Agravarea situației HIV din România poate fi oprită de autoritățile locale

Către:
Domnul Viceprimar Horia Tomescu
Organizațiile non-guvernamentale semnatare vă transmit un apel cu privire la
portofoliul dumneavoastră în zona serviciilor sociale pentru grupurile vulnerabile.
Având în vedere prevederile Codului Administrativ, instituțiile publice locale au atribuții
în programele de sănătate publică la nivelul orașelor. Vă lăsăm mai jos argumentele
noastre cu privire la motivele pentru care considerăm vitală includerea în bugetul local
a unei sume special destinată programelor de prevenire HIV/SIDA pentru grupurile
vulnerabile:
Numărul de cazuri noi de infecție HIV depistate la nivel național în anul 2020 a
înregistrat o scădere bruscă față de anii precedenți1, sugerând o prăbușire a ratei de
testare HIV în contextul pandemiei COVID-19. În lipsa unor măsuri urgente adresate
grupurilor vulnerabile la infecția HIV, pandemia COVID-19 va fi urmată de o agravare
dramatică a epidemiei HIV.
Organizația Mondială a Sănătății estimează că peste un deceniu de progrese în
lupta împotriva HIV vor fi anulate de pandemia COVID-192. Prin această scrisoare
ne vedem nevoiți să suplinim vocea grupurilor vulnerabile, care, în mod sistematic au
lipsit de la discuția despre accesul la resurse publice și care au nevoie de includerea în
procesul de alocare financiară pentru servicii minime de prevenire în domeniul HIV/
SIDA, hepatite și alte boli cu transmitere sexuală.
În acest moment există în implementare un ultim grant oferit de Fondul Global, care
însă nu mai include nici un fel de suport pentru serviciile de prevenire HIV adresate
grupurilor vulnerabile. Finanțarea acestei componente s-a sfârșit în decembrie 2020.
În ultimii zece ani, aceasta a fost sursa de finanțare aproape exclusivă pentru
proiectele care au vizat prevenirea infecției cu HIV/SIDA. În aceste condiții, sarcina
finanțării acestor programe revine autorităților din România. În condițiile în care
autoritățile locale au prerogative în domeniul sănătății publice și, mai mult, au acces
direct la informații cu privire la grupurile vulnerabile care se află în comunitate,
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considerăm că este necesară implicarea instituției pe care o coordonați într-un
domeniu care a fost ani de zile neglijat în România.
În acest context, este nevoie să alocați finanțare dedicată serviciilor de prevenire
HIV pentru grupurile vulnerabile.
Aceste servicii trebuie să includă:
-

-

programe de testare HIV;
programe specifice adresate grupurilor vulnerabile, precum oferirea gratuită de
prezervative, programe de harm-reduction (oferirea de echipamente sterile de
injectare, testare pentru hepatite, referire către servicii specializate);
servicii de consiliere și informare.

Alături de aceste servicii, pot fi prevăzute fonduri locale și pentru analiza contextului
local și identificarea nevoilor grupurilor vulnerabile din comunitate (menționăm că,
spre exemplu, în ceea ce privește consumatorii de droguri injectabile există date doar
în Municipiul București), dar și pentru programe de prevenire HIV/SIDA, hepatite și alte
boli cu transmitere sexuală adresate populației generale, cu o atenție deosebită
adresată tinerilor.
Strategiile locale și județene menționează explicit nevoia de intervenție din partea
autorităților publice locale în ceea ce privește grupurile vulnerabile la infecția cu HIV.
Cu toate acestea, bugetele pentru eventualele măsuri adresate acestor grupuri au
întârziat.
Municipiul București constituie epicentrul epidemiei HIV din România, având un număr
cumulat de cazuri noi pentru perioada 1 ianuarie 2016 – 31 decembrie 20201
disproporționat de mare față de toate celelalte județe ale țării.

Numărul de cazuri noi de infecție HIV în municipiul București

Printre populațiile aflate la risc pentru infecția HIV se numără și consumatorii de
droguri injectabile. La nivelul Municipiului București, doar în anul 2018 au fost
înregistrați 1.933 noi beneficiari la tratament de specialitate pentru afecțiuni cauzate
de consumul de droguri injectabile, conform Agenției Naționale Antidrog.
Numărul total estimat de consumatori de droguri intravenoase la nivelul Municipiului
București este de peste 10.000, acesta aflându-se în creștere la nivelul ultimilor 5 ani.
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În București este cea mai critică situație din punct de vedere al infecției HIV, ceea ce
face ca programele de prevenire, testare, informare regăsite în strategiile capitalei să
fie absolut necesare și implementate cu regularitate. Astfel grupurile vulnerabile ar
avea acces la serviciile de bază și s-ar putea realiza o mapare corectă a acestora.
Totodată, discriminarea frecventă a grupurilor vulnerabile nu îi determină pe aceștia
să-și dezvăluie situația. Astfel, în rândul populației generale pot exista și persoane cu
comportamente la risc ce nu au fost declarate.
Domnule Viceprimar Horia Tomescu, prin această scrisoare deschisă vă solicităm ca în
anul 2021 să luați în calcul finanțarea serviciilor socio-medicale adresate grupurilor
vulnerabile.
Vă rugăm să înțelegeți demersul nostru ca fiind unul constructiv și care vine în sprijinul
respectării recomandărilor internaționale cu privire la infecția HIV/SIDA, a dreptului
fundamental al oamenilor cu privire la accesul la servicii medicale și a sănătății publice
din comunitatea pe care o reprezentați.
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