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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 Februarie 2013, 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 Февраля 2013 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
O femeie pentru 60 de minute
Ele există, ele sunt marfă, pentru ele sunt cumpărători în fiecare zi şi mii de
bărbaţi le plătesc cu ora. De obicei, societatea le condamnă, fără să se
întrebe ce fac, de ce fac şi cine le-a determinat să presteze astfel de servicii.
Julia şi Alisa sunt două surori care practică prostituţia de câţiva ani. Sora
mai mare, Julia, are aproape 30 de ani, iar cea mai mică, Alisa, 22. Sunt
plăcute la aspect, destul de amabile şi timide în explicaţiile pe care le dau
despre profesia lor. Provin dintr-o familie numeroasă, în care nevoile şi
sărăcia nu le-au prea ocolit. Au ajuns să presteze astfel de servicii nu din
întâmplare.
Julia a fost traficată la vârsta de 16 ani, când a şi fost abuzată sexual.
Atunci, timp de 5 ani, a fost forţată să întreţină relaţii sexuale cu sute de bărbaţi, fiind cumpărată şi
vândută prin zeci de subsoluri, baruri, fiind transportată prin toată Europa. Primea o tartină pe zi, dar şi
asta uneori din resturi. După ce a revenit acasă, i-a fost greu să înceapă un alt mod de viaţă. Trebuia să se
întreţină, dar nu avea prea multe posibilităţi. Singura soluţie era să continue munca pe care o prestase în
ultimii ani. Şi sora mai mică nu o ducea prea bine. O părăsise bărbatul cu doi copii. Alisa spune că aşa a
ajuns nemulţumită şi dezamăgită de bărbaţi.
Bărbaţii caută «odihnă»
Cele două surori locuiesc sub acelaşi acoperiş. «Când ne sună bărbaţii şi ne invită la «odihnă», noi le
spunem din start că suntem două. Plecăm câte una doar când sunt clienţi permanenţi», spune Julia. «Taxiul
care este trimis după noi ne aşteaptă la marginea satului, ca să nu dăm de bănuit vecinilor. Doar mama
cunoaşte adevăratul nostru «serviciu», pentru că stă cu copiii noştri cât suntem plecate».
Fac parte din elită, asta înseamnă că au de furcă cu bărbaţii din înalta societate: şefi de restaurante,
avocaţi, poliţişti, recent, o achiziţie mai colorată — feţe bisericeşti. Sunt atenţionate să nu divulge funcţiile
acestora. «Când aflăm întâmplător despre profesia vreunui client, suntem prevenite de ei că vom avea
probleme mari dacă află cineva. Aşa că… limba după dinţi. Când le facem masaj, ne dăm seama ce statut au
după spatele încovoiat, dar mai sunt şi alte semne».
Clienţii lor, aproape toţi, sunt căsătoriţi. Aceştia le explică că soţiile nu le îndeplinesc fanteziile sexuale, de
aceea le solicită pe ele. Fetele cunosc riscurile unor infecţii şi poartă prezervative cu ele oricând. Pot
deservi câte trei clienţi pe zi, uneori ajung la cinci. Taxa pentru o oră e de 350 de lei per client.
«Dacă trebuie să deservim, de exemplu, cinci clienţi la saună, atunci fiecare achită această sumă», explică
ele matematica vânzării de servicii intime. Dar prima regulă e «Banii înainte!». Pentru că au avut întâmplări
când clientul a plecat fără să plătească. Clienţii care se comportă neadecvat, care sunt agresivi sau refuză să
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plătească, sunt introduşi în lista telefonică a fetelor cu nume foarte specifice, şi pentru ei ele nu mai au
niciodată nimic de oferit.
Locul de întâlnire cu amatorii de servicii sexuale sunt saunele. «Noi alegem deja de ceva timp una şi aceeaşi
saună. Înainte de a ne porni, sunăm administraţia şi întrebăm pentru câţi clienţi au rezervat-o. Fiindcă
uneori suntem invitate la un număr de clienţi, iar când ajungem acolo, găsim mai mulţi». Atunci când la
saună sunt prea mulţi bărbaţi există şi riscuri. Au avut un caz când au trebuit să dea bir cu fugiţii. «Unul era
în plus. I-am spus că nu intră în program. A început să urle la noi. Am fugit pe uşă cu hainele în braţe, bine
că era vară şi noaptea», spun surorile râzând. «Nu ne place să ne certăm cu ei, dar dacă nu le convin
regulile noastre, aplicăm un limbaj mai indecent şi plecăm», explică ele regulamentul de lucru.
Informație detaliată la: http://www.zdg.md/social/o-femeie-pentru-60-de-minute#more-57023

ДОРОЖНАЯ КАРТА по расширению охвата услугами
Снижения Вреда уязвимых к ВИЧ групп в Республике Молдова
Целью этой дорожной карты является инвентаризация подготовительных мероприятий,
проводящихся в стране, чтобы улучшить достижения в сфере охвата услугами Снижения Вреда
уязвимых к ВИЧ групп путем внедрения новых передовых технологий и использования передового
опыта, найти для поставщиков услуг снижения вреда новые стимулы для пересмотра методологии
внедрения программ и трансформации их согласно тенденциям эпидемии и принципам всеобщего
доступа, разработать эффективные и жизнеспособные профилактические меры в ответ на ВИЧ.
Настоящая дорожная карта была разработана в результате анализа работ семинара-тренинга
«Расширение охвата услугами уязвимых к ВИЧ групп» проведённый в рамках проекта
Международного Альянса по ВИЧ/СПИД в Украине «Широкомасштабное внедрение эффективных
стратегий профилактики ВИЧ-инфекции среди уязвимых групп в странах Восточной Европы»,
проходящего при финансовой поддержке Европейского Союза.
Анализ работ семинара-тренинга, включил:
Анализ мер и методов привлечения представителей уязвимых групп к использованию услуг
местных проектов.
Оценка изменений в объеме и качестве услуг местных проектов, необходимых для
увеличения охвата представителей уязвимых групп услугами местных проектов профилактики
ВИЧ.
Даты и место проведения мероприятия: 27-28 декабря 2012 г., г. Вадуй луй Водэ, Молдова.
Цель действий описанных Дорожной карты:
Увеличение в 2013-2014 годах минимум на 30% охвата услугами профилактики ВИЧ новых групп
потребителей наркотиков, секс-работниц и мужчин, практикующих секс с мужчинами, ранее
оставшихся вне поля охвата существующими местными проектами, реализуемыми в рамках
национального программы по профилактики и контролю ВИЧ-инфекции, СПИД и ИППП в Республике
Молдова (2011-2015).
Дорожную карту по расширению охвата услугами Снижения Вреда уязвимых к ВИЧ групп в
Республике Молдова можно скачать с www.uorn.aids.md.
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Круглый стол по повышению качества программы заместительной терапии в Молдове
8 февраля 2013 года в Кишиневе был проведен круглый стол «Внедрение рекомендаций
международной оценки для повышения качества программы заместительной терапии в Молдове».
Участниками круглого стола были 30 представителей всех ответственных и заинтересованных
структур в контексте внедрения заместительной терапии. Согласно программе круглого стола, перед
его участниками стояла задача сделать краткий обзор процесса и результатов внедрения программы
с начала и по данный момент, ознакомится с рекомендациями международного эксперта Эмилиса
Субата по итогам проведенной оценки качества внедрения программы в ноябре – декабре 2012
года, а также в результате встречи – разработать план мероприятий по внедрению рекомендаций с
целью повышения качества программы заместительной терапии.
Перед проведением круглого стола представители гражданского общества, которые предоставляют
услуги по психосоциальной поддержке пациентам ЗТ и представители сообщества потребителей
психо - активных веществ разработали и приняли Позиционный документ, содержащий
рекомендации со стороны представителей сообщества для внедрения рекомендаций для
повышения качества внедрения программы заместительной терапии метадоном в Молдове. А также
О.А. "Viata Noua" направила обращение к Министру Внутренних Дел РМ об оказании содействия в
налаживании конструктивного и эффективного сотрудничества между представителями МВД и
сотрудниками Общественных Центров для ППАВ и пунктов выдачи метадона для решения проблем с
доступом бенефициариев к услугам программы ЗТ и психосоциальной поддержке. Окончательный
вариант плана мероприятий будет согласован и распространен для информирования посредством
электронной почты, а также будет представлен для обсуждения и последующей реализации в
рамках следующего заседания Анти-наркотической Комиссии. Стоит отметить важность
практического внедрения рекомендаций международной оценки с точки зрения повышения
качества программы, которое, в конечном итоге, отражается непосредственно на качестве жизни
потребителей психо – активных веществ и на уровне распространения эпидемии ВИЧ в обществе.
Круглый стол был организован в партнерстве между Ассоциацией «Позитивная Инициатива»
совместно с НПО «Новая Жизнь», Республиканским Наркологическим Диспансером и Управлением
ООН по наркотикам и преступности в Молдове (UNODC) при финансовой поддержке Центра ПАС и
Фонда Сорос Молдова в рамках консолидированного гранта Глобального Фонда.
Oбращение к Министру Внутренних Дел РМ на сайте: www.positivepeople.md
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Поддержка для решения проблем
По многочисленным просьбам участников семинаров для работниц
коммерческого секса и потребителей инъекционных наркотиков,
Ассоциация «Молодёжь за Право на Жизнь» организовало в
феврале семинар с специалистами отдела Социального
Обеспечения и Защиты Семьи, примэрия мун. Бэлць. Целью
проведения семинара было информирование о получателях услуг
Социального Отдела и о существующих видах социальной помощи.
На встрече участники смогли узнать достоверную информацию о
необходимом пакете документов для получения социального
пособия. Важно было узнать механизм принятия документов,
сроки рассмотрения заявлений и критерии получения социальной помощи. Эти знания помогают
понимать, что приходя за определенной помощью в примэрию бенефициары не получат желаемой
помощи «сиюминутно» и определенную сумму «на руки».
Также обсуждались такие вопросы как помощь на зимний период времени, помощь инвалидам и
безработным, помощь семьям с детьми и др. Во время семинара бенефициары получили
достоверную информацию об изменениях в распределении социальной помощи, многие
недопонимания были решены.
«Я, как участник семинара, сделала вывод для себя, что помощь с примэрии можно расценивать
как поддержку для решения проблем. Специалисты в этом случае выступают в роли
«направляющих», но ответственность за решение трудностей лежит на мне». Света
Sursa: www.tdvbalti.wordpress.com

Site-ul egali.md - o nouă iniţiativă a activiştilor Centrului de Informaţii "GENDERDOC-M" în
susţinerea tinerilor LGBT
Proiect în susţinerea tinerilor LGBT
„Salut! Vreau să vă zic povestea mea. Am să încep prin conceptul cum e să fii gay
în Moldova şi mai exact, cum am crescut eu cu acest concept” – aşa îşi începe
Vlad, un tînăr gay din Moldova, propria istorie, care poate fi privită integral pe
pagina web http://egali.md. Site-ul este parte a proiectului „Va fi mai bine”,
implementat de Centrul de Informaţii „GENDERDOC-M”, cu susţinerea financiară a Fundaţiei SorosMoldova/Programul Egalitate şi Participare Civică.
Societatea din R. Moldova, deoarece nu ştiu exemple de persoane gay, şi-a creat viziuni stereotipizate
despre acestea, nu le acceptă, le umileşte, fapt ce a determinat izolarea acestor persoane. Site-ul
www.egali.md îşi propune să arate că persoanele LGBT (lesbiene, gay, bisexuali şi transgenderi) sunt în
familiile noastre, printre colegii şi prietenii noştri.
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De cele mai multe ori, tinerii LGBT nu-şi găsesc susţinerea din partea rudelor, a prietenilor, ori le este frică
să-şi dezvăluie identitatea, ducînd o viaţă dublă. Prin poveştile de viaţă ale altor homosexuali care au avut
de înfruntat aceleaşi probleme, prin încurajarea din partea rudelor care i-au acceptat pe cei apropiaţi, prin
susţinerea oferită de specialişti din domeniu, prin declaraţiile persoanelor publice, proiectul vine să ajute
tinerii LGBT să îşi accepte identitatea, să prevină suicidul, precum şi să ofere o platformă celor care susţin
egalitatea şi condamnă homofobia şi transfobia.
Site-ul www.egali.md nu este doar unul informativ, ci şi un proiect interactiv, la care pot participa toţi
doritorii. Oricine poate înscrie un mesaj video, având o cameră web sau poate apela la echipa site-ului
pentru a face înregistrarea. Cei care încă nu sunt gata să vorbească în faţa camerei îşi pot scrie propria
istorie. Site-ul este integrat cu reţelele de socializare Facebook, Twitter, Odnoklassniki, Google+,
VKontakte.
Toate materialele de pe site sunt oferite sub licenţa Creative Commons Attribution-NonCommercialNoDerivs, ceea ce înseamnă că utilizatorul poate copia, păstra, distribui şi transmite orice material de pe
site cu indicarea sursei primare. Astfel, echipa site-ului www.egali.md încurajează reprezentanţii presei să
preia orice materiale, care pot fi ulterior utilizate în reportaje.
Site-ul este structurat în cinci rubrici: „Te ajutăm” – cu informaţii utile pentru persoanele LGBT, „Video” –
divizat în mai multe categorii, „Relatări” – istorii scrise, „Implică-te” – posibilităţi de participare în proiect,
„Ştiri”, care va include cele mai importante noutăţi tematice din Moldova.
În prezent, pe site sunt publicate peste 30 de mesaje video şi peste 20 de istorii personale scrise de către
persoanele LGBT. Cele 30 de mesaje video conţin atît adresări ale persoanelor homosexuale din ţara
noastră, dar şi ale părinţilor, rudelor şi prietenilor acestora. Sunt postate şi mesaje de susţinere din partea
mai multor persoane publice, precum Geta Burlacu, Natalia Morari, Consuela Tamazlâcaru, Lilu, Lilian
Severin, Viorel Pahomi, Petru Macovei, Doina Ioana Străisteanu, Sergiu Ostaf, Arcadie Barbăroşie, Igor
Boţan, Teatru-Spălătorie, organizaţia Amnesty International Moldova şi alţii.
Pentru detalii despre proiectul www.egali.md, la telefonul: 068 825 027.

Masa rotundă cu tematica: "Importanţa serviciilor medicale pentru
persoanele care trăiesc cu HIV şi membrilor familiilor lor"
La data de 21 februarie, 2013 în orașul Bălți (IMSP Spitalul municipal Bălți), Liga persoanelor care trăiesc cu
HIV din Republica Moldova în colaborare cu Centrul Naţional de Sănătate Publică a organizat masa rotundă
cu tematica: "Importanţa serviciilor medicale pentru persoanele care trăiesc cu HIV şi membrilor familiilor
lor".
La masa rotundă au participat reprezentanți ai autorităților publice locale din municipiul Bălți,
reprezentanți ai centrelor medicilor de familie, reprezentanți ai centrelor stomatologice și medici
infecționiști din 6 regiuni din partea de nord a republicii: Bălți, Drochia, Glodeni, Fălești, Sîngerei și Rîșcani.
La masa rotundă de asemenea au participat reprezentanți ai Centrului Social pentru PTH din or. Bălți și
ONG-lor locale din or. Bălți.
Scopul mesei rotunde a fost de a consolida eforturile comune ale societății civile și ale angajaților
instituțiilor medicale în asigurarea accesului la serviciile medicale de către persoanele care trăiesc cu HIV.
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Tot în cadrul mesei rotunde au fost prezentate rezultatele studiului Index Stigma realizat de către Liga
persoanelor care trăiesc cu HIV și au fost identificate căile de reducere a discriminării față de persoanele
care trăiesc cu HIV în acordarea serviciilor medicale.
Evenimentul a fost organizat de către Liga PTH din RM în scopul reducerii discriminării față de persoanele
care trăiesc cu HIV, implementat cu suportul financiar al Let's Talk HIV Foundation (www.letstalkhiv.se).
Sursa: www.ligaaids.md

Primele soluţii mobile pentru o viaţă sănătoasă
Moldcell a lansat în premieră în Republica Moldova serviciile
mSănătate în beneficiul cetăţenilor. Proiectul se desfăşoară sub
egida Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova, fiind realizat
în parteneriat cu Institutul de Sănătate şi Asistenţă MedicoSocială din Moldova (ISAMS), Centrul pentru Politici şi Analize
în Sănătate şi UNFPA Moldova.
Serviciile mSănătate au fost lansate în cadrul unei conferinţe
desfăşurate în Sala Senatului Universităţii de Medicină şi
Farmacie „Nicolae Testemiţanu”. La eveniment au participat
ministrul Sănătăţii, Andrei Usatîi, conducerea companiei Moldcell, în persoana directorului general Barkin
Secen, doctori ftiziopneumologi, imunologi şi medici de familie.
Asistenţa medicală prin SMS este un concept inovativ, menit să ofere pacienţilor ajutorul informaţional de
care au nevoie. Astfel, serviciile mSănătate joacă rolul de asistent medical, simplificînd munca doctorilor la
nivel naţional. mSănătate se adresează către 3 categorii mari de beneficiari: “mSupraveghere tratament”
adresat pacienţilor care se tratează de tuberculoză şi HIV/SIDA; precum şi „mGraviditate fără risc” adresat
femeilor gravide, dar şi lăuzelor (primele 42 zile după naştere.) Serviciile mSănătate sunt oferite gratuit de
Moldcell pe parcursul a doi ani de zile.
Conceptul serviciilor mSănătate a fost iniţiat în urma studierii cazurilor de succes din alte state ale lumii. S-a
demonstrat că una dintre cele mai mari piedici în calea însănătoşirii bolnavilor din anumite catogorii este
nerespectarea regimului de administrare a medicamentelor. Utilizarea tehnologiilor mobile drept asistenţă
informaţională permite atenuarea acestei probleme. Prin notificarea promptă şi continuă a pacienţilor
despre faptul că e timpul să-şi ia pastilele, descreşte rata abandonului la tratament şi respectiv creşte rata
de cazuri tratate reuşit. De exemplu, în urma implementării proiectului mSănătate în Africa de Sud eficienţa
tratamentului pentru tuberculoză şi HIV/SIDA a crescut de la 22 – 60 procente pînă la 90%.
Informație detaliată la: http://www.moldcell.md/rom/private/node/17488
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ÎN LUME
В МИРЕ
Duma de Stat din Rusia a votat în a doua lectură legea antifumat
Duma de Stat din Rusia a votat în a doua lectură, un proiect de lege care ar interzice fumatul în baruri,
cafenele şi alte spaţii publice, cu scopul de a promova un stil de viaţă mai sănătos în a doua cea mai mare
piaţă a tutunului din lume, după China, transmite REUTERS, recepţionată de AGERPRES şi MOLDPRES.
Susţinut de preşedintele Vladimir Putin, căruia îi place să afişeze o imagine de persoană sănătoasă şi activă
şi care a criticat în trecut unii miniştri pentru că fumează, proiectul ar interzice în totalitate publicitatea la
tutun şi ar restricţiona vînzările de ţigări la automate. Înainte de a ajunge să fie promulgată de preşedintele
Putin, legea trebuie să mai treacă printr-o lectură în ambele camere ale parlamentului.
Iniţiativa ar reprezenta o schimbare radicală în Rusia, unde un pachet de ţigări costă în general 50-60 de
ruble (circa 2 euro), iar barurile şi restaurantele sînt învăluite în nori de fum.
Textul a fost adoptat în Dumă, camera inferioară a legislativului, cu 442 de voturi "pentru", unul
"împotrivă" şi o abţinere.
Premierul Dmitri Medvedev s-a exprimat, de asemenea, în favoarea legii pe blogul personal. El a spus că 44
de milioane de ruşi, aproape unul din trei, sînt dependenţi de fumat, iar aproape 400.000 mor în fiecare an
din cauza unor boli legate de fumat.
Sursa: www.pas.md

Тестирование на ВИЧ в... театре
14 февраля, в День всех влюбленных, в театре Драмы Номер Три (Каменск-Уральский) зрители
спектакля «Песочница» получили в подарок презервативы и смогли узнать свой ВИЧ-статус методом
экспресс-теста.
В течение 15 минут каждый желающий смог сделать экспресс-тест. Процедура анонимная,
бесплатная и безболезненная. Экспресс-тестирование и консультирование было проводимо в
отдельном кабинете.
Экспресс-тестирование на ВИЧ – это только часть профилактической акции «Люби безопасно, люби
защищая», в рамках которой посетители театра получили информационные материалы по ВИЧинфекции, прошли консультирование по вопросам ВИЧ-инфекции, получили важную информацию о
мерах защиты себя и близких от заболевания в условиях эпидемии ВИЧ-инфекции.
Инициаторы и организаторы акции: филиал Свердловского областного центра по профилактике и
лечению ВИЧ-инфекции по Южному округу и Театр Драмы Номер ТРИ (Каменск – Уральский)
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Руководитель филиала Лариса Аренская считает, что тандем искусство-медицина в сфере
профилактики «болезней века» вполне оправдан и может дать весомые результаты. А руководитель
отдела по связям с общественностью театра, актер Владимир Скрябин подчеркивает, что
информация «положенная» на эмоцию запоминается мгновенно и надолго. «Я хорошо понимаю
уровень опасности, связанный с распространением ВИЧ-инфекции. Я не только актер, я еще и медик
по образованию, и я считаю, что в сегодняшней ситуации знать о ВИЧ-инфекции должен каждый. А
значит, информировать нужно максимально и по-разному, чтобы информация не приедалось»
Пьеса «Песочница» написана молодым польским драматургом Михалом Вальчаком. В ней
исследуются отношения мальчик-девочка, юноша-девушка, мужчина-женщина. В Каменском театре
её поставил актёр и режиссёр Екатеринбургского ТЮЗа Дмитрий Михайлов.
Источник: www.hivrus.ru

Un vaccin împotriva HIV, în teste clinice pe voluntari, la Marsilia
Un vaccin împotriva HIV va intra în curînd în teste clinice, pe voluntari umani, la o clinică din Marsilia, în
sudul Franței, potrivit AFP, informează Agerpres.
Vaccinul ar putea oferi noi speranțe în lupta împotriva virusului care declanșează temuta maladie SIDA.
Pentru această etapă de teste clinice au fost selectați 48 de pacienți seropozitivi voluntari, însă înainte de
începerea testării medicii îndeamnă la prudență.
"Nu este vorba de sfîrșitul amenințării SIDA", avertizează profesorul Erwann
Loret, care organizează aceste teste. În cazul în care se va dovedi un succes,
noul vaccin va înlocui triterapia care are efecte secundare puternice.
"În această perioadă, în lume sunt testate 25 sau 26 vaccinuri împotriva HIV",
a precizat și Prof. Jean-François Delfraissy, directorul Agenției Naționale
franceze de Cercetare asupra SIDA (ANRS). "trebuie să fim prudenți cu privire
la mesajul pe care-l transmitem pacienților și marelui public", a mai adăugat
el.
"Ținta este o proteina denumita Tat", de la "transactivare", a completat Prof.
Erwann Loret care a prezentat de la un spital din Marsilia detaliile testului clinic autorizat la 24 ianuarie de
Agenția Națională franceză pentru Securitatea Medicamentelor (ANSM).
Această proteină joacă rolul "de a incapacita protecția organismului în fața celulelor infectate", explică
profesorul. Organismul seropozitivilor nu poate recunoaște și nici neutraliza celulele infectate, iar vaccinul
vizeaza tocmai acest lucru.
Primele rezultate ale testelor sunt așteptate peste aproximativ 5 luni. Voluntarii vor fi vaccinați de 3 ori, la
interval de cîte o luna, după care vor întrerupe celelalte forme de terapie timp de 2 luni. "Dacă după aceste
2 luni nivelul viral din sînge este indetectabil", noul vaccin va îndeplini criteriile stabilite de ONUSIDA,
conform Prof. Loret.
În 2011, la nivel mondial, existau 34 de milioane de purtători ai virusului HIV, iar 2,5 milioane de persoane
s-au contaminat cu acest virus. De la descoperirea acestui virus, aproximativ 1,8 milioane de persoane își
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pierd viața în fiecare an din cauza SIDA, totalul victimelor depășind 30 de milioane, conform Organizației
Mondiale a Sănătății.
Sursa: www.hivsida.ro

1 марта сотни украинцев стали в очередь за лекарствами
1 марта 2013 вступает в силу Закон Украины о лицензировании
импортных лекарств № 5038-VI, который парализует ввоз
иностранных лекарств на территорию Украины. По закону, начиная
с весны, все иностранные медицинские препараты должны иметь
дополнительные украинские лицензии, чтобы ввозиться на
территорию Украины. Дополнительно к лицензии необходимо
будет получить сертификат качества в украинской лаборатории, что
будет стоить около 30 тыс. грн. на каждую серию.
«Кабмин сейчас заседает по субботам и обсуждает, как навязать
этот Закон украинскому народу. А в это время люди умирают у себя
дома от нехватки лекарств, потому что чиновники их этими лекарствами не обеспечили. –
утверждает Дмитрий Шерембей, председатель пациентской организации ЮКАБ. – Прекратите
имитировать обеспокоенность о людях. Если бы Азаров хотел реально помочь пациентам, он
никогда бы не утвердил кастрированный Бюджет-2013, где создан дефицит на лечение для 5
миллионов смертельно больных украинцев».
В результате этого Закона, уже с марта с аптечных полок и больниц
начнут исчезать: антибиотики для детей; препараты для пожилых
людей: гипертонические, кардиологические, и что самое страшное –
жизненно-необходимые лекарства для смертельно больных
украинцев: онкология, гемофилия, ВИЧ/СПИД. Фактически все
украинцы, которые имеют смертельные заболевания, будут
обречены на смерть. А те препараты, которые останутся на рынке,
вырастут в цене в несколько раз.
«В «Охматдете» сейчас лежит 650 тяжелобольных детей, для лечения которых нужны в основном
импортные лекарства. Например, 90% импортных лекарств для лечения онкобольных детей не
имеют отечественных аналогов, – утверждает Анна Гопко, член попечительского совета НДСБ
«ОХМАТДЕТ», – Разработчики этого лоббистского Закона не говорят, как планируют их заменить, или
кто компенсирует подорожание лекарств, которое наступит после вступления Закона в силу. Потому
что большинство проблем пациентов возложено на плечи больных, их семей, благодетелей».
Дополнительную информацию по сылке: http://ucab.org.ua/ru/node/211

Uniunea pentru Prevenirea HIV şi Reducerea Riscurilor
В Латвии лечить ВИЧ-позитивных людей на ранних стадиях начнут в 2014 году
В Латвии лечение ВИЧ-позитивных людей на ранних стадиях заболевания, согласно последним
рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), начнется в 2014 году.
Правительство Латвии 12 февраля рассмотрело ответное письмо
Министерства здравоохранения подкомиссии Сейма по общественному
здоровью, подписанное Министром здравоохранения Латвии и Премьерминистром. В данном письме подчеркивается, что в Латвии лечение ВИЧинфицированных начинается в стадии, когда они уже больны СПИДом, что
требует гораздо больших расходов.
Правительство признало, что латвийская практика начала лечения при
снижении числа CD4 клеток ниже 200 (при мировой практике,
установленной стандартами ВОЗ, лечение должно начинаться при количестве CD4 клеток 350 и
ниже) приводит к увеличению расходов государства, в связи с развитием мультирезистентности и
необходимостью применения третьей линии АРВ препаратов. Своевременное начало лечения ВИЧинфицированных позволяет сохранить качество жизни пациентов, что дает им возможность
участвовать в рынке труда, способствуя экономическому росту страны, а также ограничивает
распространение ВИЧ-инфекции, указывает Минздрав.
Источник: www.ecuo.org

10 analize importante pentru persoanele cu HIV
Cel mai simplu lucru pe care îl poate face o persoana cu HIV pentru sănătatea sa este să vină periodic şi la
timp la medic şi să-şi facă anual analizele. Medicul - terapeut Frank Spinelly a stabilit de care analize are
nevoie o persoană infectată cu HIV, cînd trebuie să şi le facă şi de ce acestea sunt atît de necesare.
FIECARE 3-6 LUNI (dacă se va vizita cu regularitate medicul, acesta va determina periodicitatea
următoarelor analize)
Tensiunea arterial
Ce determină: presiunea sîngelui asupra pereţilor vaselor sanguine.
Necesitatea: Potrivit raportului anual 2012 al Departamentului de ocrotire a sănătăţii veteranilor,
hipertensiunea arterială la persoanele cu HIV constituie o premisă pentru maladiile cardiovasculare.
Maladiile cardiovasculare
Ce determină: Nivelul colesterolului şi trigliceridelor, precum şi devierile de la starea normală a pereţilor
vaselor sanguine şi a ventriculelor inimii.
Necesitatea: Conform unui studiu efectuat în 2012 de către Institutul de Medicină al Universităţii din
Pittsburg, infecţia HIV poate dubla riscul unui atac de cord. Riscul unui atac de cord poate creşte, de

Uniunea pentru Prevenirea HIV şi Reducerea Riscurilor
asemenea, şi în prezenţa unor astfel de factori precum diabetul zaharat, fumatul şi chiar tratamentul
antiretroviral.
Diabetul
Ce determină: Nivelul glucozei în sînge, cunoscut şi ca nivelul „zahărului în sînge".
Necesitatea: Persoanele HIV pozitive sunt supuse unui risc sporit de dezvoltare a diabetului zaharat, în
special în prezenţa unor factori suplimentari de risc, precum cazuri de diabet zaharat în familie, talia de
mari dimensiuni, modul sedentar de viaţă, precum şi originea afro-americă sau latină. Potrivit revistei
medicale Diabetes Spectrum, în legătură cu faptul că unele tipuri de tratament HIV pot influenţa asupra
nivelului de asimilare a glucozei, sunt foarte importante analizele la diabet zaharat înainte de a începe
HAART sau administrarea inhibitorilor nucleozidici de revers transcriptazei.
FIECARE 3 LUNI
Profilul lipidic
Ce determină: cantitatea grăsimilor transportate de sînge, precum trigliceridele, fosfolipidele, colesterolul.
Necesitatea: Pe măsura progresării infecţiei HIV, nivelul colesterolului scade, iar nivelul trigliceridelor
creşte, fapt ce poate provoca un atac de cord, accident vascular cerebral, pancreatită şi tromboză. Analizele
regulate la profilul lipidic vor ajuta medicul dumneavoastră să determine dacă este necesară administrarea
unor preparate care reduc nivelul de colesterol sau este suficientă doar modificarea regimului alimentar şi
intensificarea efortului fizic. Fumatul, de asemenea, influenţează asupra riscului de ridicare a nivelului de
colesterol în sînge.
Informație detaliată la link-ul: http://positivepeople.md/ro/home_ro/analysis-for-hiv-positive_ro
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ANUNȚURI
ОБЬЯВЛЕНИЯ
COMPETIȚIE DESCHISĂ pentru finanţarea participării la
evenimente internaționale în domeniul HIV/SIDA
În cadrul Programul “Reducerea impactului infecţiei HIV în Republica
Moldova”, finanţat de Fondul Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei şi
Malariei, Centrul pentru Politici şi Analize în Sănătate (Centrul PAS) invită
ONG-urile active în domeniul HIV/SIDA, să depună cereri de solicitare a
sprijinului financiar complet sau parţial pentru participarea membrilor săi la
evenimente internaţionale în domeniul HIV/SIDA (conferinţe, ateliere de
lucru, seminare, stagii), în vederea îmbunătăţirii activităţii şi ridicării calificării managerilor, angajaţilor,
voluntarilor.
Sunt eligibili pentru finanţare reprezentanții organizaţiilor neguvernamentale apolitice, non-profit, legal
constituite în Republica Moldova, active în domeniul HIV/SIDA care prestează servicii de suport persoanelor
care trăiesc cu HIV şi populaţiilor cheie.
Nu sunt eligibile pentru participare organizaţiile patronale, sindicatele, organizaţiile academice, ştiinţifice,
religioase, sportive şi asociaţiile profesionale.
Nu vor fi finanţate cererile de participare la seminare ştiinţifice, adunări ale asociaţiilor profesionale,
festivaluri şi evenimente culturale, artistice şi religioase, competiţii şi activităţi sportive.
Cererile de participare vor fi recepționate pe toată perioada anului 2013 dar nu mai târziu de 30 Noiembrie
2013. Cererile de participare necesită a fi prezentate cu minim 4 săptămâni înainte de derularea
evenimentului.
Decizia, privind asigurarea sprijinului financiar pentru participare la eveniment aparține Comisiei de
Evaluare, fiind bazată pe următoarele criterii de selecție:




Impactul aşteptat asupra ONG-ului
Corelarea evenimentului cu activitatea ONG-ului
Experienţa de lucru a solicitantului în cadrul ONG-ului

Solicitanţii vor prezenta un dosar care va conţine:









Cerere de participare la eveniment;
Invitaţia nominală (cu detalii financiare);
Descrierea evenimentului (informaţii despre conţinut, agendă, etc.);
Curriculum Vitae al participantului;
O scrisoare de motivare în care participantul îşi va expune scopurile şi obiectivele vizitei, rezultatele
aşteptate;
O scrisoare semnată de preşedintele organizaţiei/membrii Consiliului de administrare prin care se
va da o apreciere a activităţii solicitantului în cadrul organizaţiei şi va fi explicată importanţa
participării la evenimentul internațional pentru ONG;
Informaţie despre organizaţia pe care o reprezentaţi (maximum 1 pagină);
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Copia buletinului de identitate;
Alte materiale pe care le consideraţi necesare.

Dosarele incomplete nu vor fi examinate.
NOTĂ:
Persoanele pot beneficia de finanţare în cadrul acestui component o singură dată pe an.
Dosarul complet va fi expediat la adresa: Str. Vasile Alecsandri, 99/1, Chişinău MD-2012, Centrul pentru
Politici și Analize în Sănătate (Centrul PAS).
Versiunea
electronica
a
dosarului
poate
fi
transmisa
la
adresele
de
email: liliana.caraulan@pas.md, cezar@captaciuc@pas.md cu specificarea: „Cerere de finanţare pentru
participare la evenimente internaționale”.
Cererea de participare la eveniment poate fi accesată pe www.pas.md

Uniunea pentru Prevenirea HIV şi Reducerea Riscurilor
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

Chişinău

Centrul ”Pas cu Pas”

Bălţi

Centrul ”PULS”

Cahul

Centrul ”Pas cu Pas”

Tiraspol

Centrul "Точка опоры"

Adresa
mun. Chișinău,
str. Independenţei,
6/2
mun. Bălţi,
str. Independenţei,
6
or.Cahul
str. C. Negruzzi 46
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”
Petrecerea timpului liber (tenis de masă,
Grup de suport reciproc pentru PTH
jocuri de masă, bibliotecă, activităţi la aer
Grup de suport moral-spiritual
liber)
Grup de suport pentru persoane
Spălarea rufelor
codependente;
Maşină de cusut
Grup informaţional
Pachete alimentare
Consiliere juridical
Consiliere psihologică
Servicii de asistenţă socială
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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.
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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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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
secretariat.uniune@yahoo.com.

сообщения

направляйте

по

адресу:

Чтобы подписаться на информационный бюллетень, пожалуйста, оправьте письмо
с темой «подписаться» на электронный адрес secretariat.uniune@yahoo.com.

