Minuta: 17 decembrie 2018
Tema: proiectul de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea planului național
strategic pentru supravegherea, controlul și prevenirea cazurilor de infecție cu
HIV/SIDA în perioada 2019 – 2021
Ca urmare a solicitării primite din partea Asociației Română Anti-SIDA - ARAS în
vederea realizării unei dezbateri publice pe această temă, în data de 17.12.2018 a avut loc
la sediul Ministerului Sănătăţii întâlnirea dintre reprezentanţii societăţii civile şi reprezentanţi
ai Ministerului Sănătăţii.
La această dezbatere au participat :
 din partea Ministerului Sănătăţii:
1.

Cristian Vasile Grasu – secretar de stat,

2.

Amalia Șerban – director general, Direcția generală asistență medicală și sănătate
publică,

3.

Mihaela Bardoș – director, Agenția națională de programme de sănătate,

4.

Mihaela Oancea – consilier, Serviciul avizare interministerială și pregătire ședințe de
guvern.

 din partea societății civile s-au înscris pentru participare :
1.

Enache Cristina - Fundația Romanian Angel Appeal

2.

Ciubotaru Horia-Tudor –

3.

Ghiocea Oana-Cătălina - Point Public Affairs

4.

Alina Bocai - ARAS - Asociația Română Anti-SIDA

5.

Mihai Lixandru - ARAS - Asociația Română Anti-SIDA

6.

Nicoleta Dascălu - ARAS - Asociația Română Anti-SIDA

7.

Ana Dodea – MSD

8.

Raluca Simbotin – MSD

9.

Petruta Panait – MSD

10. Marian Pana - Colegiul Farmacistilor din România
11. Vladimir Costache - Issue Monitoring
12. Adelin Dumitru - Issue Monitoring
13. Dragos Rosca - Romanian Harm Reduction Network
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14. Vlad Andreea Ioana - Romanian Harm Reduction Network
15. Marian Ursan - Carusel
16. Diana Serban - Agentia Nationala Antidrog
17. Liliana Dorobat - Agentia Nationala Antidrog
și alții, precum și reprezentanți ai mass-media.
Pe lista pentru participare s-au înscris 17 persoane iar 8 persoane și-au manifestat
interesul pentru a lua cuvântul.
Propunerile, pe scurt, au fost următoarele:

Enache Cristina:
-

planului național strategic pentru supravegherea, controlul și prevenirea cazurilor
de infecție cu HIV/SIDA în perioada 2019 – 2021 să fie aprobat cu buget integral,
pe 3 ani

-

ați estimat ca MS va primi 300 milioane de euro din fonduri europene; care este
probabilitatea implementării acestui plan strategic?

-

Vrem să știm care este bugetul detaliat pe toate componentele

-

Cerem mai multă atenție pentru prevenție și sume mai mari alocate

Alina Bocai:
-

Unul din principiile acestui plan a fost că România nu are multe resurse; toate
activitățile trasate în planul național strategic au avut în vedere o folosire mai
eficientă a resurselor alocate

-

Propunem eficientizarea și reajustarea acestor activități

-

Propunem ca testarea să fie făcută mai țintit decât în prezent

-

Propunem investiții mai mari în prevenție (pentru tratament investițiile s-au triplat)

-

Propunem să aveți o abordare strategică în identificarea surselor de finanțare și
colaborare în acest sens cu Agenția Națională Antidrog și Primăria București; în
colectarea de fonduri este nevoie de o strategie diferită și coordonată cu mai
multe entități

-

Ne lipsește mecanismul de coordonare, comisia multisectorială este doar în lege,
în realitate nu funcționează

2

Nicoleta Dascălu:
-

Am trimis în scris propunerile noastre

-

Solicităm detalierea sintagmelor „dispozitive medicale de prevenire" și „accesorii
compatibile”, conform Ghidului OMS menționat ca sursă, care este extrem de
explicit: Condoms and condom-compatible lubricants; este nevoie de definiții
clare și lămuritoare, altfel aceste materiale de prevenire nu vor putea fi
achiziționate în cadrul proiectelor

Raluca Sîmbotin:
-

Salutăm această inițiativă

-

Propunem corelarea și actualizarea datelor din planul national strategic cu datele
de incidență și prevalență

-

este important sa fie menționat bugetul aferent cu sursele de finanțare

Liliana Dorobat:
-

Agentia Nationala Antidrog este deschisă colaborării

-

Jumătate din bugetul agenției a fost cheltuit pentru seringi

Cristian Vasile Grasu:
-

Ministerul Sănătății își asumă partea de cerere și fundamentare și solicită sumele
necesare guvernului

-

Impactul bugatar este evaluat și aprobat de Ministerul Finanțelor Publice

-

Am avut discuții pentru accesarea fondurilor norvegiene dar nu sunt finalizate

-

Ne propunem crearea unei platforme electronice cu CNAS în care să avem un
grup de experți, coordonată de e – Health

Amalia Șerban:
-

prin acest proiect de hotărâre introducem activități noi; este un proces în etape,
iar bugetul este anual, nu multianual

-

referitor la fondurile europene, nu știm care este metoda de estimare și de
rambursare; banii vor ajunge la MFP, care îi va distribui

-

bugetul pentru programele de sănătate nu a fost încă aprobat
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-

referitor la coordonare, vom înființa un nou comitet multisectorial pentru
tuberculoză și HIV care va funcționa în subordinea MS; vom stabili o modalitate
de prioritizare a activităților

-

vom stabili modalitatea legală de colaborare cu ONG-urile

Mihaela Bardoș:
-

după aprobarea bugetului pentru anul 2019 cred ca ar trebui rediscutat acest
plan național strategic atât cu reprezentanții Agenției Naționale Antidrog cât și cu
cei ai MFP

-

bugetul pentru programele de sănătate a fost diminuat în anul 2018

Domnul secretar de stat Cristian Vasile Grasu a invitat reprezentanții ARAS si ai
Agentiei Nationale Antidrog la o nouă întâlnire pe această temă, joi, 20 decembrie 2018.
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