Minuta
Ședinței comune GTL pe componenta HIV și GTL mixte
Data, ora ședinței: 13.06.2016, ora 12:00
Locul ședinței: sala de ședințe, MMPSF
Participanții la ședință:
1. Alexeicuc Angela - UCIMP
2. Bordianu Angelica – Fundația Soros-Moldova
3. Cotelnic Tatiana - Centrul PAS
4. Chilcevschii Igor – Liga PTH din RM
5. Curașov Alexandr - Inițiativa Pozitivă
6. Doroș Diana - MMPSF
7. Lisnic Svetlana - UNAIDS
8. Paladi Veaceslav – UNODC
9. Pîrțînă Lucia – SDMC
10. Pascal Lilia - MMPSF
11. Popescu Djulieta - MMPSF
12. Pumnea Olga - Liga PTH
13. Rabinciuc Vitalie – TDV, Bălți
Invitați:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Lungu Andrei – IDOM
Mardari Natalia – IDOM
Moraru Rodica – MMPSF
Vacarciuc Ghenadie – SDMC
Teutu Violeta - Secretariat CNC
Sochircă Adelina - Secretariat CNC
Belevțova Irina – AO “ Mamele pentru viață”

Agenda Ședinței:
1. Mecanismul de abordare a părinților cu copii HIV pozitivi care nu administrează la timp
tratament ARV
2. Aspecte organizatorice privind desfășurarea Conferinței Naționale HIV/SIDA 2016
Moderatorul ședinței: Teutu Violeta
Subiectul # 1

Context și dezbateri (opțiuni/propuneri din partea participanților)

Mecanismul de abordare a
părinților cu copii HIV
care nu administrează la
timp tratament

Alexandr Curașov, Inițiativa Pozitivă, a pus în discuție importanța implicării
instanțelor în cazul când sunt încălcate drepturile copiilor și importanța
elaborării unui mecanism cu ajutorul căruia se vor soluționa cazurile în care
copiii se supun unui pericol legat de sănătate.
Lucia Pîrțînă, SDMC, a menționat lipsa unui algoritm clar după care
instituția, care o reprezintă, sau o altă instituție similară s-ar putea conduce
în cazul în care se depistează că părintele nu respectă indicațiile medicului
și lipsește copilul de tratament ARV din diferite motive.

Reprezentanții IDOM, Natalia Mardari și Andrei Lungu, au făcut distincție
între instituția medicală și instituția socială care oferă servicii psihosociale;
au menționat că, conform actelor naționale și convenția cu privire la
drepturile copilului - statul este responsabil de viața și sănătatea copilului.
Respectiv, în cazul când părinții nu-și îndeplinesc obligațiunile părintești
trebuie să intervină organele statului, lucrătorul medical și organul de tutelăcuratelă.
La întrebarea “când trebuie sesizate organele tutelare și în ce cazuri trebuie
sa reacționeze lucrătorul medical, atunci când se depistează că părinții nu
respectă indicațiile medicului?”, reprezentanții IDOM au răspuns: “oricând,
deoarece copiii trebuie protejați”.
Rodica Moraru, șefa Secției politici familiale și asistență socială pentru
copii din cadrul MMPSF, a informat prezența despre Legea Nr. 140 din
14.06.2013, privind Protecția specială a copiilor aflați în situație de risc
şi a copiilor separați de părinți, dar și despre existența unui Mecanism
intersectorial de cooperare pentru identificarea, evaluarea, referirea,
asistența şi monitorizarea copiilor victime şi potențiale victime ale violenței,
neglijării, exploatării şi traficului. În cadrul acestui mecanism există 4
instrucțiuni cu pași concreți după care profesioniștii responsabili de protecția
copiilor, inclusiv reprezentanții medicali acționează în asigurarea protecției
copiilor. Totodată, reprezentanta MMPSF a menționat că Ministerul
Sănătății a aprobat prin ordin «Instrucțiunea metodică privind intervenția
instituțiilor medicale în identificarea, evaluarea, referirea, asistența şi
monitorizarea copiilor victime şi potențiale victime ale violenței, neglijării,
exploatării şi traficului».
Igor Chilcevschii, LPTH, a avizat prezența că până în prezent au fost
înregistrate cazuri în care părinții care nu-și îndeplineau obligațiile sale
părintești și care își lăsau copiii în primejdie au fost lipsiți de drepturile
părintești. Totodată, Dl Chilcevschii a menționat importanța respectării
confidențialității datelor cu caracter personal în cadrul colaborării echipelor
multidisciplinare, dar și riscurile la care sunt expuși copiii HIV și familiile
acestora în cazul divulgării statutului HIV.
Decizii, recomandări






Reprezentanții MMPSF au propus includerea subiectului pe agenda
următoarei ședințe a GTL Asistență și protecție socială pentru persoanele
afectate TB/HIV” din cadrul CNC TB/SIDA și invitarea reprezentanților
Ministerului Sănătății;
Toate documentele, actele normative, legislația la care s-a făcut trimitere
în cadrul ședinței, să fie împărtășite prin email tuturor celor prezenți;
Reprezentanților IDOM li s-a solicitat să efectueze o tălmăcire a tuturor
documentelor menționate, pentru ca actorii vizați să înțeleagă pașii care
să-i parcurgă în sesizare și protecția copiilor HIV pozitivi.

Subiectul # 2

Context și dezbateri (opțiuni/propuneri din partea participanților)

Aspecte organizatorice
privind desfășurarea
Conferinței Naționale
HIV/SIDA 2016

Alexandr Curașov, Inițiativa Pozitivă, a informat participanții că în
conformitate cu planul de activități în cadrul proiectelor finanțate de FG este
planificată desfășurarea Conferinței Naționale HIV/SIDA 2016. Respectiv,
au fost solicitate propuneri privind identificarea unei date oportune pentru

organizarea evenimentului în cauză și recomandări privind formatul
conferinței.
Luând în considerare contextul/evenimentele politice din toamna 2016, cât
și reforma APC în desfășurare participanții au convenit că cel mai rezonabil
timp pentru desfășurarea acestui eveniment va fi anul 2017.
Decizii, recomandări

Discutarea subiectului privind organizarea Conferinței Naționale
HIV/SIDA 2016 la începutul anului 2017

DISPOZIȚII FINALE
Decizii/recomandări
1.

2.

Includerea subiectului privind mecanismul de abordare a
părinților cu copii HIV care nu administrează la timp
tratament pe agenda următoarei ședințe a GTL Asistență
și protecție socială pentru persoanele afectate TB/HIV
din cadrul CNC TB/SIDA

Termen de realizare
Următoarea ședință GTL

Asistență și protecție socială
pentru persoanele afectate
TB/HIV

Includerea subiectului privind organizarea Conferinței În primul trimestru al 2017
Naționale HIV/SIDA 2016 pe agenda ședinței comune a
GTL pe componenta HIV la începutul anului 2017

