Anexa nr. 1
la decizia Consiliului municipal Chişinău
nr._______din_________________2022

Planul municipal de acțiuni privind prevenirea și
controlul infecției HIV/SIDA și infecțiilor cu transmitere
sexuală pentru anul 2022, în contextul pandemiei COVID-19
Obiective
specifice

Acțiuni

Subacțiuni

Termeni de
implementare

Asigurarea
intervențiilor
pentru
prevenirea
HIV în GRSI
în contextul
pandemiei
HIV

Oferirea pachetului
suplimentar de
servicii de prevenire
HIV, ITS, HV, TB
pentru grupurile
vulnerabile (CD,
- LS) inclusiv
BSB,
tinerii.
-

Acoperirea a 350 persoane din grupurile
vulnerabile, inclusiv tinerii, cu serviii de
prevenire primară suplimentară. Pachetul
de prevenire suplimentar, conține
următaorele servicii:
1) distribuirea materialelor informative și
educative;
2) înrolarea și asigurarea aderenței
persoanelor din grupurile cheie în
serviciile de profilaxie pre-expunere;
3) referire/acompaniere (medicală/
psihologică/socială);
4) grupuri de autoajutor;
5) asistență psihologică, socială și juridică
și reprezentarea intereselor beneficiarilor
din cadrul grupului cheie;
6) servicii de consultanță de sănătate
sexuală și reproductivă;
7) servicii de consiliere și prevenire a
violenței, traficului de persoane și
asigurarea securității beneficiarilor PRR;

mai –decembrie
2022

.

-

-

Oferirea pachetului
de servicii de
prevenire a
COVID19 pentru
grupurile vulnerabile
(CD, BSB, LS)
inclusiv tinerii.

Acoperirea a 1000 persoane din grupurile martievulnerabile, inclusiv tinerii, cu servicii de decembrie 2022
prevenire a infecției COVID19:
-informarea și instruirea persoanelor din
grupurile vulnerabile, inclusiv tinerii, despre
căile de transmitere și metodele de prevenire

Buget
(costuri
estimative)
273 000 lei

Indicatori de monitorizare

Autorități responsabile

-350 persoane din rândul
popuației cheie acoperiți cu
programe de prevenire a HIV
cu pachet suplimentar de
servicii;
-1050 de consilieri/
consultații realizate de
psiholog/asistentul
social/jurist, consultanți de la
egal la egal;
-25 de ședințe ale grupurilor
de autoajutor;
-nr. de referiri în IMSP pentru
servicii de sănătate sexuală și
reproductivă în dependență de
necesitate;
-1050 materiale informative
și educative distribuite;
-1050 de materiale
informative cu privire la
prevenirea violenței
distribuite.

Entitățile responsabile de
implementare
Direcția generală
asistență medicală și
socială (DGAMS).
Parteneri:
IMSP Asociațiile
Medicale Teritoriale
(AMT), inclusiv Centrele
de Sănătate Prietenoase
Tinerilor (CSPT);
Dispensarul Muncipal de
Dermatovenerologie
(DMDV);
ONG prestatoare de
servicii de prevenire HIV
în rândurile populațiilor
cheie în cadrul
programelor de reducere
a riscurilor.
Alte organe ale
Administrației Publice
Locale de competență.

10 000 lei

-1000 persoane din rândul
popuației cheie acoperite cu
serviciide prevenire a
COVID19;
-1000 persoane din rândul
populației cheie informate și

Entitățile responsabile de
implementare:
Direcția generală
asistență medicală și
socială (DGAMS).
Parteneri:

a infecției COVID19;
-informarea și consilierea persoanelor din
grupurile vulnerabile, inclusiv tinerii, despre
importanța vaccinării COVID19;
-distribuirea materialelor informative și
educative;

Extinderea accesului
la serviciile de
prevenire în GRSI
utilizând abordări
inovatoare
(distribuirea
echipamentelor de
prevenire prin
dispozitive automate
amplasate în farmaci,
locuri publice)
Asigurarea Asigurarea accesului
intervențiilor la serviciile de
reabilitare a PRSI.
pentru

prevenirea
HIV în GRSI

consiliate despre importanța
vaccinării împotriva COVID19
-1000 materiale informative
distribuite;
-% minimum de vaccinare la
COVID19 printre persoanele
consiliate - 30%.

Instalarea dispozitivelor automate de martie-aprilie
distribuire echipamentelor de prevenire prin 2022
dispozitive automate amplasate în farmacii,
locuri publice;

20 000 lei

-Plasarea persoanelor pentru 28 zile în mai –decembrie
comunitatea terapeutică pentru asistență 2022
prelungită de a menține abstinența și
recuperarea totală.
-Asigurarea consultațiilor/consilierelor de
către psiholog/lucrători sociali/jurist.
-Desfășurarea grupurilor de suport reciproc
și autosuport.
-Ședințe individuale pentru a dezvolta
abilităţi psihologice şi emoţionale necesare
recuperării şi menţinerii funcţiilor sale
personale, ocupaţionale şi sociale.
-Activități de pregătire pentru reintegrare
socială.

70 000,00 lei

IMSP Asociațiile
Medicale Teritoriale
(AMT), inclusiv Centrele
de Sănătate Prietenoase
Tinerilor (CSPT);
Dispensarul Muncipal de
Dermatovenerologie
(DMDV);
ONG prestatoare de
servicii de prevenire HIV
în rândurile populațiilor
cheie în cadrul
programelor de reducere
a riscurilor.

Alte organe ale
Administrației Publice
Locale de competență.
4 (patru) dispozitive automate ONG prestatoare de
de distribuire a echipamentelor servicii de prevenire HIV
în rândurile populațiilor
de prevenire prin dispozitive
cheie în cadrul
automate in locuri publice;
programelor de reducere
a riscurilor.

7 (șapte) persoane asigurate
cu servicii în cadrul
programului de reabilitare;
-numărul de
consilieri/consultații acordate
persoanelor încadrate
programul de reabilitare
depinde de problemele şi de
nevoile individuale.

Entitățile responsabile de
implementare
Direcția generală
asistență medicală și
socială (DGAMS).
Parteneri:
IMSP Asociațiile
Medicale Teritoriale
(AMT), inclusiv Centrele
de Sănătate Prietenoase
Tinerilor (CSPT);
ONG prestatoare de
servicii de prevenire HIV
în rândurile populațiilor
cheie în cadrul
programelor de reducere
a riscurilor;
Dispensarul Muncipal de

Dermatovenerologie
(DMDV).

Dezvoltarea și
implementarea
campaniei
informaţionale în
scopul sensibilizării
populației generale,
inclusiv tinerilor cu
privire la HIV, ITS,
TBC, HV.

127 000 lei
Elaborarea
materialelor
informaționale noiembrie –
(video, print, ateliere de lucru) pentru decembrie 2022
desfășurarea campaniei de informare cu
scopul:
-a promovării testării HIV/ITS/HV/TB atât
pentru populația generală, cât și pentru
grupurile țintă;
-reducerii
nivelului de discriminare a
persoanelor care trăiesc cu HIV și alte
grupuri-cheie, vulnerabile la HIV;
-asigurării accesului sustenabil la servicii
calitative a persoanelor care trăiesc cu
HIV/HV/TB și grupurilor vulnerabile;
-desfășurarea activităților de consolidare a
capacităților în sectorul civil și sistemele
comunitare.

Alte organe ale
Administrației Publice
Locale de competență.
*3 (trei) materiale video/audio Entitățile responsabile de
(animații, cu participarea
implementare:
oamenilor publici,etc ) cu
Direcția generală
tematica:
asistență medicală și
-promovarea testării la HIV;
socială (DGAMS).
-promovarea tratamentului
ARV;
Parteneri:
-reducerea nivelului de
IMSP Asociațiile
discriminare a persoanelor care Medicale Teritoriale
traiesc cu HIV și alte grupuri- (AMT), inclusiv Centrele
cheie, vulnerabile la HIV;
de Sănătate Prietenoase
*Minim 10 (zece)
Tinerilor (CSPT);
articole/postări postate în
ONG prestatoare de
media;
servicii de prevenire HIV
*1 (un) atelier de lucru cu în rândurile populațiilor
cheie în cadrul
partenerii la nivel municipal;
programelor de reducere
*1 (un) atelier de lucru cu
a riscurilor;
implicarea reprezentanților
Dispensarul Muncipal de
mass media, influenceri,
Dermatovenerologie
personalități notorii pentru
(DMDV).
creșterea informării,
interacțiunii și scăderii
Alte organe ale
discriminării;
*premierea celor mai apreciati Administrației Publice
Locale de competență.
lucrătorilor medicali de către
comunitate (in baza unui
sondaj);
*instruirea a 100 lideri din
rândul tineretului cu scop de a
crește nivelul de cunoștințe;
*elaborarea și imprimarea
materialelor informative –
1000 buc.

TOTAL 500000,00 lei
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