
Notă informativă 
 privind implementarea și sustenabilitatea financiară a programelor de prevenire HIV 

în mediul consumatorilor de droguri injectabile în baza Strategiei Reducerea 
Riscurilor în mun. Bălți pentru anul 2019 

 (Decizia CMBălți nr. 10/4 din 26.10.2017 ”Cu privire la aprobarea Programului 
municipal de prevenire și control al infecției HIV/SIDA și infecțiilor cu transmitere 

sexuală pentru anii 2017-2020) 

 

Întroducere 

Nota informativă înaintată spre analiză și finantare Primăriei mun. Bălți propune 

implementarea activităților de prevenire HIV în baza strategiei Reducerea Riscurilor și 

oferirea serviciilor de sănătate și sociale pentru consumatorii de droguri injectabile din mun. 

Bălți. Principiile de bază ale implementării acestui concept respectă și pun în funcțiune 

aplicarea drepturilor omului în contextul sănătății și securității publice, umanizmului şi 

diversității umane. Axa directoare a propunerii o constituie atitudinea faţă de consumator ca 

persoană care are nevoie de ajutor, asistență specializată şi necesită suport în soluţionarea 

problemelor curente; recunoașterea faptului că aceste persoane sunt parte integra a 

societăţii noastre, fiind marcați de profunde implicații și prob leme de ordin medical, 

psihologic, social şi juridic. In acest context, sănătatea generală a societăţii, depinde în mare 

măsură de sănătatea acestor grupuri, integrarea şi acceptarea lor in societate.  

Prin intermediul activităților incluse în cadrul conceptului se urmărește: 

- asigurarea accesibilității  consumatorilor de droguri injectabile atât la servicii de 

reducere a riscurilor cît și la servicii specializate medicale și sociale;  

- identificarea timpurie a cazurilor de HIV, ITS, Hepatite virale, tuberculo ză; 

- oferirea suportului psiho-social populațiilor cheie, incluisv în inițierea tratamentului 

antiretroviral și asigurarea unei bune complianțe; 

- Prevenirea cazurilor de supradoză în mediul consumatorilor de droguri injectabile 

acoperiți cu servicii de reducere a riscurilor. 

Eforturile esențiale în cadrul proiectului sunt orientate spre implementarea unui șir de 

activități considerate a fi extrem de eficiente în contextul prevenirii HIV în GRSI  (grupurilor cu 

risc sporit de infectare): 

1. schimb de seringi şi consiliere pentru schimbarea comportamentală;  

2. distribuire prezervative;  

3. consiliere şi testare rapidă la HIV cu teste asigurate de Programul naţional de prevenire ş i 

control al infecţiei HIV/SIDA; 

4. referire și acompaniere către instituţiile medicale și sociale;  

5. informare, educare şi comunicare pentru schimbarea comportamentală, inclusiv 

distribuire materiale informaţionale HIV, TB, Hepatite etc.;  

6. prevenirea supradozelor; 

7. suport psiho social. 

 

 

 

 



Situația epidemiologică în mun. Bălți 

 În mun. Bălți nivelul înalt al consumului de droguri de la finele anilor 2000 a impus 

implementarea programelor de reducere a riscurilor, care au devenit verigi importante în activitatea 

de profilaxie și control a răspîndirii infecției HIV, a altor infecții transmisibile prin sânge sau pe cale 

sexuală în municipiul.  

Conform datelor estimative oferite de Agenția Națională de Sănătate Publică în mun. Bălți 

sunt 5 000 consumatori de droguri injectabile (CDI). Ultimele studii biocomportamentate 

efectuate în mediul lor indică rate înalte ale prevalenţei HIV - 41,8% pentru 2012 și  17% în 

2015, deși concomitent semnalează o reducere considerabilă a prevalenței, datorată în 

special eforturilor de prevenire aplicate în mediul CDI în Bălți (Vedeți Figura nr.1).  

Figura nr. 1 Prevalența HIV în mediul consumatorilor de droguri în mun. Bălți pentru 

anii 2009, 2012, 2015: 

 

 
 

 Actualmente în evidența cabinetului teritorial de tratament ARV sunt înregistrate 

1171 persoane HIV positive în mun. Bălți, dintre care 849 sunt în supraveghere medicală 

(dintre acestea 292 persoane sunt din grupurile cu risc sporit de infectare (consumatori de 

droguri injectabile și lucrătoare sexuale), 635 persoane beneficiază de tratament 

antiretroviral. Numărul persoanelor decedate în mun. Bălți pentru perioaba ianuarie-

noiembrie a anului 2018 constituie 24 persoane. 

 Aceleași sondaje amintite mai sus au indicat rate înalte ale prevalenţei hepatitei B 

şi hepatitei C în  mediul CDI din mun. Bălți și faptul că deşi aproape toţi CDI (99,3%) 

raportează utilizarea echipamentului de injectare steril la ultima injectare, doar o treime 

(33%) raportează utilizarea consecventă a echipamentului de injectare steril pe parcursul 

ultimei luni. Utilizarea prezervativelor de către CDI la ultimul contact sexual cu parteneri 

nepermanenţi rămâne a fi joasă. Aceste date, indică asupra necesității faptului de a continua 

realizarea programelor de reducere a riscurilor în mun. Bălți și a asigura implementarea 

tuturor componentelor acestora pentru a  menține rezultatele  atinse (reducerea prevalenței 

HIV de la 41,8% la 17%) și a preveni declinul epidemiologic de extindere a infecției în 

masele populației generale din municipiu. 

Utilizatorii de droguri injectabile formează grupuri închise și 

stigmatizate/autostigmatizate, la fel există bariere legale şi de altă natură care împiedică 

adresarea acestora la servicii de asistenţă medico -socială disponibile în cadrul instituțiilor 
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statale, datorită acestui fapt activităţile destinate prevenirii HIV în mediul acestui grup în 

mun. Bălți ca și în întreaga republică sunt implementate de către asociațiile obștești prin 

intermediul abordării de la egal la egal și programelor de reducere a riscurilor cu 

intervențiile sale realizate și descrise în cadrul Programului Municipal de Prevenire şi 

Control HIV/SIDA. Astfel, Asociația Tinerii pentru Dreptul la Viață, Bălți în decursul a 18 ani 

implementează activități de prevenire HIV în mediul CDI din mun. Bălți și deține un grad 

înalt de credibilitate și acceptare din partea acestei comunități, constituind un model de 

bună practică pentru întreaga republică. Principiul de  bază a serviciilor oferite de Asociația 

”Tinerii pentru dreptul la viață” Bălți îl constituie atitudinea faţă de consumator ca persoană 

care are nevoie de ajutor şi necesită suport în soluţionarea problemelor curente, 

recunoașterea faptului că consumatorul de droguri este o parte integră a societăţii noastre, 

iar dependența o boală cu profunde implicaţii de ordin medical, psihologic, social şi juridic. 

In acest context, sănătatea generală a societăţii, depinde în mare măsură de sănătatea 

persoanelor consumatoare de substanţe psihoactive, integrarea şi acceptarea lor in 

societate.  

Urmare a celor descrise mai sus, activitatea Asociația Tinerii pentru Dreptul la Viață, 

Bălți necesită a fi susținută în continuare, inclusiv prin finanțare din resursele bugetului 

local, astfel fiind fortificată activitatea Programului municipal de prevenire și control 

HIV/SIDA/ITS pentru anii 2017-2020 în aspect de îmbunătățire a serviciilor prestate și a 

accesului oferit grupurilor cu risc sporit de infectare. 

 

Serviciile de reducere a riscurilor și costurile acestora  

         În mun Bălți activitatea programului de reducere a riscurilor gestionat de Asociația 

Asociația Tinerii pentru Dreptul la Viață, Bălți pe parcursul ultimelor 5 ani oferă servicii de 

prevenire HIV pentru mai mult de 2900 consumatori de droguri injectabile  din numărul 

estimat al populației CDI care constituie 5000 persoane. 

         Studiile efectuate (Wilson şi alţii, 2012; Uniunea pentru prevenirea  HIV şi Reducerea 

Riscurilor în Republica Moldova, Buşmachiu, E., Cantarji,V., 2012) confirmă nu doar eficienţa 

programelor de prevenire HIV în mediul CDI, dar şi eficacitatea acestora. Studiul realizat în 

anul 2012 de Uniunea pentru prevenirea HIV şi Reducerea Riscurilor din Republica Moldova 

pentru a supune analizei costurile şi beneficiile acestora cu participarea sociologilor 

Buşmachiu E. şi Cantarji V.(2012), a permis formularea concluziilor, că aceste programe sunt 

eficiente şi eficace. Acest studiu de analiză cost-beneficiu a implementării programelor de 

reducere a riscurilor, efectuat în 3 oraşe (Bălţi, Făleşti şi Ungheni), a demonstrat faptul că 

datorită serviciilor de schimb de seringi, distribuire a prezervativelor şi de consiliere în 

perioada anilor 2007-2011, au fost prevenite peste 1000 de noi cazuri de infectare cu HIV, 

fiind cheltuită suma de 50,5 dolari SUA pentru fiecare caz prevenit, vedeți Tabelul 1: 

Evaluarea cazurilor prevenite de infectare cu HIV. Analiza cost-beneficiu în cadrul PSS, 

Uniunea pentru prevenirea HIV şi Reducerea Riscurilor din Republica Moldova, 2012.  

 

Cheltuieli efectuate pentru programele de reducere a riscurilorîn 

anii 2007-2011, dolari SUA 

 

442899 

Numărul de cazuri noi de infectare cu HIV prevenite datorită  

schimbului de seringi 

 

790 



Numărul de cazuri noi de infectare cu HIV prevenite datorită 

distribuiriiprezervativelor 

 

102 

 

Numărul de cazuri noi de infectare cu HIV prevenite datorită prestării 

serviciilor de consiliere şi instruire 

 

 

119 
Cheltuieli pentru un caz prevenit, dolari SUA 50,5 

Sursă: Uniunea pentru prevenirea HIV şi Reducerea Riscurilor din Republica Moldova, 2012 

Până în anul 2017 unica sursă de finanțare a programelor a constituit-o resursele Fondului 

Global pentru combaterea HIV, Tuberculozei și Malariei prin intermediul Programului 

Național.  

        Începând cu anul 2018 atestăm diversificarea surselor de finanțare, actualmente acestea 

constituind după cum urmează: 

- 1000 CDI beneficiază de servicii finanțare de CNAM/Fondul de profilaxie, suma 

bugetului constituind 990 000 MDL (suma include și costul consumabilelor – seringi, 

preservative, servețele cu alcool, unguenți, dezinfectanți…) 

- 1900 CDI beneficiază de servicii finanțate de UCIMP/Fondul Global, suma bugetului 

constituind 900 000 (suma nu include costul consumabilelor, acestea adițional fiind 

procurate centralizat și oferite Asociaiei pentru distribuție acestui număr de beneficiari). 

- Primăria mun. Bălți a alocat la finele anului 2017 mijloace financiare în valoare de 60 

000 MDL pentru procurarea produselor de sănătate destinate distribuției beneficiarilor 

CDI. 

 

Figura nr.2 Structura bugetului de activităților prevenire HIV în mediul CDI după sursa 

de finanțare în 2018 abs/%: 
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Tabelul nr.2. prezintă costul anual per client al serviciilor de prevenire HIV în GRSI în 

republica Moldova constituie  812 lei, constituit din produse și servicii după cum urmează: 

 Denumire produs/serviciu Cost anual per beneficiar, MDL 
1.  Seringi  148 
2.  Prezervativ 20 
3.  Naloxonă 22 

4.  Test HIV 200 
5.  Lucrători în teren 92 

6.  Cheltuieli directe 148 
7.  Cheltuieli indirecte 82 

 Total  812 
 

Calculul și structura costurilor prezentate în Tabelul nr.2 și Figura nr.3 corespund 

Metodologiei de estimare a costurilor PRR anexată prezentului document, elaborate cu 

participarea specialiștilor Ministerului Sănătății al RM în anul 2016. 

Figura nr.3 Structura costului anual per beneficiar a serviciilor de prevenire HIV în 

mediul CDI: 

                               

În continuare sunt detaliate serviciile prestate pentru CDI în raport cu costurile expuse mai 

sus: 

– schimbul de seringi – cel puțin 200 seringi lunar per beneficiar; 

– distribuirea prezervativelor, a mijloacelor dezinfectante (şerveţele îmbibate cu alcool, 

iod, verde de briliant etc.), unguente (Levomicoli, heparină, tifon, vitamine şi altele se 

realizează în conformitate cu necesitățile acestora.; 

– diseminarea materialelor informative (broşuri, prospecte etc.); 

– activitate informaţională şi educaţională (seminare, sesiuni informaţionale, întâlniri 

cu specialiştii); 

– consiliere, inclusiv de la egal la egal; 

– suport psihologic şi juridic, precum şi ajutor social; 
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– activitatea în teren (outreach), inclusiv mobilă; 

– referirea şi însoţirea clienţilor la serviciile de protecţie socială şi ocrotire a sănătăţii; 

– screening-ul la TB, însoţirea clienţilor pentru a efectua diagnosticarea şi 

tratamentul; 

– actIvitatea și costurile de administrare a proiectului; 

– suportul financiar al personalului proiectului 

 

 

Estimări privind finanțarea Programelor de prevenire HIV în mediul GRSI pentru 

anul 2019 

În vederea asigurării finanțării pentru anii 2019 a obiectivului nr. 1 "Prevenirea 

răspândirii HIV şi a infecţiilor cu transmitere sexuală în mediul grupurilor cu risc sporit de 

infectare" al Programului municipal de prevenire și control HIV/SIDA/ITS în Bălți se 

solicită Primăriei mun. Bălți alocarea contribuției financiare din resursele bugetului 

municipal în sumă de 205 000 MDL pentru asigurarea a 252 CDI cu servicii de preven ire 

HIV pe parcursul a 12 luni (cost per anual per beneficiar 812 MDL) .  

Astfel structura bugetului serviciilor de prevenire pentru CDI după sursele de 

finanțare pentru anul 2019, conform estimărilor preventive, va fi urmatoarea: 

  

Sursa de finanțare Cost anual  

beneficiar 

Nr. CDI 

acoperiiți 

 

Cost total 

Primăria mun. Bălți 812 mdl 252 pers  

205 000 MDL 

CNAM 812 mdl 748 pers  

610 000 MDL 

 

Fondul Global/UCIMP 

812 mdl 1 900 pers  

 1 542 800 MDL 

    

 

Distribuția bugetul după categorii de cheltuieli urmat a fi alocat  la începutul anului 

2019 de Primăria mun. Bălți pentru serviciile de prevenire HIV în mediul CDI este 

urmptoarea:   

  Denumire produs/serviciu % din costul 
total al bugetului 

Cost anual categorie de 
servicii, MDL 

1.       Seringi 21% 43 050 

2.       Prezervativ 3%  6 150 

3.       Naloxonă 3%  6 150 

4.       Test HIV/produse medicale 
și de sănătate 

28%  57 400 

5.       Lucrători în teren 13%  26 650 

6.       Cheltuieli directe 21%  43 050 

7.       Cheltuieli indirecte 11%  22 550 

  Total  100% 205 000 

 

 



Disponibilitatea finanțării UCIMP în mare parte este condițională de reacția pozitivă 

a Primăriei mun. Bălți pentru alocarea resurselor în valoare egală sau mai mare de 205 000 

MDL (angajament notat în cadrul Programului municipal de prevenire și control 

HIV/SIDA/ITS). Concomitent cu aceasta este important de menționat faptul că doar cu 

contribuția resurselor Fondului Global  poate fi  asigurată eficiența și calitatea serviciilor de 

prevenire HIV în grupurile la risc în municipiul Bălți (pentru că această finanțare deține cea 

mai mare cotă), iar pe de alta asigură disponibilitea suportului financiar extern pentru 

mun. Bălți  inclusiv pentru anul 2019. 

Anexa nr.1 

Mecanismul de implementare a activităților de prevenire HIV  

în mediul consumatorilor de droguri injectabile în mun. Bălți implementate de  

Asociația Tinerii pentru Dreptul la Viață  

 

Activitatea 1. Organizarea schimbului de seringi, distribuirea mijloacelor individuale 

de protecţie şi a substanţelor antiseptice. 

- Menţinerea activităţii funcţionale  a Punctului de schimb a seringilor şi consultare şi a 

serviciului social/în teren adresat consumatorilor de droguri din localitățile vizate de 

proiect. 

- Schimbul de seringi, distribuirea prezervativelor şi a antisepticilo r în cadrul punctelor 

de schimb a seringilor şi prin intermediul lucrătorilor sociali/în teren..  

- Colectarea şi nimicirea seringilor utilizate în mod sigur, conform normelor sanitar -

epidemiologice în vigoare. 

 

Notă: seringile se distribuie în conformitate cu necesităţile de consum ale 

consumatorilor de droguri injectabile - numărul de seringi folosite de persoana pe 

parcursul unei zile. De regulă, cantitatea de seringi oferită la schimb unei persoane 

pentru o zi constituie 3 seringi+/-1/2 seringi sau mai mult, în dependență de 

necesitățile argumentate ale beneficiarului. Beneficiarilor se oferă seringi conform 

tipului de seringi solicitat. 

 

Lista produselor* propuse spre distribuţie în cadrul proiectului: 

- seringi  

- prezervative 

- șervețele cu alcool  

- naloxonă  

- garouri  

- catetere bandaje - tifon, vată  

- unguente -  levomicol, heparina, troxevazină, sintomicină… 

- dezinfectanți (peroxide de hydrogen, soluție alcoolică de iod, soluție verde de brilliant, 

altele) 

- absorbante 

- lubrifiante 



- teste pentru sarcină 

- pachete motivaționale alimentare 

- pachete motivaționale igienice 

 

Notă*Aceste accesorii constituie elemente importante în reducerea riscurilor de infectare 

cu HIV si alte infecții, precum si elemente de atragere și motivare a implicării noilor 

beneficiari in proiect si menținere a contactelor regulate cu ei. Lista propusă este mai mare 

decât cea fixată în buget, în aceasta fiind incluse doar cele mai relevante produse.  

  

Activitatea 2. Activități de la egal la egal realizate în teren (outreach) organizată în 

comunităţile CDI și LSC este însoţită de: 

- schimbul și distribuirea echipamentului destinat injectării sigure - seringi, dezinfectante),  

- distribuirea prezevativelor și a materialelor informativ-educative,  

- informare, 

- consiliere și testare la HIV și sifilis, 

- referire către servicii de diagnostic şi asistenţă medico-socială.  

Lucrătorii  în teren (outreach) şi voluntarii  deservesc anumite localități și cartiere şi au ore 

stabilite de activitate. Aceștia oferă informaţii şi asistenta la următoarele subiecte: 

- HIV/SIDA, ITS, hepatite virale, boli oportuniste; 

- Metode de  injectare mai puţin periculoasă şi metode de dezinfectare a 

instrumentarului; 

- Informare şi referire către Serviciul de Consiliere şi testare voluntară la HIV şi Hepatite 

virale; 

- Referire către specialiştii proiectului şi serviciile medico-sociale prestate de 

organizaţiile partenere;  

- Consilierea și testare voluntară la HIV, sifilis și hepatitele virale B și C;  

- Oferă îngrijirii medicale primare; 

- Prevenirea supradozelor inclusiv prin aplicarea preparatului medical Naloxonă. 

Lucrătorii în teren din Bălti au fost instruiți la toate subiectele specifice menționate mai 

sus.  

 

Activitatea 3. Suport consultativ oferit de psiholog, asistent social, asistent social, 

referirea la narcolog, infecţionist, ginecolog dermatovenerolog a CDI, LSC şi 

partenerilor lor cu respectarea confidenţialităţii şi anonimităţii. 

 Fiecare  specialist implicat în cadrul proiectului dispune de ore speciale de lucru (în 

corespundere cu bugetul planificat), efectuează referirea beneficiarilor la alţi specialişti ( 

ginecolog, infecţionist, care nu fac parte din personalul proiectului, de ex. din cadrul centrelor 

de sănătate prietenoase tinerilor).   

        

Activitarea 4. Consilierea si testarea la HIV prin intermediul testelor expres pe baza de  

sânge. 

În perioada anilor 2014-2017 personalul asociației a fost instruit de către specialiștii 

Spitalului Dermatologie și Boli Comunicabile în vederea implementării serviciului de 

consiliere si testare la HIV cu teste rapide (deopotrivă salivă și sânge) în cadrul programelor 

de reducere a riscurilor gestionate. Ulterior, majoritatea lucrătorilor în teren, dar și psihologul 



și asistentul social au fost instruiți in efectuarea testării, consilierea pre si post test. Fiind 

asigurate aceste condiții, a fost crescut considerabil accesul CDI și LSC la testarea la HIV.  

Lucrătorii programului testează reprezentanții grupului țintă o data la 6 luni, dar si 

partenerii sexuali ai acestor care se expun riscurilor. Locațiile de testare de cele mai multe ori 

sunt in afara sediului organizației, în locurile confortabile pentru grupul țintă, cum sunt 

apartamentele, barurile, spatiile de petrecere a timpului liber, parcurile, ceea ce sporește 

accesul la servicii. Lunar asociația prezintă rapoarte SDMC privind progresul în prestarea 

serviciului.  

Aproape 5% din persoanele testate în cadrul asociației sunt cu rezultat pozitiv, 

lucrătorii asociației având responsabilitatea să asigure acompaniamentul persoanelor cu 

rezultat potențial pozitiv către cabinetele de consiliere și testare voluntară la HIV.       

Consilierea și testarea la HIV în cadrul programelor de reducere a riscurilor se efectuează 

conform Instrucțiunii specifice emise de SDMC. 

 

Activitatea 5. Organizarea activităților de informare, educare şi comunicare pentru 

schimbarea comportamentală, inclusiv distribuire materiale informaţionale pentru 

CDI și LSC (seminare, traininguri, întruniri informaţionale)  – realizate periodic, în strânsă 

legătură cu necesităţile informaţionale evaluate, cu scopul de a asigura o informare şi o 

instruire continuă atât a  CDI, cât şi a partenerilor lor, a altor persoane afectate de HIV/SIDA 

pentru o ulterioară diminuare a riscului de infectare cu HIV. Seminarele sunt  realizate în 

locurile disponibile şi în timpul coordonat cu beneficiarii. Tematica seminarelor include: 

- Prevenirea HIV în mediul CDI, LSC şi a partenerilor lor; 

- Prevenire, diagnostic şi tratament ITS; 

- Utilizarea drogurilor şi hepatitele virale; 

- Tuberculoza; 

- Principiile strategiei de reducere a riscurilor; 

- Modalităţi mai puţin ofensive de consum  a drogurilor; 

- Supradozarea, prevenirea şi primul ajutor în caz de supradozare; 

- Comunicarea şi relaţii interpersonale; 

- Comunicarea şi conflictul. Modalităţi de rezolvare a conflictului; 

- Modalităţi eficiente de prevenire a violenţei; 

- Femeile şi HIV/SIDA; 

- Metode eficiente de contracepţie; 

- HIV/SIDA şi sarcina; 

- Avortul; 

- Tratamentul de substituţie cu metadonă; 

- Terapia ARV în R. Moldova; 

- Hepatitele (A, B, C, D); 

- ... 

Seminarele sunt organizate de către specialiştii/consultanţii proiectului în parteneriat cu 

lucrătorii în teren şi urmate de distribuirea materialului informativ-educativ. In dependență 

de tematica abordată sunt invitați specialiştii în domeniu în vederea prezentării unor 

informații aprofundate. In cazul apariției situațiilor de conflict cu anumiți prestatori de 

servicii, cazuri de discriminare sau dificultăți de accesare a anumitor servicii sunt invitați 



reprezentanți ai  instituțiilor respective pentru a discuta si soluționa situațiile în dialog cu 

beneficiarii. 

Se preconizează ca participanţIi la seminare, întâlniri, vor fi capabili şi vor realiza 

transmiterea informaţiei şi a abilităţilor practice (de exemplu: utilizarea seringilor getabile la 

fiecare injectare, sex protejat – folosirea prezervativului) partenerilor, dar şi  celorlalţi 

membri ai comunităţii lor. 

 

Activitatea 6. Organizarea activităților de prevenire a supradozelor rezultate în 

urma consumului de droguri injectabile 

 

În ultimii ani un număr tot mai mare de lucrări sunt dedicate problemei 

interdependenţei consumului injectabil de droguri şi răspândirii infecţiei HIV. Însă, cu mult 

mai puţină atenţie se acordă problemei supradozelor rezultate în urma  consumului 

injectabil, deşi în multe ţări supradozele rămân a fi cea mai frecventă cauză a decesului în 

mediul consumatorilor de droguri. Conform literaturii de specialitate, indicatorul anual al 

ratei de mortalitate în mediul consumatorilor de droguri injectabile constituie 1-3%. Din 

cauza lipsei mecanismului eficient de monitorizare şi raportare, în mai multe ţări, inclusiv 

Republica Moldova nu există statistici fiabile cu privire la supradoze şi decesele rezultate în 

urma lor. Investigaţiile regionale ale Reţelei eurasiatice de Reducere a Riscurilor 

desfăşurate în Letonia, Kârgâzstan, România, Rusia, Tadjikistan şi Ucraina în 2008 au 

demonstrat că supradozele sunt principala cauza de deces în rândul persoanelor care 

consumă droguri.  

 

Luând în considerație aceste circumstanțe echipa de implementare a proiectului 

realizează în mun. Bălți următoarele activități: 

- instruirea și informarea  consumatorilor de droguri, beneficiari ai PRR cu privire la 

supradoze și utilitatea preparatului naloxonă, în formatul grupurilor informaționale 

sau a consultațiilor individuale – 1-2 seminare lunar, 

- distribuirea materialelor informaționale tematice specifice, 

- colaborarea cu medicul narcolog în vederea asistenței consultative privind prevenirea 

supradozelor și implicarea lui in activități de grup și individuale, 

- asigurarea accesului la preparatul medical naloxonă – distribuirea pachetului 

naloxonic (2 fiole naloxonă, instrucțiunea de utilizare, seringă, șervețele cu alcool), în 

cazul în care preparatul va fi procurat și pus la dispoziția asociației de către UCIMP 

 

Este important de menționat faptul că acțiunile de prevenire a supradozelor realizate se 

racordează Instrucțiunii emise de Dispensarul Narcologic Republican.  

 

Activitatea 7. Asigurarea suportului psiho-social a pacienților tratamentului de 

substituție cu metadonă în localitățile menționate unde se implementează acest tip 

de tratament 

Tratamentul farmacologic reprezintă un element important atunci cînd este combinat cu 

consilierea sau cu terapiile cognitiv-comportamentale, eficienţa tratamentului farmacologic 

crescând atunci când este combinat cu cel psihoterapeutic. 



Eficiența tratamentului crește de 10 de ori dăcă pe lînga preparatul de metadonă se face și 

o terapie psihosocială. Asistență psiho-socială în tratamentul dependenței de opioide se 

referă la mai multe metode în care lucrătorii profesioniști și membrii comunității afectate 

de dependențe pot oferi suport în termeni de sănătate mintală și amelioararea mediul 

social al consumatorilor de opiacee, pentru a ajuta la îmbunătățirea calității și duratei vieții.  

 

Începând cu anul 2010 în Bălți, cu scopul asigurării procesului de acoperire a CDI și a 

familiilor acestora, creșterii și înrolării lor în cadrul programului de tratament de 

substituție cu opioide (TSO), a fost lansată activitatea de asistența psihosocială în cadrul 

asociației TDV, Bălți. Până în prezent această activitate se realizează eficient cu Serviciul 

narcologic al Secției consultative a Spitalului Clinic Municipal, Bălți. Activitatea se bazează 

pe principiile unei abordări integrate de soluționare a problemelor legate de dependență, 

care pot acoperi sferele bio-psiho-socio-spirituale ale vieții și necesităților ale 

beneficiarului.  

Asistența psihosocială este o intervenție integrată și multidisciplinară care asigură o 

gestionare cuprinzătoare a cazurilor de către o echipă de specialiști în colaborare strânsă:  

• educatori de la egal la egal, 

• narcolog 

• psiholog, 

• asistent social. 

Asistența psiho-socială a unui pacient în  TSO  în cadrul asociației cuprinde: 

• Consultația de la egal-egal  

• Consultația asistentului social, Case management  

• Consultația psihologului 

• Consultația medicului narcolog 

• Activități de grup cu caracter terapeutic/informațional 

• Distribuirea materialelor informative. 

Anual cu serviciile asistenței psiho-sociale sunt acoperite aproximativ 600 de 

beneficiari, dintre care aproape 100 sunt pacienți ai tratamentului de substituție cu 

metadonă. 

 

 Rezultate scontate ale implementării proiectului constituie: 

- Reducerea incidenţei HIV în mediul CDI din  mun. Bălți 

- Asigurarea accesului GRSI la servicii de reducere a riscurilor – menținerea și sporirea 

ratei de acoperire cu servicii a CDI din numărul populaţiei estimate (cel puțin  60%);  

- Reducerea riscurilor asociate comportamentelor sexuale și de consum a beneficiarilor 

proiectului în special cu privire la cel de infectare cu HIV, ITS, hepatite virale și riscul de 

îmbolnăvire cu Tuberculoză; 

- Asigurarea unui nivel ridicat al cunoştinţelor şi abilităţilor de prevenire HIV şi IST în 

mediul CDI prin practicarea sexului protejat şi a mijloacelor mai puţin ofensive de 

consum a drogurilor; 

- Sporirea aderenței la tratamentul ARV și tratamentul substituiv a pacienților susținuți 

cu suport psiho-social în cadrul proiectului; 



- Abordare strategică, coordonată şi durabilă a metodelor de prevenire HIV/ITS în 

mediul CDI în mun. Bălți; 

- Implicarea factorilor de decizie locali în susţinerea măsurilor de reducere a riscurilor în 

grupurile la risc (decizii oficiale, acţiuni şi autorizaţii care contribuie la implementarea 

proiectului, donaţii, sporirea alocațiilor financiare din bugetele locale etc.);  

- Opinie publică informată şi suport comunitar. 

 

Secretarul Copnsiliului de coordonare a  

implementării Programului municipal,  

președintele AO”Tinerii pentru dreptul la viață”                                   Iațco Ala 


