Către: Ministerul Sănătății
Doamnei Sorina Pintea, Ministrul Sănătății
Stimată doamnă Ministru,
Vă adresăm prezenta solicitare de a urgenta aprobarea “Planului Național Strategic
HIV/SIDA 2018-2020” înregistrat la Ministerul Sănătății în data de 11 octombrie 2017.
Lipsa de aproape zece ani a unei Strategii Naționale HIV/SIDA generează dificultăți mai ales în
activitățile de prevenție, contribuind la crearea premiselor pentru creșterea numărului de infecții
HIV/SIDA. Planul Național Strategic va aduce coerență și sustenabilitate în eforturile naționale
de reducere a efectelor HIV/SIDA în populația generală și în populațiile vulnerabile.
De aproape 20 de ani, statul român preferă să lase pe umerii organizațiilor neguvernamentale
munca de prevenție în comunitățile în care trăiesc persoane vulnerabile. Astfel, în timp ce
incidenta infecțiilor HIV/SIDA este în creștere, din cauza lipsei finanțării pentru reducerea
efectelor negative, organizațiile neguvernamentale trebuie să depună încă un efort pentru ca
serviciile să nu fie întrerupte: să atragă donori internaționali care să finanțeze serviciile deoarece
Guvernul român încă nu a alocat fonduri.
Reamintim că în 2010, când România a devenit
neeligibilă pentru granturi acordate de Fondul
Global de Luptă împotriva SIDA, Tuberculozei
şi Malariei pentru componenta HIV/SIDA,
serviciile
oferite
de
organizațiile
neguvernamentale au fost mult diminuate și nu a
existat un alt mecanism financiar care să le preia. Drept urmare, România a înregistrat o explozie
a cazurilor de HIV/SIDA în rândul grupurilor vulnerabile. Sustenabilitatea este deci esențiala în
eforturile de reducere a incidenței HIV/SIDA în rândul grupurilor vulnerabile.
Educația pentru sănătate și educația sexuală sunt, la rândul lor, două componente ale prevenției
mult prea puțin implementate la nivel național, ceea ce a determinat o creștere constantă a
procentului de persoane infectate pe cale heterosexuală.
Stimată doamnă Ministru, aprobarea Planului Național Strategic HIV/SIDA 2018-2020
reprezintă un prim pas în asigurarea accesului la servicii medicale pentru toate grupurile afectate
sau la risc de a fi infectate HIV/SIDA. Deoarece peste 3.000 de persoane au semnat deja petiția
publică prin care se solicită adoptarea de urgență a Planului (http://bit.ly/petitieHIV), vă rugam
să ne transmiteți data la care acesta va fi adoptat de către Ministerului Sănătății.
Vă asigurăm în continuare de suportul nostru în munca în comunitate cu grupurile
vulnerabile și vă stam la dispoziție pentru adoptarea cat mai rapidă a Planului.
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