net  

 

(AUDIO) Lipsa locurilor special amenajate pentru fumat în 

locuri publice şi lipsa de cultură a cetăţenilor fac imposibilă 

funcţionarea legii 

 

http://www.voceabasarabiei.net/
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La data de 8 septembrie 2011, la Ungheni, a avut loc inaugurarea oficială a 

Centrului comunitar  de suport  pentru pacienţii cu tuberculoză, deschis în cadrul 

proiectului ”Sporirea rolului pacientului şi a comunităţii în controlul tuberculozei”. 

Pe teritoriul Republicii Moldova, inclusiv în regiunea transnistreană, pe parcursul 

anului curent, au fost deschise zece centre comunitare de suport pentru pacienţii cu 

tuberculoză. Acestea se află în localităţile: Rezina, Ungheni, Străşeni, Orhei, 

Glodeni, Hînceşti, Ialoveni, Crîuleni, Cahul, Rîbniţa. 

Rolul Centrelor comunitare este de a spori accesul populaţiei la serviciile de 

asistenţă medicală specializată, de a imbunătăţi compleanţa la tratamentul strict 

supravegheat (DOT), de a mobiliza comunitatea în prevenirea şi controlul 

epidemiei de tuberculoză. 

Pentru a fi funcţionale, Centrele comunitare de suport pentru pacienţii cu 

tuberculoză au fost reparate, mobilate şi echipate cu computere, imprimante, 

telefon şi fax. De asemenea, în gestiunea centrelor, se află cîte un automobil pentru 

a ajuta echipelor de specialişti să se deplaseze mai uşor în teritoriu pentru 

efectuarea vizitelor  de monitorizare. 

De menţionat că Republica Moldova se plasează pe locul trei în Europa după 

incidenţa tuberculozei (113,2 cazuri înregistrate la 100 mii locuitori pe parcursul 

anului 2010) şi pe locul doi printre 27 ţări cu povara înaltă a tuberculozei cu 

rezistenţă la preparatele antituberculoase (TB MDR). Pe parcursul anului 2010, de 

tuberculoză, în Moldova au decedat 747 persoane. 

Proiectul ”Sporirea rolului pacientului şi a comunităţii în controlul tuberculozei în 

Moldova” este finanţat de Fondul Global pentru combaterea HIV/SIDA, 

Tuberculozei şi Malariei (runda 9) şi implementat de Centrul pentru Politici şi 

Analize în Sănătate (Centrul PAS). 

Autor: Centrul pentru Politici şi Analize în Sănătate (Centrul PAS) 

 

 

 

 

 

La Ungheni este inaugurat Centrul comunitar de suport pentru 

pacienţii cu tuberculoză 
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10 сентября 2011 года, в Бельцах на территории подросткового лагеря 

«Олимпиец» была проведена региональная командировка по обмену опытом 

с участием представителей групп взаимопомощи для ПИН, ЛЖВ, а также 

членов их семей. В этом масштабном мероприятии, под открытым небом, 

приняли участие примерно 110 человек. Северный и Восточный регион 

Молдовы, представляли группы из городов Бельцы, Тирасполь, Бендер, 

Флорешты, Рышканы, Сороки, Фалешты, Дрокия, Окница, Дондюшаны, 

Сынжерея, Глодяны, Шалдонешты и Кишинева. Мероприятие было 

организовано в форме тематического пикника со спортивно – творческим 

турниром.  

Обращаясь в предысторию, 

важно отметить тот факт, 

что данное мероприятия было 

организовано и проведено в 

рамках проекта «Развитие и 

повышение качества услуг групп 

взаимопомощи для ПИН и ЛЖВ в 

Молдове» при поддержке Фонда 

Сорос Молдова. Целью проекта 

является оказание технической 

помощи и стандартизации 

предоставления услуг групп взаимопомощи для ПИН и ЛЖВ на территории 

РМ в рамках реализации проекта, финансируемого Глобальным Фондом по 

борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией, грант 8 раунда.  

Для достижения цели проекта запланированы следующие мероприятия:  

1) Семинар по обучению координаторов и ассистентов координаторов групп 

взаимопомощи из Молдовы  

2) Региональные встречи по анализу и планированию работы групп и 

мероприятий проекта  

3) Региональные командировки по обмену опытом между членами групп и 

различных регионов Молдовы  

4) Посещения и участие региональных координаторов в работе групп 

взаимопомощи в регионах  

Региональная  командировка по обмену опытом между 

членами групп взаимопомощи для ПИН, ЛЖВ и членов их 

семей из Северного и Восточного регионов 
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5) Информационный материал Руководство по созданию и развитию групп 

взаимопомощи для ПИН и ЛЖВ.  

Именно благодаря проведению региональных встреч для координаторов 

групп в Северном и Восточном регионах, на которых обсуждались текущие 

вопросы по развитию групп и планы по их укреплению, зародилась идея о 

проведении масштабного мероприятия по обмену опытом среди 

представителей групп из этих регионов.  

На данных региональных встречах, при участии партнеров и из Центрального 

региона (Региональный Центр Общественных Политик и НПО «Новая 

Жизнь», имевших уже опыт организации подобных мероприятий, была 

проведена работа на всех этапах сложного процесса: от создания концепции – 

идеи мероприятия до практического воплощения его в реальность.   

Для дополнительной информации пройдитесь по ссылке 

www.uorn.wordpress.com 

Autor: Asociaţia „Tinerii pentru Dreptul la Viaţă”, Bălţi  

 

 

Pe data de 16-17 septembrie 

curent, în incinta  Complexului de 

Odihnă ”Forest Club”, s-a 

desfăşurat sesiunea de Team 

Building  pentru personalul  

“Centrului Regional pentru Politici 

Comunitare”,  la care au participat, 

medici infecționiști, lucrători 

outreach, precum şi staff-ul 

administrativ,  în total 15 persoane.  

Activitatea se înscrie în 

evenimentele preconizate pentru 

implementarea proiectului “Suport şi susținere pentru persoanele cu HIV/SIDA din 

regiunea Centru”, (finanţat din sursele  financiare ale Fondului Global de 

Combatere a SIDA, Tuberculozei şi Malariei, recipientul principal - Centrul pentru 

Politici şi Analize în Sănătate (Centrul PAS), subrecipient - Fundaţia Soros-

Moldova).  

Participanţii au avut parte de activităţi outdoor, activități indoor, evaluări şi analize 

în grup, ateliere interactive, jocuri de rol, precum şi exerciții de comunicare. 

Programul de team building a creat condiţii pentru lucrul în echipă şi cunoaşterea 

Seminar de teambuilding CRPC 
 

http://www.uorn.wordpress.com/
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colegilor  în diverse contexte, oferindu-le posibilitatea de a lua o decizie comună, 

de a-şi asuma riscuri în cadrul echipei, de a-şi manifesta şi dezvolta abilităţile de 

comunicare, de a se conforma şi respecta standardele şi normele de lucru în echipă. 

Jocurile propuse participanților s-au dovedit a fi o adevărată provocare,  fiecare 

fiind pus în ipostaza de a lupta în cadrul echipei pentru găsirea celor mai eficiente 

soluţii şi strategii care să asigure succesul şi victoria echipei.  

De remarcat faptul că activitățile realizate au avut ca scop mobilizarea personalului 

într-un interval foarte restrâns de timp. În pofida acestui fapt,  participanții au 

reușit să pună în evidenţă trăsăturile caracteristice unei echipe  comparativ cu un 

grup simplu. De asemenea, aceştia au conștientizat importanţa unei comunicări 

eficiente şi încrederii în partenerii de lucru, unii dintre ei evidenţiindu-şi calităţile 

de lider în prevenirea şi rezolvarea problemelor. 

În rezultatul activităţilor desfăşurate 

cei prezenţi au conştientizat 

importanţa şi necesitatea 

comunicării între lucrătorii outreach 

şi medicii infecţionişti şi a 

mobilizării eforturilor comune ale 

întregii echipe multidisciplinare 

pentru atingerea rezultatului scontat 

şi pentru crearea unei atmosfere 

productive în cadrul organizaţiei. 

Rezultatele palpabile şi imediate ale 

Team Buildingului nu au întârziat să 

apară. După o zi plină de activități interactive, participanții au reușit să se apropie 

unii de alţii, să devină mai flexibili, mai încrezători în forţele proprii şi în 

capacitatea echipei. 

La finalul sesiunii de team building, fiecare participant a avut posibilitatea să se 

expună cu privire la calitatea şi oportunitatea unei asemenea activităţi de 

consolidare a capacităţilor echipei.  Organizatorii au rămaşi plăcut surprinşi să afle 

că acest eveniment a depăşit aşteptările participanților şi a împlinit necesitatea de 

apropiere, colaborare şi depăşire a barierelor de comunicare resimţită de ei. 

Privit prin prisma eficienţei, Team Building-ul a devenit pentru personalul 

„CRPC” o investiție utilă,  necesară si oportună, rezultatele căreia se vor 

materializa în teren, prin serviciile calitative oferite beneficiarilor de o echipă 

motivată şi consolidată. 

 

Autor: Centrul Regional pentru Politici Comunitare 
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La 30 septembrie 2011, în incinta 

Centrului „PULS” a avut loc o sărbătoare 

destinată copiilor „Zîmbetul de toamnă”.  

Organizatorii petrecerii, colaboratorii 

Asociaţiei „Tinerii pentru Dreptul la 

Viaţă” şi cei implicati in prestarea 

serviciilor de asistenţă psiho-socială în 

cadrul Centrului "PULS", au avut drept 

scop să adune copiii beneficiarilor, pentru 

a le dărui momente plăcute şi o dispoziţie 

bună.  

La festivitate au fost prezenţi 21de copii cu vîrstele cuprinse între 4-13 ani. Cu toţii 

au dat dovadă  de energice şi ingeniozitate, au cîntat, au dansat, au recitat poezii şi 

au participat la diverse concursuri cu caracter distractiv. Părinţii, care erau alături 

au ţinut pumnii pentru copii şi au stimulat implicarea lor în toate activităţile 

pregătite.  

Finalul sărbătorii fost deosebit şi a adus atîta fericire copiilor, deoarece aceştia au 

primit în dar cîte o diplomă de participare şi un set de rechizite şcolare. 

Lumina din ochii copiilor şi zîmbetele lor inocente au servit drept răsplată pentru 

eforturile depuse de cei ce au organizat sărbătoarea dată.  

Autor: Asociaţia “Tinerii pentru Dreptul la Viaţa”, Bălţi  

 

 

Amnesty International Moldova (AIM) în parteneriat cu Centrul pentru Jurnalism 

Independent a organizat, la 23 septembrie, atelierul cu genericul „Drepturile 

omului versus discriminare şi intoleranţă în mass-media”, la care au participat 

14 jurnalişti din Chişinău, Comrat, Bender şi Bălţi.  

Prima parte a training-ului a început cu exerciţii practice şi jocuri de rol care au 

ajutat jurnaliştii să însuşească noţiunile de stereotip, prejudecăţi şi discriminare. De 

asemenea, participanţii au examinat prevederile legislaţiei naţionale şi 

internaţionale în domeniul drepturilor omului şi anti-discriminare.  

Jurnaliştii, instruiţi cum să evite discriminarea 
 

O sărbătoare a zîmbetului 
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Atelierul a continuat cu explicaţiile trainerilor Dana Cotici (expert Amnesty 

International Moldova) şi Nadine Gogu (Centrul pentru Jurnalism Independent) 

despre rolul mass-media în răspândirea stereotipurilor şi promovarea diversităţii. 

Jurnaliştii au remarcat că tematica a fost una de actualitate, deoarece au avut 

posibilitatea să conştientizeze care sunt subtilităţile mediatizării de către mass-

media a persoanelor cu dizabilităţi, romi, persoane sărace, femei, LGBT, persoane 

HIV pozitive.  

Potrivit Ecaterinei Terzi, reporter special al IPNA Teleradio-Moldova în UTA 

Gagauz-Yeri, Comrat, prin intermediul acestui atelier a învăţat cum să scrie despre 

persoanele din grupurile minoritare şi cum să prezinte opiniile lor, în special în 

cazurile în care nu este de acord cu acestea, evitând astfel să promoveze intoleranţa 

şi discriminarea în mass-media.  

Acest atelier va fi urmat de alte 3 ateliere tematice, participanţii fiind încurajaţi să 

participe la un concurs de materiale jurnalistice care să abordeze tematica 

drepturilor omului. Cei mai buni autori ai acestor materiale vor avea posibilitatea 

să efectueze o vizită de studiu în Turcia.  

Atelierul a fost organizat în cadrul proiectului „Drepturile omului – jurnaliștii 

pentru un public informat”, implementat de AIM în parteneriat cu CJI prin 

intermediul Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate de Agenţia Suedeză 

pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida/Asdi), Ministerul Afacerilor 

Externe al Danemarcei /DANIDA, Agenţia Statelor Unite pentru Dezvoltare 

Internaţională (USAID) şi Black Sea Trust for Regional Cooperation. Opiniile 

exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă neapărat punctul de vedere al Fundaţiei 

Est-Europene, Sida/Asdi, DANIDA, Fundaţiei Eurasia, USAID şi/sau al 

Guvernului American. 

www.comunicate.md 
 

 

 

 

 

 

Mecanismele de finanţare a organizaţiilor societăţii civile au fost puse în discuţie la 

o conferinţă internaţională de două zile − „Noi oportunităţi pentru dezvoltarea 

sectorului societăţii civile în Republica Moldova”, care sa desfăşurat la Chişinău, 

transmite Info-Prim Neo.  

Preşedintele Consiliului Naţional al ONG-urilor, Sergiu Ostaf, a spus că sectorul 

nonguvernamental ar putea fi finanţat din bugetul de stat, aşa cum se întîmplă în 

Mecanismele de finanţare a ONG-urilor,  

puse în discuţie la Chişinău   

http://www.comunicate.md/
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România şi Slovacia, unde o parte din banii publici sunt redirecţionaţi către ONG-

uri.  

Directorul Centrului de reabilitare a victimelor „Memoria”, Ludmila Popovici, a 

fost de părerea că organizaţiile nonguvernamentale au nevoie de mai multe 

facilităţi. În condiţiile în care donatorii externi investesc preponderent în elaborarea 

politicilor, Ludmila Popovici, a considerat necesar crearea unor fonduri pentru 

susţinerea ONG-urilor, în special a organizaţiilor care activează în teritoriu.  

„Finanţarea organizaţiilor nonguvernamentale de către stat este îngreunată de 

birocraţie”, a declarat în cadrul conferinţei premierul Vlad Filat. Potrivit primului 

ministru, instituţiile statului nu sunt şi încă ceva timp nu vor fi în stare să acopere 

un spectru de servicii sociale, iar societatea civilă poate să acopere această 

incapacitate.  

Vlad Filat a declarat că se simte lipsa unor mecanisme eficiente prin care cetăţenii 

pot finanţa direct ONG-urile active. Premierul recunoaşte că Guvernul nu a 

întreprins toate acţiunile necesare pentru susţinerea societăţii civile, dovadă fiind şi 

nivelul scăzut de finanţare din partea statului. Vlad Filat a promis că Guvernul va 

oferi mai mult sprijin organizaţiilor nonguvernamentale, inclusiv prin parteneriate 

cu societatea civilă în vederea contractării unor servicii.  

Prezent la eveniment, ambasadorul SUA în Republica Moldova, William Moser, a 

declarat că rezistenţa financiară a organizaţiilor nonguvernamentale reprezintă cea 

mai mare provocare cu care se confruntă acestea. Oficialul a recomandat că statul 

să ofere ONG-urilor atît finanţare directă, cît şi susţinere indirectă, precum ar fi 

beneficiile fiscale.  

În Republica Moldova sunt înregistrate aproximativ 5.000 de organizaţii non-

guvernamentale.  

Conferinţa internaţională „Noi oportunităţi pentru dezvoltarea sectorului societăţii 

civile în Republica Moldova” sa desfăşurat la Chişinău în perioada 26-27 

septembrie. Evenimentul a fost organizat în cadrul Programului Consolidarea 

Societăţii Civile în Moldova. 

Video la link-ul: http://www.eurotv.md/stire-ong-urile-vor-bani-de-la-stat 

 

Sursa: www.civic.md 

 

 

 

 

http://www.civic.md/seperator
http://www.eurotv.md/stire-ong-urile-vor-bani-de-la-stat
http://www.civic.md/


 

Uniunea pentru Prevenirea HIV şi Reducerea Riscurilor 

11 www.uorn.wordpress.com 

 

ÎN LUME 

В МИРЕ 

 

 

Евразийская сеть снижения вреда (ЕССВ) 
представляет отчет «Передозировка: обзор 
ситуации и ответные меры в 12 странах 
Восточной Европы и Центральной Азии». 
Исследование было проведено с марта по июль 
2011 года в Азербайджане, Беларуси, Грузии, 
Казахстане, Кыргызстане, Литве, Молдове, 
России, Сербии, Таджикистане, Украине, 
Эстонии по инициативе Евразийской сети 
снижения вреда.  

Цель исследования – изучить в перечисленных 
странах масштаб распространенности 
передозировок наркотиками и специфику 
предпринимаемых ответных мер. Исследование проводилось 
посредством опроса, в котором приняли участие 63 местных и 
региональных эксперта, и аналитического обзора существующей 
литературы. 

Результаты и выводы:   

 Полученная ЕССВ информация свидетельствует о значительных 

расхождениях между официальной статистикой и реальной 

распространенностью передозировок с летальным и нелетальным 

исходами (согласно данным опроса среди потребителей наркотиков, 

сотрудников программ снижения вреда, а также по неофициальной 

оценке медицинского персонала). 

 Для национального здравоохранения большинства фокусных 

стран снижение смертности от передозировок не является 

приоритетным вопросом. Только в восьми странах налоксон включен 

в национальные списки жизненно важных лекарственных средств, 

хотя ВОЗ внесла этот препарат в «Модельный список основных 

лекарственных средств» более 25 лет назад. 

 

 Во всех странах исследования НПО готовы или начать, или 

расширить доступ к налоксону через адвокационные и сервисные 

проекты, но в шести из них нет соответствующего финансирования. 

Отчет «Передозировка: обзор ситуации и ответные меры в 12 

странах Восточной Европы и Центральной Азии» 
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Отчет доступен в режиме онлайн по следующей ссылке: http://www.harm-

eduction.org/ru/images/stories/library/overdose_eeca_2011.pdf 

 

 

 

 

Уровень алкоголизации и наркомании в 

России грозит стране национальной 

катастрофой, назрел вопрос о введении  

принудительного лечения 

наркозависимых и страдающих 

алкоголизмом. Об этом  заявил глава МВД 

РФ генерал армии Рашид Нургалиев на 

заседании правительственной комиссии 

по профилактике правонарушений. 

"По своим масштабам процесс 

алкоголизации и наркомании в нашей стране  грозят перерасти в 

национальную катастрофу", - сказал он, подчеркнув, что особенно 

настораживает распространение этих проблем в молодежной среде. Он 

отметил, что в адрес правительственной комиссии поступили ряд  

предложений, передает ИТАР-ТАСС. 

"По мнению многих глав субъектов РФ, давно назрела необходимость  

рассмотреть возможность практики направления на принудительное лечение 

алкогольно- и наркозависимых лиц", - сообщил глава МВД. "Мы обсудим 

вопрос о внесении в правительство РФ соответствующих  инициатив, в том 

числе и законодательного характера", - добавил министр. В дальнейшем 

заседание правительственной комиссии проходило в закрытом  режиме. 

www.vesti.ru/doc.html?id=580268&cid=7 

 

 

Главными проблемами в сфере здравоохранения 

Европейского региона ВОЗ являются туберкулез с 

множественной и широкой лекарственной 

устойчивостью, стремительное распространение ВИЧ-

инфекции и устойчивость к антимикробным средствам. 

Так считает директор Европейского регионального 

бюро ВОЗ, д-р Жужжанна Якаб. 

От каких недугов страдают европейцы? 

Глава МВД: назрел вопрос принудительного лечения 

алкоголиков и наркоманов 
 

http://www.harm-eduction.org/ru/images/stories/library/overdose_eeca_2011.pdf
http://www.harm-eduction.org/ru/images/stories/library/overdose_eeca_2011.pdf
http://www.vesti.ru/doc.html?id=580268&cid=7
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В своем выступлении на сессии регионального комитета ВОЗ, проходящей в 

Баку, г-жа Якаб сообщила, чтоm в Европе на долю туберкулеза с 

множественной устойчивостью приходится 24% всех случаев туберкулеза. 

Что касается эпидемии ВИЧ-инфекции, то с 2000 года число людей, живущих 

с ВИЧ, в странах Восточной Европы и Центральной Азии утроилось. При 

этом доступ к антиретровирусной терапии, которая играет важную роль в 

предупреждении передачи вируса, в Европейском регионе является одним из 

самых низких в мире. Немедленного внимания требует также и проблема 

устойчивости к антибиотикам.  

По оценкам Европейского центра профилактики и контроля болезней, в 

регионе ежегодно регистрируется около 400 тыс. случаев инфекционных 

заболеваний, устойчивых к антибиотикам, которые являются причиной 

примерно 25 тыс. смертей. Для профилактики заболеваний, вызываемых 

внутрибольничными инфекциями, необходимо применять такие меры, как 

соблюдение личной гигиены (в первую очередь мытье рук), а также 

эпиднадзор и вакцинация. 

www.poz.ru  

 

 

Как минимум у 23 детей была обнаружена ВИЧ-

инфекция после переливаний донорской крови, 

проведенных в государственной больнице в штате 

Гуджарат, сообщает AFP. Все пострадавшие дети 

страдают талассемией – генетическим заболеванием, 

при котором часто возникает необходимость в 

переливании крови. Бесплатная медицинская помощь 

оказывалась детям из малообеспеченных семей, страдающих талассемией, с 

января по август текущего года. Переливания проводились в госпитале 

города Джунагадх, расположенного в 300 километрах от Ахмедабада.  

В общей сложности переливания получили около 100 детей в возрасте от 5 до 

12 лет. По словам представителей минздрава штата, власти приступили к 

расследованию инцидента. Ранее министр здравоохранения Гуджарата Джей 

Нараян Вьяс (Jay Narayan Vyas) высказывал предположение, что дети были 

заражены ВИЧ до поступления в государственное медицинское учреждение. 

Родители пострадавших с негодованием отвергли это предположение. По их 

словам, донорская кровь переливалась детям только в госпитале Гуджарата.  

www.medportal.ru  

В Индии 23 ребенка заразились ВИЧ при переливании крови 

http://www.poz.ru/
http://medportal.ru/mednovosti/news/2011/09/13/hivind/
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De la 1 ianuarie 2012, elevii anului I de studii din colegii şi şcolile profesionale vor 

studia opţional disciplina "Decizii pentru un mod de viaţă sănătos".  

Noua disciplină este introdusă în cadrul proiectului "Educaţie pentru Sănătate", ce 

va fi implementat de Ministerul Educaţiei şi Centrul de Training "CMB" 

(Comunicare. Management. Business) în baza unui acord de colaborare.  

Potrivit Ministerului Educaţiei, cursul “Decizii pentru un mod sănătos de viaţă” are 

drept scop formarea abilităţilor în adoptarea unui stil sănătos de viaţă prin 

dobîndirea cunoştinţelor, evaluarea atitudinilor proprii şi adoptarea diverselor 

modele de comportament sănătos.  

În cadrul proiectului, urmează să fie organizate cursuri de pregătire pentru cadrele 

didactice implicate în predare, precum şi să fie elaborate manuale, în baza cărora se 

va studia noua disciplină. Totodată, echipa CMB a planificat şi elaborarea 

materialelor de suport atît pentru cadrele didactice, cît si pentru elevii care vor 

beneficia de acest curs.  

Studierea disciplinei opţionale "Decizii pentru un mod de viaţă sănătos" este 

posibilă graţie suportului financiar din partea Instituţiei Publice "Unitatea de 

Coordonare, Implementare si Monitorizare a Proiectului de Restructurare a 

Sistemului Sănătăţii", oferit Centrului de Training "CMB" prin intermediul 

Fondului Global pentru Republica Moldova.  

www.noi.md 

 

 

Испанские ученые протестировали 

вакцину MVA-B и выяснили, что 

она инициировала иммунный ответ 

на ВИЧ в 92% случаев. Как 

показали предварительные 

исследования, благодаря вакцине 

организм начинает распознавать 

ВИЧ.   

В вакцине содержатся четыре гена 

вируса, которые стимулируют Т и В-лимфоциты - типы белых кровяных 

клеток. Разные лимфоциты запрограммированы бороться с разными видами 

патогенов. ВИЧ они победить легко не могут, поэтому лимфоцитам нужна 

Elevii din colegii şi şcoli profesionale vor studia o disciplină nouă 

В Испании создана прививка против ВИЧ 

 

http://www.noi.md/
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"тренировка". В-клетки вырабатывают антитела, которые атакуют вирусы до 

того, как они заражают клетки. А вот Т-клетки выявляют и уничтожают 

зараженные клетки. 

Предложенная вакцина позволяла у 2/3 добровольцев выработать 

ориентированные на ВИЧ антитела по прошествии 11 месяцев после 

вакцинации. У более 30% выработался тип Т-клеток, борющихся с ВИЧ, под 

названием CD4+. А у остальных еще один тип клеток - CD8+.   

Хотя иммунный ответ и был вызван, это еще не значит, что вакцина защищает 

от вируса. Проверить эффективность новой вакцины ученые собираются 

проведя клинические испытания на людях с ВИЧ. В лучшем случае 

исследователи победят вирус или найдут способ как уменьшать 

концентрацию вируса в крови больного человека. 

www.delo.ua/lifestyle/v-ispanii-sozdana-privivka-protiv-vich-165346/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.delo.ua/lifestyle/v-ispanii-sozdana-privivka-protiv-vich-165346/
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ANUNŢURI 

ОБЬЯВЛЕНИЯ 

 

 

 
 

 

Informaţie generală 

Organizaţia umanitară neguvernamentală olandeză Fundaţia SIDA Est - Vest  

(AIDS Foundation East-West, AFEW), care activează în domeniul prevenirii 

răspândirii infecţiei HIV în Republica Moldova, Vă invită să participaţi la 

concursul de proiecte ale organizaţiilor neguvernamentale partenere, pentru 

organizarea marcării Zilei Mondiale de combatere SIDA (1 decembrie, 2011). 

Concursul se desfăşoară în cadrul proiectului Scaling up Access to Prevention, 

Treatment and Care under the National program for Prevention and Control of 

HIV/AIDS/STI, finanţat de Fondul Global de combatere a SIDA, Tuberculozei și 

Malariei, runda 6, faza 2 

Scopul principal al concursului este selectarea proiectelor de impact pentru 

marcarea Zilei mondiale de combatere SIDA în Republica Moldova.   

Organizaţiile neguvernamentale, proiectele cărora vor fi selectate în bază de concurs, 

vor primi finanţare pentru implementarea lor. Proiectele originale, care se bazează pe 

evenimente sociale, cost-eficiente şi cu o putere de acoperire a maselor cît mai largi 

vor avea prioritate.  

Proiectele prezentate vor avea drept scop: sensibilizarea populaţiei Republicii 

Moldova vis-a-vis de HIV şi SIDA, îmbunătăţirea cunoştinţelor populaţiei 

generale despre HIV şi SIDA, educarea responsabilităţii pentru sănătatea proprie, a 

toleranţei şi reducerea stigmei în societate faţă de persoanele care trăiesc cu HIV şi 

SIDA, promovarea normelor etice de comportament faţă de persoanele care trăiesc 

cu HIV. 

Propunerea de proiect va include următoarele capitole:  

CV al organizaţiei care va include (denumirea, adresa, contactele organizaţiei, 

directorul de proiect şi informaţia de contact a directorului, misiunea organizaţiei, 

domeniile de activitate a organizaţiei, experienţa în organizarea evenimentelor 

publice, lista proiectelor implementate în ultimii 5 ani) 

Concurs de proiecte pentru ONG  

Pentru marcarea Zilei Mondiale de combatere SIDA 
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Propunerea de proiect va include (denumirea proiectului, scopul şi obiectivele 

propuse, scenariul activităţilor propuse, echipa de implementare propusă, grupul 

ţintă acoperit de către activităţile propuse, impactul proiectului, metodele de 

evaluare a eficienţei proiectului, indicatorii de succes, bugetul proiectului. 

Criteriile de selecţie: originalitatea ideii proiectului, mobilizarea comunităţii 

pentru realizarea activităţilor propuse, mărimea publicului acoperit, cost-eficienţa 

proiectului, impactul proiectului.     

Data limită de depunere a proiectului este 17 octombrie 2011.  

Proiectele pentru concurs pot fi prezentate personal sau prin poştă la sediul 

Reprezentanţei Fundaţiei SIDA Est-Vest (Chişinău, str. Bănulescu-Bodoni, 57/1 

of. 324) sau la adresa silvia_munteanu@afew.org.             

 

 

SERVICII/УСЛУГИ 
 

Consultații juridice gratuite 

Juriştii IDOM oferă consultaţii juridice gratuite persoanelor cu statut 

HIV/SIDA reprezentanţi ai grupurilor cu risc sporit de infectare cu HIV 

(consumatorii de droguri injectabile, femeile ce prestează servicii sexuale contra 

plată, bărbaţi care au relaţii sexuale cu alţi bărbaţi, migranţii etc.). În cazuri de 

importanţă strategică este acordată asistenţă juridică gratuită, inclusiv în instanţa 

de judecată. 

Detalii la telefonul – (022) 838408 

 

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 

mailto:silvia_munteanu@afew.org
http://drognet.md/ro/noutati/73-centruplus.html
http://drognet.md/ro/noutati/73-centruplus.html
http://drognet.md/ro/noutati/73-centruplus.html
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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 juridică 

 Consiliere psihologică 

 Servicii de asistenţă socială 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://drognet.md/ru/noutati/73-centruplus.html
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RESURSE INTERNET UTILE 

ПОЛЕЗНЫЕ ИНТЕРНЕТ РЕСУРСЫ 
 

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.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. 

 

http://www.drognet.md/
http://www.aids.md/
http://www.ccm.md/
http://www.idom.md/
http://www.pentrusanatate.eu/
http://www.a-doua-sansa.ro/
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Informaţia dată este pregătită de către secretariatul Uniunii pentru Prevenirea HIV şi 

Reducerea Riscurilor. Buletinul informativ apare lunar şi este distribuit prin poşta 

electronică sau poate fi accesat pe blog-ul www.uorn.wordpress.com. Toate 

recomandările sau noutele vor fi expediate la adresa: secretariat.uniune@yahoo.com.  

Pentru abonare la Buletinul informativ, vă rugăm să ne trimiteţi o scrisoare cu tema 

“abonare”, pe adresa secretariat.uniune@yahoo.com. 

Pentru dezabonare, vă rugăm să ne trimiteţi o scrisoare cu tema “dezabonare”, pe adresa 

secretariat.uniune@yahoo.com. 

Данная информация подготовлена секретариатом Союзa неправительственных 

организаций, работающих в области Профилактики  ВИЧ и Снижения Вреда. 

Подборка новостей публикуется один раз в месяц,  информационный бюллетень 

можно получать через рассылку по электронной почте или на сайте сети 

www.uorn.wordpress.com. 

Все пожелания и новостные сообщения направляйте по адресу: 

secretariat.uniune@yahoo.com.  

Чтобы подписаться на информационный бюллетень, пожалуйста, оправьте письмо 

с  темой «подписаться» на электронный адрес secretariat.uniune@yahoo.com. 

http://www.uorn.wordpress.com/
mailto:secretariat.uniune@yahoo.com
mailto:secretariat.uniune@yahoo.com
mailto:secretariat.uniune@yahoo.com
http://www.uorn.wordpress.com/
mailto:secretariat.uniune@yahoo.com
mailto:secretariat.uniune@yahoo.com

