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Consiliul Municipal Chiqiniu

Noti informativl
referitor la proiectul de Decizie a Consiliului Municipal Chiqinlu privind
aprobarea Planului municipal de acfiuni de prevenire gi control infecfiei
HMSIDA qi infec{iilor cu transmitere sexuali ITS pentru anul 2022,
in contextul pandemiei COVID-l9

in conformitate cu prevederile
proiectului Programului Nalional de control qi profilaxie a infecliei
HIV/SIDA/ITS pentru anii 2021-2025 Ei in baza analizei epidemiologice, care
Prezentul proiect de Decizie este elaborat

'denoti actualitatea problemei infecliilor cu transmitere sexualS (ITS), inclusiv
HIV, care se aprofundeazd,in contextul crizei pandemice COVID-19 qi fluxului
mare de persoane refugiate in Republica Moldova, urrnare a acfiunilor militare din
Ucraina.

Municipiul ChiEindu a alocat din bugetul municipal pentru anul2022 surse
financiare in mdrime de 500 mii lei pentru complementarea activitdfilor din acest
domeniu. Alocarea acestor resurse a fost apreciatd de partenerii de dezvoltare
(Agenfiile ONU, inclusiv UNAIDS) qi de societatea civild ca o bund practicd
implementatd de autoritatea publicd locald.
inbazaproiectului Programului Nalional de control qi profilaxie a infeciiei
HIV/SIDA/ITS pentru anii 2021-2025 a fost elaborat proiectul Programului

Municipal in aceastd sferl pentru aceeaqi perioadd. in baza acestor Programe a
fost elaborat proiectul Planului municipal de actiuni de prevenire qi control al
infecliei HIV/SIDA qi ITS pentru anul2022, in contextul pandemiei COVID-19
(in continuare - Plan).
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Pentru realizarea acliunilor prevdzute, in anii 2020 qi202I au fost alocate,
la fel, a cdte 500 mii lei din bugetul municipal. Estimarea costurilor pentru
realizarea acestui Plan s-a efectuat inbaza determindrii costului per serviciu, per
capita sau buget global, dupd caz.
findnd cont de faptul cd situafia politica qi economicd in Republica
Moldova, inclusiv mun. Chiqindu, este tensionatd din cauza conflictului din
Ucraina; precum qi avdnd in vedere ci Programul Nalionalurmeazd, sd fie aprobat
de cdtre Guvern, apoi urm6nd a fi aprobat qi Programul municipal respectiv, se
propune aprobarea la etapa actuald de cdtre Consiliul Municipal ChiEindu a
Planului menfionat pentru anul 2022. Aceasta va permite demararea deja in
perioada imediat urmdtoare a acliunilor prevdzute, avdnd in vedere actualitalea
acestora. Acordarea asistenfei psihosociale, de informare, de consiliere qi de
testare la HIV/TB pentru persoanele vulnerabile din rdndul refugialilor plecali din
zona conflictului din Ucraina pe teritoriul Republicii Moldov4 precum qi pentru
populalia generalS, inclusiv tinerii din mun. Chiqindu.
Domeniile strategice ale Planului sunt: reducerea cazurilor noi de infectare
cu HIV, imbundti{irea accesului la asistenld medicalS qi imbundtd}irea
indicatorilor de sdndtate a persoanelor care trdiesc cu HIV, asigurarea gestiondrii
eficiente a Programelor, inclusiv prin consolidarea sistemului de sdndtate.
Activitdtile prevdzlte in Plan sunt menite sd asigure drepturile populaliei la
,informatie corectd adaptatd vdrstei referitor la prevenirea HIV, inclusiv ITS,
accesul la servicii de Consiliere gi Testare Voluntard in corespundere cu Legea cu
privire la drepturile qi responsabilitdtile pacientului rrr. 263-XYI din 27.70.2005,
Legea nr. 133 din 08.07.201 1 privind protec{ia datelor cu caracter personal,Legea
cu privire la drepturile copilului nr. 338 din 15.12.1994, Legea cu privire la
profilaxia infec{iei HIV/SIDA nr.23 din 16.02.2007, Legea privind slndtatea
reproducerii nr. 138 din 15.06.2012 gi vin sd asigure activitdli complementare
specifice in mun. ChiEindu

Acliunile qi intervenliile planificate au fost examinate Ei aprobate de
membrii grupului de lucru cu privire la activitillile pentru prevenirea qi controlul
infec{iei HIV/SIDA/ITS, tuberculozei qi hepatitelor virale, cu participarea
specialiqtilor din cadril Direcliei generale asistenld medicald Ei social5 (DGAMS),
IMSP municipale, UNAIDS, OMS Ei organizafiilor non-guvernamentale din
domeniu.
Realizarea acfiunilor prevdzute de Planul susmenlionat va fi efectuatd prin
intermediul DGAMS, Centrelor de Sdndtate Prietenoase Tinerilor din cadrul
AsociaJiilor Medicale Teritoriale municipale, Dispensarului Dermato-Venerologic
parteneri in implementare sunt Centrul de Sdndtate Publicd
Municipal,
Chiqin6u, Directia Generald Educatie, Tineret qi Sport, Direc{ia Generald pentru

iu

Protectia Drepturilor Copilului, Directia Generald Transport
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Comunicafii, Preturile sectoriale, societatea civil[ qi organiza]iile internationale
care active azd in domeniul HIV/SIDA/ITS.
in baza consultdrilor participative pentru fiecare an de implementare a
acfiunilor prevdzute in acest domeniu, Planul de acJiuni va fi actualizat qi adaptat
la realit5lile existente.
in contextul celor expuse, se propune aprobarea Planului municipal de
acliuni de prevenire qi confol al infecJiei HIV/SIDA qi al infecliilor cu
transmitere sexuald ITS pentru anul2022
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