Anexa nr. 2
la Hotărîrea Guvernului nr.1164
din 22 octombrie 2016
Planul de acţiuni pentru realizarea Programului naţional de prevenire şi
control al infecţiei HIV/SIDA şi infecţiilor cu transmitere
sexuală pentru anii 2016-2020
Nr.
d/o

1.1.1.

1.1.2.

1.1.3.

1.1.4.

Acţiuni specifice

Termene de
implementare

Responsabili
Costurile implementării
Indicatori de
pentru
progres şi
2016
2017
2018
2019
2020
Total
implementare
performanţă
Obiectivul specific 1. Prevenirea transmiterii HIV şi infecţiilor cu transmitere sexuală, în special în populaţiile-cheie
1.1. Către anul 2020, cel puţin 60% din consumatorii de droguri injectabile acoperiţi cu servicii de prevenire în cadrul programelor de reducere a riscurilor
105094891.18 10594891.18 11654380.3 11654380..3 12713869.42 57212412.37 1. Procentul
Extinderea şi
2016-2020
Ministerul
consumatorilor de
îmbunătăţirea
Sănătății,
calităţii serviciilor
Muncii și
droguri injectabile
acoperiţi cu servicii
de reducere a
Protecției
riscurilor oferite
Sociale,
de prevenire în
de punctele de
Agenția
cadrul programelor
schimb de seringi
Națională
de reducere a
riscurilor
pentru
Sănătate
Procurarea
3288040,1
3497915
3707789,9
3987623,1
4197498
18678866,1 2. Numărul
Publică
seringilor
consumabilelor de
distribuite per
bază pentru
consumator de
programele de
droguri injectabile
prevenire (seringi
per an
şi şerveţele cu
3. Procentul
alcool)
consumatorilor de
102500
205000
102500
102500
102500
615000
Elaborarea,
droguri injectabile
imprimarea şi
care au folosit
distribuirea
echipament de
materialelor
injectare steril, la
informaţionale şi
ultima injectare
educaţionale cu
4. Procentul
privire la
consumatorilor de
HIV/SIDA/infecţii
droguri injectabile
cu transmitere
care au folosit
sexuală pentru
prezervativ la
consumatorii de
ultimul contact
droguri injectabile
sexual
şi partenerii
5. Prevalenţa HIV
sexuali ai acestora
printre
Oferirea
276750
276750
0
0
0
553500

1.1.5.

1.1.6.

1.1.7.

1.1.8.

1.1.9.

1.1.10.

serviciilor gender
– specifice,
inclusiv serviciilor
psiho-sociale
victimelor
violenţei, în
punctele de
schimb de seringi
Oferirea
serviciilor de
reducere a
riscurilor prin
intermediul
reţelelor de
farmacii
Oferirea
serviciilor de
reducere a
riscurilor prin
intermediul
unităţilor mobile
Asigurarea
activităţilor de
prevenire a
supradozelor în
punctele de
schimb de seringi
existente.
Procurarea
Naloxonului
pentru prevenirea
supradozelor
Instruirea
prestatorilor de
servicii în
intervenţii de bază
de reducere a
riscurilor
Asigurarea
durabilităţii
programului prin
colaborări
intersectoriale şi
formarea

consumatorii de
droguri injectabile

426290,63

426290,63

852581,28

852581,28

852581,27

3410325,06

2015729,66

2015729,66

2015729,66

2015729,66

2015729,66

10078648,29

66420

66420

0

0

0

132840

40081,6

42640

45198,4

48609,6

51168

227697,6

76515,99

76515,99

76515,99

76515,99

76515,99

382579,97

0

307500

0

0

0

307500

structurilor
necesare
1.2. Către anul 2020, tratamentul de substituţie cu opiacee acordat în 11 teritorii administrative pentru cel puţin 4,2 % din numărul estimat de consumatori de droguri
injectabile opiacee
12838875
14061625
15284375
16018125
17363050
75565950
1. Procentul
1.2.1. Fortificarea şi
2016-2020
Ministerul
consumatorilor de
menţinerea
Sănătății,
punctelor de
Muncii și
droguri injectabile
care primesc
terapie de
Protecției
tratament de
substituţie
Sociale
1.2.2. Procurarea de
1279426,83
1401277
1523127,18 1596237,28 1730272,47
7530340,77 substituţie cu
opioide cel puţin 6
Dispensarul
preparate pentru
luni
Republican de
terapia de
Narcologie
2. Numărul
substutuţie
consumatorilor de
1.2.3. Asigurarea
76515,99
76515,99
76515,99
76515,99
76515,99
382579,97
droguri injectabile
instruirii continue
noi înrolaţi în
pentru prestatorii
tratament de
de servicii
substituţie
1.2.4. Studiul de analiză
2016
71750
0
0
0
0
71750
3. Numărul
pentru utilizarea
teritoriilor în care
preparatului
se acordă tratament
Buprenorfină în
de substituţie
tratamentul de
substituţie
1.2.5. Ajustarea
2016-2020
0
0
0
0
0
0
protocolului clinic
în domeniul
tratamentului de
substituţie la
recomandările
internaţionale
1.3. Către anul 2020, 20% din numărul estimat de consumatori de droguri injectabile acoperiţi cu servicii de suport psihosocial şi de reabilitare pentru accesul în timp
util la diagnostic în contextul HIV, tuberculozei şi infecţiilor cu transmitere sexuală, precum şi accesul în timp util la tratament şi aderare la tratament
1.3.1. Acordarea
2016-2020
2636509,24
2636509,24 2636509,24 2636509,24 2636509,24 13182546,22 Procentul
serviciilor
Ministerul
consumatorilor de
Sănătății,
droguri injectabile
psihosociale
acoperiţi cu servicii
consumatorilor de
Muncii și
droguri, inclusiv
Protecției
de suport
Sociale
psihosocial şi de
clienţilor terapiei
de substituţie şi
reabilitare din
membrilor
numărul estimat de
familiilor lor în
Dispensarul
consumatori de
baza centrelor
Republican de
droguri injectabile
Narcologie
comunitare din
Chişinău, Bălţi,

1.3.2.

1.3.3.

Cahul
Acordarea
serviciilor
psihosociale
consumatorilor de
droguri din cadrul
sistemului
penitenciar pentru
îmbunătăţirea,
înrolarea şi
aderenţa la
tratamentul de
substituţie
Acordarea
serviciilor de
reabilitare
consumatorilor de
droguri injectabile
în baza
comunităţilor de
terapie

878836,41

878836,41

878836,41

878836,41

878836,41

4394182,07

0

3245150

3245150

3245150

3245150

12980600

1.4. Către anul 2020, cel puţin 60% din lucrătoarele sexului comercial acoperite cu servicii de prevenire în cadrul programelor de prevenire şi servicii de prevenire HIV în
rîndurile lucrătoarelor sexului comercial disponibile în 10 teritorii administrative
1.4.1. Asigurarea şi
2016-2020
Ministerul
4688786,65
5860983,31 5860983,31 5860983,31 5860983,31
28132719,9 1. Procentul
extinderea
Sănătății,
lucrătoarelor
sexului comercial
serviciilor de
Muncii și
prevenire în rîndul
Protecției
acoperite cu
lucrătoarelor
Sociale
servicii de
prevenire în cadrul
sexului comercial
1.4.2. Procurarea
968568,93
1066650,79 1164732,65 1275571,07 1373652,93
5879176,38 programelor de
Agenția
reducere a
prezervativelor
Națională
riscurilor
pentru distribuire
2. Procentul
pentru Sănătate
în rîndurile
Publică
lucrătoarelor
grupurilor-ţintă
sexului comercial
1.4.3. Elaborarea şi
2017
0
102500
0
102500
0
205000
care au folosit
distribuirea
2019
prezervativul la
materialelor
ultimul contact
informative,
sexual
educaţionale şi de
3. Prevalenţa HIV
comunicare
printre lucrătoarele
privind infecţia cu
sexului comercial
HIV şi infecţiile
cu transmitere

sexuală pentru
lucrătoarele
sexului comercial
20500
0
0
0
1.4.4. Asigurarea cu
intervenţii de
prevenire HIV a
clienţilor
lucrătoarelor
sexului comercial
(intervenţii pentru
şoferii de cursă
lungă)
102500
0
0
0
1.4.5. Asigurarea cu
intervenţii de
prevenire HIV a
clienţilor
lucrătoarelor
sexului comercial
(intervenţii pentru
şoferii de cursă
lungă)
1.4.6. Asigurarea cu
0
41000
41000
0
intervenţii de
prevenire HIV a
clienţilor
lucrătoarelor
sexului comercial
(intervenţii pentru
şoferii de cursă
lungă)
1.4.7. Consolidarea
2016-2020
102500
102500
0
0
capacităţilor
comunităţii
lucrătoarelor
sexului comercial
1.5. Către anul 2020, cel puţin 40% din bărbaţii care practică sex cu bărbaţi acoperiţi cu servicii de prevenire a HIV
1.5.1. Extinderea şi
2016-2020
Ministerul
1522180,19
1522180,19 2283270,28 2283270,28
oferirea serviciilor
Sănătății,
Muncii și
adecvate pentru
bărbaţii care
Protecției
practică sex cu
Sociale
bărbaţi
Agenția
1.5.2. Procurarea
417339
493824
570310
646662,25
Națională
prezervativelor

0

205000

0

102500

0

82000

0

205000

2283270,28

9898171,21

723147,73

2851283,5

pentru bărbaţii
pentru Sănătate
care practică sex
Publică
cu bărbaţi
1.5.3. Procurarea de
834678
987649
1140620
1293324,5
1446295,5
5702567
lubrefianţi
1.5.4. Asigurarea
39680,83
39680,83
29157,15
29157,15
34418,99
172094,94
instruirii continue
în domeniul
prevenirii HIV şi
infecţiilor cu
transmitere
sexuală a
bărbaţilor care
practică sex cu
bărbaţi şi a
comunităţii
lesbienelor, gaylor, bisexualilor şi
transsexualilor
2016
102500
0
102500
0
102500
307500
1.5.5. Elaborarea,
imprimarea şi
2018
2020
distribuirea
materialelor
educaţionale şi
informaţionale
privind infecţia cu
HIV şi infecţiile
cu transmitere
sexuală pentru
bărbaţii care
practică sex cu
bărbaţi
1.5.6. Instruirea pentru
81467
81467
0
0
0
162934
rudele persoanelor
comunităţii
lesbienelor, gaylor, bisexualilor şi
transsexualilor
1.6. Către anul 2020, cel puţin 60% dintre consumatorii de droguri injectabile, lucrătoarele sexului comercial, deţinuţi şi 40% din bărbaţii care practică sex cu bărbaţi
testaţi la HIV şi îşi cunosc rezultatul
1.6.1.
Fortificarea
2016-2020
Ministerul
109780,73
109780,73
109780,73
109780,73
109780,73
548903,64
1. Procentul de
capacităţilor
Sănătății,
consumatori de
personalului
Muncii și
droguri injectabile,
medical care
Protecției
testaţi la HIV în

1.6.2.

1.6.3.

1.6.4.

acordă
servicii de
consiliere şi
testare la HIV
grupurilor cu
risc sporit de
infectare cu
HIV şi
populaţiei
generale
Promovarea
serviciilor de
consiliere şi
testare la
HIV/infecţii
cu trasnmitere
sexuală prin
elaborarea,
editarea şi
distribuirea
materialelor
informative
Elaborarea
proiectului
pentru
ajustarea
legislaţiei
privind
mecanismul
de lucru cu
adolescenţii
cu risc sporit
de infectare în
cadrul
programelor
de reducere a
riscurilor
Asigurarea
testării la
HIV, prin
utilizarea
testelor rapide
şi uzuale
(cabinetele de

Sociale
Instituţia
MedicoSanitară
Publică
Spitalul de
Dermatologie
şi Maladii
Comunicabile
102500

102500

102500

102500

102500

5012500

36900

0

0

0

0

36900

12101744

12525192

12850760

13224694

13560702

64263092

ultimele 12 luni şi îşi
cunosc rezultatul
2. Procentul de
lucrătoare a sexului
comercial, testate la
HIV în ultimele 12
luni şi îşi cunosc
rezultatul
3. Procentul
bărbaţilor care
practică sex cu
bărbaţi, testaţi la
HIV în ultimele 12
luni şi îşi cunosc
rezultatul

consiliere şi
testare,
instituţiile
medicale, în
cadrul
proiectelor de
reducere a
riscurilor şi
intervenţiilor
mobile)
1.6.5.
Revizuirea
71750
0
0
0
politicilor şi
actelor
normative
privind
testarea la
HIV conform
ghidurilor
OMS
1.7. Către anul 2020, 100% din mostrele de sînge testate la HIV şi sifilis conform protocoalelor naţionale
0
0
0
0
1.7.1.
Testarea donărilor de 2016Ministerul
sînge/componentelor 2017
Sănătății,
sangvine la HIV şi
Muncii și
sifilis
Protecției
Sociale
Centrul
Naţional de
Transfuzie a
Sîngelui
1.8. Asigurarea continuă a supravegherii epidemiologice a infecţiei cu HIV şi a infecţiilor cu transmitere sexuală
1.8.1.
Revizuirea politicilor 2017
Ministerul
0
82000
0
0
şi actelor normative
Sănătății,
privind
Muncii și
supravegherea
Protecției
epidemiologică a
Sociale
infecţiei HIV şi
infecţiilor cu
transmitere sexuală

0

0

71750

0

0

Procentul mostrelor
de sînge testate la
HIV şi sifilis,
conform
protocoalelor
naţionale

82000

1. Politici şi acte
normative
actualizate
2. Sistemul naţional
informaţional de
supraveghere a
maladiilor
transmisibile
funcţional
3. Specialiştii
epidemiologi
instruiţi
4. Studiile

epidemiologice de
generaţia II
desfăşurate
5. Rapoartele
naţionale şi
internaţionale
elaborate şi publicate
1.8.2.

1.8.3.

1.8.4.

1.8.5.

Asigurarea
funcţionalităţii
sistemului naţional
informaţional de
supraveghere a
maladiilor
transmisibile cu
integrarea infecţiei
HIV şi infecţiilor cu
transmitere sexuală
în sistemul
naţional electronic
de supraveghere a
bolilor transmisibile
şi generarea
indicatorilor şi
rapoartelor
Fortificarea
capacităţilor
specialiştilor
implicaţi în
managementul
supravegherii
epidemiologice HIV
şi infecţiilor cu
transmitere sexuală
prin organizarea
instruirilor în
domeniu
Efectuarea studiilor
epidemiologice de
generaţia II

20162020

0

0

0

0

0

0

146370

269370

146370

146370

146370

854850

2016
2019

2665000

0

0

2665000

0

5330000

Elaborarea şi
publicarea
rapoartelor naţionale
şi internaţionale

20162020

0

0

0

0

0

0

Ministerul
Sănătății,
Muncii și
Protecției
Sociale
Agenția
Națională
pentru
Sănătate
Publică

anuale privind
situaţia
epidemiologică în
HIV/SIDA/infecţii
cu transmitere
sexuală
1.9. Asigurarea controlului extern al calităţii investigaţiilor efectuate în laboratoarele care efectuează investigaţii serologice şi virusologice la infecţia cu HIV
5535
5535
5535
5535
5535
27675
Ponderea probelor
1.9.1.
Controlul calităţii
2016Ministerul
2020
Sănătății,
supuse controlului
investigaţiilor prin
extern al calităţii
metoda reacţiei de
Muncii și
polimerizare în lanţ
Protecției
la HIV
Sociale
1.9.2.
Controlul calităţii
201624600
24600
24600
24600
24600
123000
Instituţia
investigaţiilor prin
2020
Medicometoda
Sanitară
imunoenzimatică
Publică
Spitalul de
Dermatologie
şi Maladii
Comunicabile
1.10. Către anul 2020, incidenţa sifilisului asupra populaţiei generale redusă de la 52 la 47 de cazuri la 100 000 populaţie
8371616
9181185
8860914
8545539
8230164
43189418
Incidenţa sifilisului
1.10.1. Asigurarea
2016Ministerul
diagnosticului
2020
Sănătății,
asupra populaţiei
generale
sifilisului
Muncii și
Protecției
Sociale
Instituţia
MedicoSanitară
Publică
Spitalul de
Dermatologie
şi Maladii
Comunicabile
1.11. Către anul 2020, incidenţa infecţiei gonococice asupra populaţiei generale redusă de la 28 la 23 de cazuri la 100 000 populaţie
1.11.1. Asigurarea
2016Ministerul
484485
483783
482991
482244
481497
diagnosticului
2020
Sănătății,
infecţiei gonococice
Muncii și
Protecției
Sociale
Instituţia

2414955

Incidenţa infecţiei
gonococice asupra
populaţiei generale

MedicoSanitară
Publică
Spitalul de
Dermatologie
şi Maladii
Comunicabile
1.12. Către anul 2020, indicatorul integrat de cunoştinţe despre HIV al tinerilor cu vîrsta de 15-24 de ani, majorat pînă la 45%
0
0
0
0
0
1.12.1. Promovarea modului 2016Ministerul
2020
Sănătății,
sănătos de viaţă în
Muncii și
instituţiile de
învăţămînt prin
Protecției
includerea în
Sociale
curicule a temelor
Agenția
legate de infecţia cu
HIV şi infecţiile cu
Națională
pentru
transmitere sexuală
Sănătate
0
0
0
0
0
1.12.2. Organizarea de
Publică
campanii de
informare a
populaţiei privind
modul sănătos de
viaţă, inclusiv despre
prevenirea infecţiei
cu HIV şi infecţiilor
cu transmitere
sexuală
0
0
0
0
0
1.12.3. Elaborarea şi
distribuirea
materialelor
informaţionale
privind modul
sănătos de viaţă,
inclusiv despre
prevenirea infecţiei
cu HIV şi infecţiilor
cu transmitere
sexuală
1.12.4. Desfăşurarea
2018
0
0
1000000
0
0
studiului privind
cunoştinţele,
atitudinile şi
practicile tinerilor de
15-24 de ani cu

0

0

0

1000000

Procentul tinerilor de
15-24 de ani care au
oferit răspunsuri
corecte privind
infecţia cu HIV

referire la infecţia cu
HIV
Obiectivul specific 2. Asigurarea accesului universal la tratament, îngrijire şi suport a persoanelor infectate cu HIV şi infecţii cu transmitere sexuală
2.1. Către anul 2020, 50 % din numărul estimativ al persoanelor adulte şi 100% din numărul copiilor cu vîrsta pînă la 15 ani care trăiesc cu HIV şi
antiretroviral încadrate în tratament antiretroviral
2.1.1. Asigurarea
2016Ministerul
34908039,42 56623011,1 70607805,18
85998400,44
102795265,75 350932521,89
persoanelor infectate
2020
Sănătății,
cu HIV cu tratament
Muncii și
antiretroviral, inclusiv
Protecției
prin extinderea
Sociale
numărului de teritorii
unde se acordă acest
Instituţia
tratament
MedicoSanitară
2.1.2. Actualizarea
2017
0
2050
0
0
2050
4100
Publică
Protocolului clinic
2020
Spitalul de
naţional de
Dermatologie
supraveghere
şi Maladii
medicală şi tratament
Comunicabile
a persoanelor infectate
cu HIV
2.1.3. Asigurarea instruirii
2016329342,19
329342,19
329342,19
329342,19
329342,19
1646710,93
continue a
2020
personalului medical
implicat în
supravegherea
medicală a
persoanelor infectate
cu HIV

2.1.4.

necesită tratament
1. Procentul
persoanelor care
trăiesc cu HIV şi
primesc tratament
antiretroviral din
numărul estimat
care necesită
tratament
2. Procentul
persoanelor
infectate cu HIV
care au iniţiat
TARV cu nivelul
limfocitelor CD4
mai mic de 200
celule/mm³ <25%
3. Procentul
persoanelor
infectate cu HIV
care administrează
tratament
antiretroviral mau
mult de 12 luni de
la iniţiere cu
încărcătura virală
nedectabilă - >90%
4. Rata deceselor
asociate cu HIV

Efectuarea vizitelor de
73062
130172
153996
174229,5
194463
726622,5
monitorizare în
cabinetele teritoriale
pentru supravegherea
persoanelor
seropozitive
2.2. Către anul 2020, procentul adulţilor şi copiilor care sînt în viaţă şi primesc tratament antiretroviral timp de 12 luni după iniţiere, nu mai puţin de 80%, după 24 de
luni, nu mai puţin de 75% şi după 60 de luni, nu mai puţin de 70%
2.2.1. Desfăşurarea de
2016
Ministerul
71750
0
0
71750
0
143500
1. Procentul
cercetări operaţionale
2018
Sănătății,
adulţilor şi copiilor
a aderenţei la
Muncii și
cu HIV care

2.2.2.

2.2.3.

2.2.4.

tratament
antiretroviral
Îmbunătăţirea
aderenţei la
tratamentul
antiretroviral prin
rambursarea
cheltuielilor de drum
Elaborarea
indicatorilor de
calitate/de
performanţă pentru
cabinetele teritoriale
care oferă tratament
antiretroviral
Elaborarea şi
multiplicarea
materialelor
informaţionale cu
referire la infecţia cu
HIV, tratament,
aderenţă etc.

Protecției
Sociale
20162020

2016

Instituţia
MedicoSanitară
Publică
Spitalul de
Dermatologie
şi Maladii
Comunicabile

20162020

2.3. Către anul 2020, 80% din numărul
antiretroviral
2.3.1. Asigurarea
2016tratamentului
2020
infecţiilor oportuniste
în conformitate cu
prevederile
Programului unic al
asigurării obligatorii
de asistenţă medicală
2.3.2. Asigurarea accesului
la servicii medicale
paliative şi terminale
în conformitate cu
prevederile
Programului unic al
asigurării obligatorii

534968

607055,23

686245,91

771551,12

847486,4

3447306,65

0

0

0

0

0

0

116560,95

120060,3

126344,4

126499,65

129635,85

616100,85

primesc tratament
antiretroviral timp
de 12 luni după
iniţierea
tratamentului
antiretroviral
2. Procentul
adulţilor şi copiilor
cu HIV care
primesc tratament
antiretroviral timp
de 24 de luni după
iniţierea
tratamentului
antiretroviral
3. Procentul
adulţilor şi copiilor
cu HIV care
primesc tratament
antiretroviral timp
de 60 de luni după
iniţierea
tratamentului
antiretroviral

persoanelor care trăiesc cu HIV şi necesită tratamentul infecţiilor oportuniste primesc tratamentul respectiv şi tratament
Ministerul
Sănătății,
Muncii și
Protecției
Sociale
Instituţia
MedicoSanitară
Publică
Spitalul de
Dermatologie
şi Maladii
Comunicabile

8613000

8613000

8613000

8613000

8613000

43065000

75427,3

83367,02

87336,88

91306,74

95276,59

432714,53

1. Procentul
persoanelor
infectate cu HIV şi
diagnosticate cu
tuberculoză în
perioada de
raportare care
primesc tratament
antituberculos şi
antiretroviral
2. Rata deceselor
persoanelor
infectate cu HIV
asociate cu
tuberculoza

2.3.3.

2.3.4.

2.3.5.

de asistenţă medicală
Actualizarea
Protocolului clinic
naţional de tratament
al infecţiilor
oportuniste şi
maladiilor
concomitente
Asigurarea instruirii
continue a
personalului medical
în managementul
infecţiilor oportuniste,
maladiilor
concomitente şi
îngrijilor paliative
Integrarea serviciilor
medicale pentru
persoanele infectate cu
HIV

2016
2019

2050

0

0

2050

0

4100

20162020

73187,15

73187,15

73187,15

73187,15

73187,15

365935,76

0

0

0

0

0

0

2.4. Către anul 2020, rata persoanelor care trăiesc cu HIV şi au fost investigate cel puţin o dată pentru determinarea nivelului limfocitelor CD4 în ultimul an constituie nu
mai puţin de 60 %
23920302,6
24426556,95 27665454
31013391,23
34490300,7 141516005,48 Procentul
2.4.1. Asigurarea
2016Ministerul
supravegherii
2020
Sănătății,
persoanelor care
trăiesc cu HIV şi
medicale a tuturor
Muncii și
persoanelor care
Protecției
au fost investigate
trăiesc cu HIV
Sociale
cel puţin o dată
pentru
2.4.2. Asigurarea instruirii
36593,58
36593,58
0
0
36593,58
109780,73
determinarea
Instituţia
continue a
Mediconivelului
specialiştilor de
limfocitelor CD4 în
Sanitară
laborator
ultimul an
Publică
2.4.3. Desfăşurarea studiului 2017
0
2665000
0
0
0
2665000
Spitalul
de
cu referire la
Dermatologie
rezistenţa HIV la
şi Maladii
preparatele
Comunicabile
antiretrovirale
2.5. Către anul 2020, rata transmiterii materno-fetale a infecţiei cu HIV nu depăşeşte 2%
2.5.1. Asigurarea testării
2016Ministerul
180400
180400
180400
180400
180400
9020000
1. Procentul
gravidelor la HIV
2020
Sănătății,
femeilor gravide
Muncii și
HIV pozitive care
2.5.2. Asigurarea unei
10250
10250
10250
10250
10250
51250
Protecției
au primit tratament
competenţe minime de
Sociale
antiretroviral
consiliere HIV a
pentru reducerea
femeilor gravide la

nivelul medicilor de
Instituţia
familie
MedicoSanitară
2.5.3. Asigurarea cu teste
94300
94300
94300
94300
94300
471500
Publică
rapide pentru testarea
Spitalul de
gravidelor în
Dermatologie
maternităţi
şi Maladii
2.5.4. Asigurarea cu
128125
132225
136325
140425
144525
681625
Comunicabile
tratament
antiretroviral
profilactic
2.5.5. Asigurarea cu formule
1033200
1082400
1131600
1180800
1230000
5658000
de început şi de
continuare a copiilor
cu vîrsta de 0-12 luni
2.5.6. Actualizarea
0
4100
0
0
4100
8200
Protocolului clinic
national cu referire la
profilaxia transmiterii
materno-fetale a
infecţiei cu HIV
2.5.7. Desfăşurarea
24600
18450
12300
6150
0
61500
cercetărilor
operaţionale/analizelor
de evaluare a cazurilor
de transmitere
materno-fetale şi a
cazurilor de
neadministrare a
tratamentului
antiretroviral
profilactic
2.6. Către anul 2020, 100% dintre persoanele aflate în situaţii de risc de infectare cu HIV şi care s-au adresat au primit profilaxie postexpunere
2.6.1. Asigurarea cu
2016Ministerul
51250
51250
51250
51250
51250
256250
tratament
2020
Sănătății,
antiretroviral pentru
Muncii și
profilaxia
Protecției
postexpunere
Sociale
Instituţia
MedicoSanitară
Publică
Spitalul de
Dermatologie

transmiterii HIV de
la mamă la făt
2. Procentul
copiilor născuţi din
mame HIV
pozitive, care au
fost testaţi la
determinarea
acidului
ribonucleic al HIV
în primele 2 luni de
viaţă
3. Rata transmiterii
materno-fetale

Procentul
persoanelor aflate
în situaţii de risc de
infectare cu HIV
care s-au adresat şi
au primit profilaxie
postexpunere

şi Maladii
Comunicabile
2.7. Către anul 2020, cel puţin 80% din persoanele infectate cu HIV beneficiează de servicii psihosociale, oferite în cadrul centrelor sociale regionale şi organizaţiilor
neguvernamentale active în domeniu
2.7.1. Asigurarea suportului 2016Ministerul
13820040,59
13894840,59 14036307,26 14191400,59 14354248,59
70296837,63
Procentul
psihosocial
2020
Sănătății,
persoanelor
persoanelor infectate
Muncii și
infectate cu HIV
cu HIV şi membrilor
Protecției
acoperite cu
familiilor lor prin
Sociale
servicii
intermediul centrelor
psihosociale oferite
sociale regionale
în cadrul centrelor
Instituţia
sociale regionale şi
2.7.2. Asigurarea instruirii
76506
76506
76506
76506
76506
382530
Medicoorganizaţiilor
continue prestatorilor
Sanitară
neguvernamentale
de servicii psihoPublică
active în domeniu
sociale
Spitalul de
Dermatologie
şi Maladii
Comunicabile
2.8. Către 2020, 99,9 % din numărul bolnavilor cu sifilis asiguraţi cu tratament specific
311970
302610,9
308850,3
283892,7
274533,6
1491857,5
Procentul
2.8.1. Asigurarea bolnavilor 2016Ministerul
de sifilis cu tratament 2020
Sănătății,
bolnavilor de sifilis
asiguraţi cu
Muncii și
Protecției
tratament specific
Sociale,
Instituţia
MedicoSanitară
Publică
Spitalul de
Dermatologie
şi Maladii
Comunicabile
2.9. Către anul 2020, rata sifilisului congenital mai puţin de 15 cazuri la 100 000 copii născuţi vii menţinută

2.9.1.

Asigurarea cu
tratament pentru
profilaxia sifilisului

20162020

Ministerul
Sănătății,
Muncii și
Protecției
Sociale

775873,6

754571,96

733109,32

711807,68

Instituţia
MedicoSanitară
Publică
Spitalul de
Dermatologie
şi Maladii
Comunicabile
2.10. Către anul 2020, 99,9 % din numărul bolnavilor cu infecţie gonococică asiguraţi cu tratament specific
10845
10779,93
10714,86
10649,79
2.10.1. Asigurarea
2016Ministerul
tratamentului
2020
Sănătății,
pacienţilor cu infecţie
Muncii și
gonococică
Protecției
Sociale
Instituţia
MedicoSanitară
Publică
Spitalul de
Dermatologie
şi Maladii
Comunicabile
Obiectivul specific 3. Asigurarea unui management eficient al Programului naţional
3.1. Asigurarea activitaţilor de coordonare a Programului naţional
3.1.1. Asigurarea activităţii
2016Ministerul
1074185,28
1074185,28
structurii de
2020
Sănătății,
coordonare a
Muncii și
Programului naţional
Protecției
Sociale
3.1.2. Consolidarea
226525
226525
capacităţilor
Instituţia
resurselor umane
Medicoimplicate în
Sanitară
managementul
Publică
Programului naţional
Spitalul de
3.1.3. Asigurarea implicării
109780,73
0
Dermatologie
autorităţilor publice
şi Maladii
locale prin elaborarea

690345,04

3665707,6

Rata sifilisului
congenital la
100 000 populaţie

10584,72

53574,3

Procentul
bolnavilor cu
infecţie gonococică
asiguraţi cu
tratament specific

Progresul
răspunsului HIV

815885,28

815885,28

81588528

4596026,40

226525

226525

226525

1132625

0

0

0

109780,73

programelor
teritoriale
3.1.4. Asigurarea
transparenţei
activităţilor în
domeniul HIV prin
mentenanţa web siteului www.aids.md
3.1.5. Asigurarea
mentenanţei
sistemelor eficiente
de monitorizare şi
evaluare
3.1.6. Asigurarea instruirii
continue a
utilizatorilor
sistemelor de
monitorizare şi
evaluare
3.1.7. Asigurarea colaborării
instituţiilor
guvernamentale cu
cele neguvernametale
în realizarea
Programului naţional
3.2. Consolidarea sistemului comunitar
3.2.1. Asigurarea
2016consolidării
2020
capacităţilor societăţii
civile în domeniul
implementării
activităţilor
Programului Naţional
3.2.2. Asigurarea
activităţilor de loby şi
advocacy la nivel
central şi local,
inclusiv prin
realizarea campaniilor
de comunicare
3.2.3. Consolidarea
capacităţilor
organizaţiilor
neguvernamentale,

Comunicabile

Ministerul
Sănătății,
Muncii și
Protecției
Sociale
Instituţia
MedicoSanitară
Publică
Spitalul de
Dermatologie
şi Maladii
Comunicabile

133200

133200

133200

133200

133200

66000

1111580

341600

341600

341600

341600

2477980

585497,22

0

585497,22

0

585497,22

1756491,66

205000

205000

0

0

0

410000

1915397

1159398

929142

1582641

929142

6515720

1837661

1837661

989125

989125

989125

6642697

492000

492000

492000

492000

492000

246000

care prestează servicii
persoanelor infectate
cu HIV,
consumatorilor de
droguri injectabile şi
reprezentanţilor altor
grupuri cu risc sporit
de infectare, în
domeniul organizării
şi integrării serviciilor
de sănătate
reproductivă şi a
drepturilor omului
3.3. Reducerea barierilor de acces
3.3.1. Asigurarea litigării
2016strategice
2020

Total

Ministerul
Sănătății,
Muncii și
Protecției
Sociale

1503880

1503880

0

0

0

3007760

163944564

191811732

208133432

230394061

251289833

1045573621

