Adresa juridică: Mun. Chişinău, str. Coca 15, ap.1201
Reşedinţa: Mun. Chişinău, str.Independenţei, 6/2
Tei.: +373 22 00-99-74
www.positivepeople.md

Nr. 26 din 26 mai 2016

Cod fiscal: 1011620006890
C/b: EXMMMD 22419
Cod IBAN: MD25EX000002251617822MD4
BC „EXIMBANK-Gruppo Veneto Banca" SA, fii. nr.6 Chişinău

Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova
Ministrului,
Dnei Ruxanda Glavan
COPIE; Viceministrului Sănătăţii,
Dnei Aliona Serbulenco

Multstimată Doamna Ministru,

Asociaţia Obştească „Iniţiativa Pozitivă” reprezintă o reţea de organizaţii cu o vastă
experienţă în domeniu HIV/SIDA şi a narcomaniei în Republica Moldova. Scopurile organizaţiei
se axează atât pe protecţia intereselor şi drepturilor persoanelor care trăiesc cu HIV, utilizatorilor
de droguri, femeilor şi copiilor afectaţi sau infectaţi de infecţia HIV şi ale altor comunităţi
vulnerabile, cât şi profilaxia acestor maladii. Totodată, asociaţia are drept scop apărarea
drepturilor şi intereselor comunităţilor vulnerabile la toate nivelurile, inclusiv la nivelul
elaborării şi aprobării politicilor naţionale.
Hepatita C este o problemă de sănătate publică acută în ceea ce priveşte răspîndirea
acesteia în rîndul persoanelor care trăiesc cu HTV, utilizatorilor de droguri, cît şi în rîndul
populaţiei generale şi care necesită o deosebită atenţie. Mai mult de 70% din numărul total al
persoanelor care trăiesc cu HIV sunt infectate concomitent şi cu virusul hepatitei C, iar din
numărul total de utilizatori de droguri, aproximativ 80% trăiesc cu hepatita C. Datele sunt destul
de îngrijorătoare, de aceea manifestăm un interes major faţă de soluţionarea problemei existente.
Suntem informaţi despre faptul că în prezent procesul de elaborare a noului Program
Naţional de Combatere a hepatitelor virale B, C şi D pentru anii 2016-2020 este în derulare. în
acest context, eonsiderăm că participarea reprezentanţilor comunităţilor afectate de narcomanie,
infecţia HIV şi hepatita C la toate etapele procesului de elaborare este de o importanţă
considerabilă. Respectiv, reprezentînd această comunitate, suntem cointeresaţi de a fi incluşi în
procesul de participare la elaborarea acestui program. Totodată, în limita posibilităţilor de care
dispunem la moment, suntem dispuşi să susţinem şi să oferim suportul necesar pe parcursul
întregului proces de elaborare a programului dat.
De aceea, intervenim respectuos la Dvs. cu rugămintea de a precăuta posibilitatea de
includere a partieipării noastreîn elaborarea Programului Naţional de Combatere a hepatitelor
virale B, C şi D pentru aiţîf26/
Vă mulţumim anticipat ţpi^tr

vitate şî colaborare!

Cu profund respect,
Curaşov Alexandr______
Director executiv, A.O. ,,Iii|iativa^bzîtivă”

