
Minuta  

ședinței comune a GTL Control HIV/SIDA/ITS 
 
Data: 4 august 2020, ora 13:00 
Locul ședinței: on-line (zoom meeting) 
Participanți:  

Membri GTL cu drept de vot 
1. Iurie Climașevschi – SDMC 
2. Tatiana Cotelnic – Centrul PAS 
3. Svetlana Plămădeală – UNAIDS 
4. Alina Cojocari– AO „Inițiativa Pozitivă” 
5. Iurii Bucinschii – IMSP DRN 
6. Ludmila Untură – Liga PTH 

Invitați: 
1. Svetlana Popovici, SDMC 
2. Victor Volovei, UCIMP 
3. Maia Rîbacova – SDMC 
4. Ecaterina Noroc, SDMC 
5. Tatiana Costin-Codreanu, UCIMP 
6. Daniela Bolun, SDMC 
7. Igor Kilcevschii, Liga PTH 
8. Evghenii Golosceapov 
9. Andrei	Lungu 
10. Vitalie Rabinciuc, PULS 

Agenda ședinței:  
 

1. Analiza	realizării	PN	HIV/SIDA/ITS	în	contextul	pandemiei	cu	Covid	19	
2. Prezentarea	și	discutarea	necesităților	de	procurare	a	preparatelor	ARV,	TSO,	formulelor	de	lapte,	

testelor	pentru	testarea	de	scrining	și	confirmare	HIV,	supravegherea	de	laborator	a	TARV	
3. Diverse		

	
Subiectul # 1 Context și dezbateri (opțiuni/propuneri din partea participanților) 
Analiza	realizării	PN	
HIV/SIDA/ITS	în	
contextul	pandemiei	cu	
Covid	19	

	

	

Dl Climașevschii a deschis ședința și a propus inversarea subiectelor față de agenda 
transmisă anterior. 

1. Dna Râbacova a prezentat datele privind realizarea programelor de 
prevenire în trimestrul 2 anului curent comparativ cu trimestrul 2 din anul 
2019. S-a constat că numărul beneficiarilor deserviți este mai mare în 
condițiile situației sanitare cauzată de COVID-19, dar numărul 
consumabilelor distribuite este mai mic. Dna Costin a presupus că numărul 
mai ridicat de beneficiari este cauzat de colectarea de date IBBS în această 
perioada, fapt ce a condus la creșterea numărului d beneficiari. Dna 
Plămădeală a menționat că trebuie studiat mai bine situația și de observat 
dacă nu scade calitatea serviciilor în aceste condiții.  

2. Dna Noroc a prezentat situația privind testarea la HIV care a scăzut mult 
față de aceeași perioadă a anului trecut. Dl Climasevschi a accentuat 
necesitatea accelerării testărilor. 

COVID ARV TR II 
2019-2020.pptx

prezent COVID 
prevenire (1).pptx



 

Secretarul GTL:  

Șeful GTL: 

3. Dna Popovici a prezentat informația privind tratamentul ARV a PTH în 
contextul COVID-19 cu accent pe scăderea încadrării în tratament a 
persoanelor noi precum și a aderenței, în special în rândul persoanelor care 
au început tratamentul ARV în ultimele 12 luni. Dl Rabinciuc a menționat 
că scăderea aderenței este cauzată de numărul scăzut a lucrătorilor outreach 
în teren, iar cei puțini care sunt lucrează mai mult pasiv, din birou. Dl 
Volovei a întrebat dacă a funcționat bonificația care se acordă pacienților 
reveniți în tratament și aderenți. Dna Popovici a menționat că nu au putut 
evalua acest aspect din cauza restricțiilor de deplasare, motiv din care nu au 
venit la examinare pacienții (au fost doar 7 din 30 peste 3 luni). 

Decizii/recomandări: 
 
 

• De examinat calitatea serviciilor de prevenire pentru GRSI 
•  De intensificat testarea la HIV, în special în sistemul public 
• De lucrat mai intens pentru asigurarea aderenței la TARV cât mai 

ridicată. 
Subiectul # 2 Context și dezbateri (opțiuni/propuneri din partea participanților) 
Prezentarea	și	
discutarea	necesităților	
de	procurare	a	
preparatelor	ARV,	TSO,	
formulelor	de	lapte,	
testelor	pentru	
testarea	de	scrining	și	
confirmare	HIV,	
supravegherea	de	
laborator	a	TARV	

 

Dna Popovici a prezentat necesitățile de preparate antiretrovirale considerând 
stocurile existente de medicamente și pacienți în tratament la  1 iulie 2020, 
numărul de pacienți planificați a fi în tratament la 01.01.2022 pe diferite 
scheme de tratament, optimizarea schemelor TARV conform noilor 
recomandări OMS. Au fost prezentate și necesitățile de amestecuri uscate 
pentru copii până la 12 luni. 
Dna Noroc a prezentat necesitățile de teste calculate în baza estimărilor 
realizate pentru anul 2021 în draftul bugetului Programului național 
HIV/SIDA/ITS pentru anii 2021-2025. 
Dl Bucinschii a relatat că la moment în tratament de substituție sunt 541 
pacienți dintre care 68 primesc Buprenorfină. A fost estimată necesitatea de 
medicamente pentru tratamentul de substituție din considerentul 70 mg/zi 
Metadonă, respectiv s-a propus pentru procurare 11,5 kg Metadonă (soluție 
0,5%, 2300 ml) și Buprenorfină 7500 pastile a câte 2 mg și 15000 pastile a 
cîte 8 mg. 

Decizii/recomandări: 
 

• A prezenta autorităților centrale necesitățile de procurare a testelor, 
medicamentelor ARV, amestecurilor uscate și medicamente pentru TSO 
pentru realizarea procurărilor pentru anul 2021. 

Prezentare 
Necesitati 2021_ARV_.pptx

GTL_Necesitati teste 
2021.pptx


