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Propunere de modificări, iunie 2019 

Proiectul de Hotărâre a Guvernului privind 
aprobarea Programelor Naţionale de 
Sănătate. 

 

Amendamente 

 

Argumente 

Programul naţional de prevenire, 

supraveghere şi control a infecţiei HIV/SIDA 

Obiective: 

a) reducerea răspândirii infecţiei HIV/SIDA 

prin depistarea precoce a persoanelor 

infectate în rândul celor cu comportament la 

risc pentru infecţia HIV/SIDA, precum şi prin 

depistarea precoce a persoanelor infectate 

HIV simptomatice; 

b) reducerea morbidităţii asociate cu infecţia 

HIV prin asigurarea tratamentului bolnavilor 

cu infecţie HIV/SIDA. 

 

Programul naţional de prevenire, 

supraveghere şi control a infecţiei 

HIV/SIDA 

Obiective: 

a) reducerea răspândirii infecţiei 

HIV/SIDA prin acțiuni specifice de 

prevenire și prin depistarea 

precoce a persoanelor infectate în 

rândul celor cu comportament la risc 

pentru infecţia HIV/SIDA, precum şi 

prin depistarea precoce a 

persoanelor infectate HIV 

simptomatice; 

b) reducerea morbidităţii asociate cu 

În România, programele de sănătate pun în aplicare (și finanțează) PREVENIREA, 

inclusiv prevenirea HIV, boli transmisibile, vaccinări, probleme de sănătate mintală, 

dependența de substanțe.  

 

Prin completarea obiectivului de la punctul a) cu sintagma „acțiuni specifice de 

prevenire”, programul național de prevenire, supraveghere și control a infecției HIV/SIDA 

va putea asigura componenta de prevenire din denumirea programului și va respecta 

recomandările Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), ale Centrului European de 

Prevenire și Control al Bolilor (ECDC)  și legislația din România, inclusiv legea 584/2002. 

 
Prin punctul c (nou introdus) solicităm punerea în practică a recomandărilor OMS și 
ECDC în ceea ce privește creșterea accesului la testarea HIV pentru grupurile la risc, 
ținând cont de specificul epidemiei în România – epidemie concentrată la bărbații care 
fac sex cu bărbați și consumatorii de droguri, în populația generală menținându-se o 
incidență mică.  
Aceste recomandari de accesibilizare a testării HIV sunt centrate pe comunitate: includ 
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infecţia HIV prin asigurarea 

tratamentului bolnavilor cu infecţie 

HIV/SIDA. 

c) dezvoltarea și adoptarea de 

metodologii de lucru pentru 

testarea HIV în comunitate. 

 

auto-testarea, testul HIV aplicat de persoane din comunitatea respectivă, instruiți în 
prealabil, testare HIV în serviciile comunitare (adică serviciile oferite în comunități). ARAS 
solicită completarea programului prin adaugarea unui al treilea obiectiv în programul HIV, 
respectiv “dezvoltarea și adoptarea de metodologii de lucru pentru testarea HIV în 
comunitate”, acțiune care nu are un impact bugetar în cadrul programelor. 

Recomandările OMS și ECDC sunt: 

https://www.who.int/hiv/pub/toolkits/policy-hiv-testing-by-lay-provider/en/  

https://www.who.int/hiv/pub/self-testing/strategic-framework/en/  

https://www.who.int/hiv/pub/guidelines/keypopulations-2016/en/  

https://ecdc.europa.eu/en/publications-data/public-health-guidance-hiv-hepatitis-b-

and-c-testing-eueea  
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