
 
 

Minuta  

ședinței comune a GTL Control HIV/SIDA/ITS și GTL Control TB 
 
Data: 25 februarie 2022, ora 11:00 
Locul ședinței: on-line (zoom meeting) 
Participanți:  

1. Iurie Climașevschi, SDMC 
2. Valentina Vilc, IFP 
3. Ruslan Poverga,AO „Inițiativa Pozitivă” 
4. Veaceslav Mulear, Genderdoc-M 
5. Natalia Osturc, Genderdoc-M 
6. Violeta Teutu, IP UCIMP DS 
7. Svetlana Andrieș, UNAIDS 
8. Eugenia Berzan, UNFPA 
9. Igor Chilcevschi, Liga PTH 
10. Ludmila Untura,  Liga PTH 
11. Irina Barbâroș, ANP, MJ 
12. Iurie Bucinschi, IMSP DRN 
13. Alexandru Goncear, Centrul SIDA, Tiraspol 
14. Ludmila Hmelnitchii, Centrul SIDA, Tiraspol 
15. Lucia Pîrțină,  Centrul PAS 
16. Oxana Rucșineanu , SMIT 
17. Svetlana Doltu, AFI 
18. Andrei Corlăteanu, IFP 
19. Victoria Petrică, UCIMP 
20. Angela Alexeiciuc, UCIMP 
21. Pavel Rucsineanu, SMIT 
22. Tatiana Cotelnic, PAS 
23. Victoria Petrică, UCIMP 
24. Tatiana Costin, SDMC 
25. Feodora Rodiucova, Speranța Terei 
26. Vera Ciuchitu, Asociația Psihologilor din Tighina 
27. Vitalie Slobozian, Soros-Moldova 
28. Vitalie Rabinciuc, PULS 
29. Victor Volovei, UCIMP 
30. Adelina Sochircă, CNC 
31. Silvia Stratulat, CNC 
32. Serghei Tolstolicenco, PULS 

 
Agenda ședinței: 
Oportunitățile de identificare a măsurilor cu privire la asigurarea continuității tratamentului, testării, 
diagnosticarea la HIV, TB și TSM în rândul persoanelor refugiate din Ucraina. 
 
 



 
 

Subiectul # 1 Context și dezbateri (opțiuni/propuneri din partea participanților) 
 
Oportunitățile de 
identificare a 
măsurilor cu privire 
la asigurarea 
continuității 
tratamentului, testării, 
diagnosticarea la  HIV, 
TB și TSM în 
rândul persoanelor ref
ugiate din Ucraina. 

 

 
Ședința comună a GTL Control HIV/SIDA & GTL Control TB a fost 
convocată în regim de urgență pentru a discuta pașii partenerilor activi în TB 
și HIV în vederea acordării pachetului de servicii medicale privind 
tratamentul, testarea și diagnosticarea TB, HIV, TSM în rândul persoanelor 
refugiate din Ucraina. 
 
La începutul ședinței, coordonatorii PN HIV și PNCR au informat membrii 
GTL că, în contextul situației din Ucraina, Programele naționale 
intenționează să înainteze o solicitare MS cu privire la posibilitățile de a oferi 
servicii de tratament HIV/TB persoanelor refugiate, pe perioada stării de 
urgențe.  
 
Vitalie Rabinciuc, Comunitatea PLUS, a solicitat membrilor GTL discutarea 
subiectului în limba rusă deoarece nu cunoaște româna și a făcut trimitere la 
respectarea cerințelor FG cu privire la implicarea comunităților în procesele 
CNC. Coordonatorul PNHIV a continuat discuțiile ședinței GTL în limba de 
stat și a sugerat persoanelor care vorbesc doar rusa să invite la ședințe colegi 
care le pot facilita comunicarea și participarea la ședință.  
 
În continuare, în cadrul ședinței s-a discutat pe marginea următoarelor 
aspecte: 
 

1. Necesitatea monitorizării stocurilor cu preparate de diagnostic și 
tratament în HIV, TB și TSM și pronosticării necesităților respective 
de către instituțiile responsabile și coordonarea procesului de către 
Programele Naționale HIV/SIDA/ITS  și  PNRT; 

2. Necesitatea asigurării continuității TSM pentru refugiați în punctele 
de tratament de substituție din Chișinău, Bălți și Comrat. În acest 
context a fost adresată solicitarea către DNR de a acorda preparatele 
necesare; 

3. Necesitatea elaborării unui set de activități în asigurarea 
tratamentului, diagnosticului HIV, TB și TSM refugiaților din 
Ucraina pe termen  scurt și pe termen lung,  inclusiv conlucrarea cu 
Poliția de Frontieră și  Ministerul de Interne pentru a asigura prompt 
răspunsul la problemele de sănătate ale refugiaților cu informarea 
acestora despre posibilitatea de a primi servicii medicale TB/HIV, 
locațiile/instituțiile prestatoare de servicii tratament, testare la HIV, 
TB și TSM;  

4. Necesitatea elaborării unui material informativ adresat persoanelor 
refugiate din Ucraina privind pachetul de servicii medicale TB și HIV 
pe care îl pot obține, inclusiv asistență în cazurile de violență asupra 
refugiaților, modalitățile de accesare și datele de contact. 

5. Programele naționale vor monitoriza situația cu privire la acordarea 
serviciilor medicale TB/HIV acestei categorii de pacienți, iar, la 



 
 

 

Elaborat: 

25/02/2022, Secretariatul CNC TB/SIDA 

necesitate, vor apela la mecanismele internaționale – Fondul Global, 
UNAIDS, pentru a efectua procurări de urgență în vederea asigurării 
tratamentului.  

 
Decizii/recomandări: 
 
 

În urma discuțiilor membrilor GTL la ședința comună din 25/02/22 s-a agreat 
următoarele acțiuni: 
• Elaborarea și înaintarea unui demers din partea PN HIV/SIDA/ITS și 

PNRT către Ministerul Sănătății cu propuneri de a acorda servicii de 
tratament HIV și TB în rândul persoanelor refugiate din Ucraina. 
Responsabili: Programele naționale TB și HIV 

• Monitorizarea permanentă a situației cu privire la acordarea serviciilor 
medicale HIV/TB, iar, la necesitate, partenerii vor apela la procurările de 
urgență, prin mecanismele internaționale, a medicamentelor necesare 
tratamentului HIV și TB. Responsabili: Programele naționale TB și HIV 

• Elaborarea, în coordonare cu Ministerul Sănătății, a unui material 
informativ adresat persoanelor refugiate din Ucraina privind pachetul de 
servicii medicale TB și HIV pe care îl pot obține, inclusiv asistență în 
cazurile de violență asupra refugiaților, modalitățile de accesare și datele 
de contact. Responsabil: Inițiativa Pozitivă 

  


