Raport anual 2018

Realitatea infecţiei cu HIV în România este una pe care oricât am încerca să o ascundem, să o ignorăm,
continuă să existe și cu fiecare an care trece devine mai pregnantă. Poziția noastră ca indivizi, dar și ca
societate determină sensul și modul în care această realitate se manifestă. Dacă suntem informați cu
privire la infecția cu HIV și modalitățile de transmitere, ne formăm o atitudine responsabilă și deschisă
față de persoanele infectate cu HIV, în care teama nu îşi mai găsește locul. E o problematică cu multe
fațete în care fiecare avem rolul și responsabilitatea noastră, depinde doar de noi să acționăm în
consecință.De ce ar trebui să ne pese?

Pentru că putem înţelege măcar parţial ce emoţii sau trăiri are o persoană seropozitivă. Ca oameni
suntem într-o continuă căutare pentru a ne găsi locul şi rostul în societatea din care facem parte.
Această alergare continuă de a face faţa unor standarde şi roluri ne oboseşte şi sunt momente când
simţim nevoia de repaus pentru a ne regăsi. Pentru o persoană seropozitivă, pe lângă întrebările
existenţiale pe care cu toţii ni le punem, apar altele cu rapunsuri mult mai greu de găsit. Sunt roluri şi
norme pe care, ca persoană seropozitivă, e greu să ţi le asumi. Persoanele care trăiesc cu HIV/SIDA îşi
doresc deschidere faţă de cei din jurul lor. Ascunderea statutului este o povară greu de dus, de care
oricine s-ar lipsi cu plăcere. Împreună cu ei milităm pentru o societate care este pregătită să primească
această deschidere. O societate mai bună pentru persoanele seropozitiva este o societate mai bună,
pentru noi toţi.
Anul 2018 ne-am concentrat atenția pe activități care servesc cel mai bine scopului organizației noastre
și persoanelor pe care le reprezintăm.Dintre realizările UNOPA în 2018 :
•

Am lucrat direct cu autoritățile pentru a veghea la funcționarea Programului Național HIV/SIDA
fără opreliști birocratice.

•

Am monitorizat accesul pacienţilor la tratament şi am realizat un raport - 'Tratamentul ARV în
România' - prin care am arătat disfuncţionalităţile care există în cadrul programului de
tratament şi am propus soluţii şi modalităţi de îmbunătăţire a acestui lucru.

•

Ne-am adresat societății prin canale diverse pentru a atenționa societatea civilă că infecţia cu
HIV există în continuare, nu a dispărut, şi că e nevoie de prevenire şi educaţie pentru sănătate.
Mesajele de prevenire le-am lansat în paralel cu un apel la acceptare și nondiscriminare a
persoanelor seropozitive.

•

Am inițiat evenimente sau ne-am alăturat inițiativelor partenerilor noștri pentru a menține pe
agenda publică soluționarea problemelor atât din domeniul HIV/SIDA, cât și cel al tuberculozei.

•

Am participat la evenimente internaționale aflând astfel ultimele noutăți în domeniu, totodată
contribuind cu date despre infecția HIV în România pentru realizarea unor
rapoarte internaționale

•

Am menținut legătura cu diverse grupuri de lucru din județe în care nu există organizații ale
persoanelor seropozitive.

Toate acestea s-au realizat prin sprijinul a nenumărați parteneri, colaboratori, donatori și sponsori,
finanțatori internaționali, aportul persoanelor seropozitive, a voluntarilor, medici și reprezentanți ai
autorităților publice și ai altor organizații nonguvernamentale cărora le mulţumim.

Iulian Petre,
Director Executiv UNOPA

1. Despre UNOPA

VIZIUNEA NOASTRĂ
O lume în care infecţia cu HIV este sub control şi persoanele seropozitive sunt persoane egale într-o
societate care nu-i discriminează.

MISIUNEA NOASTRĂ
A promova şi apăra drepturile persoanelor infectate şi afectate de HIV/SIDA din România.

PRINCIPIILE CARE NE CONDUC
Dreptul la o protecţie socială adecvată
Dreptul la educaţie şi integrare socio-profesională
Acces egal la servicii şi îngrijiri medicale
Acces la tratament antiretroviral continuu, gratuit şi nediscriminatoriu

VALORI ÎN CARE CREDEM
Implicarea pacienţilor în procesul de luare a deciziilor
Solidaritate între membrii organizaţiei
Transparenţă
Non-discriminare şi incluziune socială
Echitate socială
Proactivitate
Şanse egale

UNOPA este o organizație nonguvernamentală umbrelă, ai cărei membri s-au unit pentru atingerea
obiectivelor comune pe care le au în apărarea și promovarea persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA în
România.
UNOPA este condusă de Adunarea Generală și Consiliul Director.
Adunarea Generală este formată din reprezentanții legali ai următoarelor organizații:
1. Asociaţia Persoanelor Afectate - Brăila
2. Fundaţia Andreea – Mediaş
3. Asociaţia Benone - Tirgu-Mures
4. Asociaţia Inocentă şi speranţă - Reşita

5.

Asociaţia Iris - Vaslui

6. Asociaţia Licurici – Giurgiu
7. Asociaţia Lizucă – Bacău
8. Asociaţia Noi şi Ceilalţi – Bucureşti
9. Asociaţia Noua Speranţă - Petrilă
10. Asociaţia O rază de lumină - Mangalia
11. Asociaţia Pro Karma – Tirgu-Mures
12. Fundaţia MGH - Constanţa
13. Asociaţia Red Ribbon – Fălticeni
14. Asociaţia Speranţa Băniei - Craiova
15. Asociaţia Speranţa Copiilor 2000 - Bârlad
16. Asociaţia Speranţa în Viitor – Timişoara
17. Asociaţia Tereza - Botoşani
18. Asociaţia Viaţa şi Speranţa – Giurgiu
19. Asociaţia Noi şi Ceilalţi – Filiala Braşov
20. Asociaţia Noi şi Ceilalţi – Filiala Constanţa
21. Asociaţia Noi şi Ceilalţi – Filiala Prahova
22. Asociaţia Noi şi Ceilalţi – Filiala Arad
23. Asociația Pacienților din Galați
24. Asociația Speranța Constanța

Consiliul Director UNOPA
Consiliul Director este format din reprezentanții aleși de la nivelul organizațiilor membre. Prezentul
Consiliu Director a fost ales în 2018 și are un mandat de 3 ani.

Echipa executivă UNOPA

2. APĂRAREA ȘI PROMOVAREA DREPTURILOR PERSOANELOR
AFECTATE DE HIV/SIDA ȘI A ALTOR CATEGORII DE PACIENȚI

În anul 2018 am continuat să menținem o comunicare deschisă cu conducerea spitalelor de infecțioase,
asociațiile de pacienți, autoritățile publice locale și centrale cu competențe în domeniul sănătății,
educației, integrării sociale și profesionale. Motivul pentru care am urmărit aceste dimensiuni rezidă din
faptul că acestea sunt aspecte care guvernează viața persoanelor seropozitive dar și a altor categorii de
pacienți, care concură pentru asigurarea calităţii crescute a vieţii.
În anul 2018, o parte importantă a activității UNOPA a fost concentrată pe analizarea modului în care
Programul HIV/SIDA funcționează și pe colaborarea cu toți actorii implicați în identificarea de soluții
pentru a preveni sau rezolva întreruperile de tratament pentru persoanele seropozitive. Pe de altă parte
am urmărit creșterea capacității societății civile din România de a promova politici publice în sistemul de
sănătate și al protecției sociale astfel încât drepturile pacienților să fie respectate iar aceștia să
beneficieze de toate premisele pentru ameliorarea/rezolvarea sau ținerea sub control a problemelor de
sănătate și pentru integrarea socială sau profesională. De cele mai multe ori s-a constatat rezistența și
opoziția pacienților, dar si a organizațiilor de pacienți în fața unor politici și programe din domeniul
sănătății și al protecției sociale, construite arbitrar, fără consultarea asociațiilor de pacienți, a societății
civile, care în unele cazuri sunt total lipsite de coerență în raport cu nevoile pacienților, iar în alte cazuri

răspund doar parțial nevoilor pacienților. Pe plan internațional, asociațiile de pacienți sunt recunoscute
ca fiind resurse importante in stabilirea politicilor publice ale autorităților responsabile pentru sistemul
de sănătate/ protecție socială. Carta Europeană a Drepturilor Pacienților adoptată la nivel european în
2002 recomandă autorităților să creeze mecanismele de consultare și colaborare cu asociațiile de
pacienți în direcția centrării programelor și politicilor de sănătate pe pacient și pe nevoile acestuia.
Documente oficiale emise de Comisia Europeană recunosc importanța asociațiilor de pacienți în
strategiile din domeniul sănătății și recomandă instituirea mecanismelor de consultare cu asociațiile de
pacienți (Togetherfor Health: A Strategic Approach for the EU 2008-2013, COMMISSION OF THE
EUROPEAN COMMUNITIES, Brussels, 23.10.2007). În ultimii ani au fost semnalate de pacienți și
asociațiile de pacienți apariția mai multor probleme/situații care au necesitat implicarea asociațiilor de
pacienți, acest lucru realizându-se prin participarea sau organizarea de dezbateri publice, întâlniri cu
reprezentanții ministerelor, pentru a se discuta aspecte legate de: accesul pacienților cu afecțiuni cronice
la tratament si servicii medicale, politicile privind preturile medicamentelor din Romania, implicarea
pacienților in consiliile etice ale spitalelor, cardul de sănătate, dosarul electronice sănătate, programele
naționale de sănătate, contractul cadru al serviciilor medicale din cadrul sistemului de asigurări sociale
de sănătate, etc.

INSTRUIREA ȘI SUPORTUL PERSONALULUI DIN ONG-URI ȘI/SAU PARTENERI SOCIALI ÎN
DOMENIUL ELABORĂRII POLITICILOR PUBLICE
O serie de 3 cursuri de instruire cu tema „ELABORARII POLITICILOR PUBLICE” au fost organizate şi au
urmărit să ofere ocazia reprezentanților care fac parte din asociațiile de pacienți sau parteneri sociali
(sindicate) să își dezvolte abilități de elaborare a politicilor alternative la politicile publice. Cursurile au
abordat aspecte teoretice cât și practice legate de elaborarea propunerilor de politici publice: modele
si tipologii în elaborarea politicilor publice, instrumente si tehnici în luarea deciziilor de politici publice,
agenda publică / instituțională/media, procesul de implementare a politicilor publice, contextul
romanesc al politicilor publice, exerciții practice de formulare de politici publice.
Cursurile au conținut și aspecte legate de temele orizontale
•Dezvoltare durabila - o secțiune cu privire la importanta protecției mediului și dezvoltării durabile,
problemele de mediu și tema schimbărilor climatice;
• Egalitatea de șanse și nediscriminarea și egalitatea de gen - o secțiune de promovare a egalității de
șanse între femei și bărbați, a egalității de șanse pentru toți, fără discriminare in funcție de gen, rasă,
origine etnică, religie, handicap, vârsta, orientare sexuală.
Fiecare curs a reunit in medie 20 de participanți din partea asociațiilor de pacienți și sindicate.
Reprezentanții asociațiilor de pacienți sau sindicate au putut solicita sprijin din partea UNOPA pentru a
beneficia de consiliere de specialitate pentru evaluarea și documentarea politicilor publice, pentru
patologiile pe care le reprezintă. De asemenea pentru suportul reprezentanților asociațiilor de pacienți
sau sindicate pentru evaluarea și documentarea politicilor publice a fost infiintata reteaua si platforma
Civil Net.

MONITORIZAREA ACCESULUI PACIENȚILOR LA TRATAMENT ARV-2018
UNOPA a continuat in 2018 activitatea de monitorizare a accesului pacientilor la tratament si lobby
pentru rezolvarea problemelor legate de asigurarea tratamentului necesar persoanelor seropozitive din
România.
În acest sens, UNOPA a semnalat în repetate rânduri opiniei publice si autorităților sincopele în
asigurarea tratamentului ARV, lupta persoanelor seropozitive cu virusul fiind supusa unui risc de e șec in
acele momente. In acest demers UNOPA a menținut o comunicare constantă cu pacienții seropozitivi,

organizațiile nonguvernamentale, spitale, medici si Ministerul Sănătății, încercând să prevină sau să
rezolve cât mai rapid problemele legate de asigurarea tratamentului.
La finalul anului a fost realizat un raport care sintetizează întreruperile de tratament ARV în România, in
anul 2018, rolul documentului fiind acela de a ajuta la gestionare și înțelegerea disfuncționalităților care
duc la întreruperile tratamentului anti-retroviral.
În același timp, ne-am propus să tragem un semnal de alarmă asupra efectelor întreruperilor de
tratament asupra stării de sănătate a pacienților seropozitivi, dar și a credibilității statului Român,
precum și să inițiem un mecanism de monitorizare a respectării drepturilor pacienților seropozitivi cu
privire la asigurarea tratamentului specific.

Dezbateri regionale în domeniul politicilor publice
În anul 2018 au fost organizate 2 dezbateri în 2 regiuni de dezvoltare: Sud-Vest Oltenia, Nord-Vest. Cele
2 dezbateri fac parte dintr-o serie de 7 astfel de evenimente, organizate în cele 7 regiuni de dezvoltare,
în perioada Octombrie 2018 - Mai 2019. Scopul dezbaterilor : Dezbaterile urmăresc reunirea factorilor
cu interes în problematica persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile sau diferitelor patologii, atât
cei ce fac parte din autoritățile publice locale/regionale cât și cei care fac parte din sectorul
ONG/parteneri sociali/sindicate, pentru a analiza, dezbate şi propune soluții viabile privind situația
pacienților și grupurilor vulnerabile din regiune, care să se concretizeze într-una sau mai multe
propuneri de politici publice alternative la cele inițiate de guvern. Concluziile dezbaterilor precum și
propunerile de politici publice de la nivel de regiuni vor fi incluse intr-un raport de monitorizare a
politicilor publice.

Dezbatere „Programul de tratament HIV în România – prezent și perspective”
UNOPA a dorit să menţină atenţia specialiştilor implicaţi în asigurarea tratamentului ARV şi a analizelor
specifice pentru persoanele seropozitive, mass mediei şi comunităţii asupra modului în care
funcţionează Programul naţional şi a problemelor întâmpinate, în special cele legate de întreruperile de
tratament.
Evenimentul a fost organizat în parteneriat cu Institutul Național de Boli Infecțioase „Prof. Dr. Matei
Balș”, Centrul Român HIV/SIDA și Academia Europeană de HIV/SIDA .
În cadrul evenimentului s-au prezentat datele oficiale cu privire la infecţia HIV în România, s-au dezbătut
subiecte care au vizat situaţia analizelor specifice de monitorizare a eficienţei tratamentului ARV, accesul
la servicii medicale şi tratament şi altele, situaţia ghidului de tratament, bugetul alocat programului,
tratamentul preexpunere, achiziţia centralizată importanţa colaborării între asociaţiile de pacienţi şi
instituţii. La eveniment au participat peste 100 de persoane, personal medical, reprezentanți ai
autorităților responsabile cu prevenirea și tratamentul infecției HIV, reprezentanți ai organizațiilor
neguvernamentale active în domeniu, pacienți, jurnaliști, etc.

3. ACŢIUNE DE PREVENIRE ȘI TESTARE HIV

În anul 2018 au continuat activitățile de educare și informare stradale, școli și licee, pe social media
pentru că una dintre cele mai importante componente în lupta cu virusul HIV este prevenirea.
Considerăm că educarea tinerei generații ne aduce cu un pas mai aproape de un viitor fără HIV.
În ultimii ani numărul de infecții noi cu virusul HIV, îndeosebi în rândul populaţiei tinere a fost în continuă
creștere. Am urmărit ca prin acțiuni directe să tragem semnale de alarmă cu privire la această tendință,
să pledăm pentru introducerea educației pentru sănătate în învățământul de masă, să derulăm activități
de informare în mai multe dintre județele țării, să încheiem parteneriate cu școli și licee, protocoale de
colaborare cu instituții locale și județene pentru a derula activități de prevenție.

CAMPANII DE INFORMARE STRADALE
Activităţile s-au realizat în 14 localităţi ale ţării de către asociaţiile de persoane seropozitive cu ajutorul
voluntarilor şi au vizat informarea comunităţii despre infecţia HIV/SIDA şi mijloacele de prevenire.
Asociaţiile membre UNOPA s-au mobilizat şi au realizat o serie întreagă de evenimente şi activităţi
destinate atât informării comunităţii cu privire la infecţia HIV, cât şi marcării solidarităţii cu persoanele
care trăiesc cu HIV.

Pentru a creşte vizibilitatea acestor acţiuni s-au organizat: funde umane, marşuri, distribuire de pliante şi
fundiţe roşii, lansare de lampioane, aprindere de candele.

CAMPANII DE EDUCARE A ELEVILOR ŞI STUDENŢILOR
Activităţile de educare a elevilor au vizat discuţii despre mijloacele de prevenire, metodele de
transmitere a infecţiei, despre persoanele seropozitive şi cât de mult afectează atitudinile de
discriminare şi stigmatizare viaţa acestora.
Copiii şi tinerii aparţinând populaţiei generale sunt pe de o parte un grup vulnerabil, (fiind expuşi
situaţiilor de risc în trecerea de la copilărie la viaţa adultă), dar, în acelaşi timp, grup cu mare potenţial
de dezvoltare a comportamentelor responsabile şi nediscriminatorii pe termen lung, contribuind astfel
la dezvoltarea unei societăţi bazate pe toleranţă şi nu pe stigmatizare.

CAMPANIE DE INFORMARE ONLINE
Scopul componentei online este să educăm cât mai mulţi tineri în privința testării, să eliminăm
preconcepțiile cu privire la testare, să ajutăm la crearea unor obiceiuri sănătoase, în care testarea
pentru HIV devine un obicei pentru întreținerea sănătății personale. Pe site-ul UNOPA, dar mai ales pe
pagina de Facebook a UNOPA au fost diseminate informaţii despre testarea pentru HIV, informaţii
despre evenimentele din Campanie, fotografii cu mesaje motivaţionale, articole de presă, etc. care au
fost vizualizate de peste 10000 de utilizatori de Facebook.
În cadrul campaniei au fost înaintate adrese către direcţiile de sănătate publică din România cu privire la
testarea gratuită pentru HIV din raza judeţului lor. Cu ajutorul acestor informaţii a fost creată o hartă a
serviciilor de testare gratuită din România, cu explicaţii cât mai facile pentru vizitatori, astfel încât
oamenii să se simtă încurajaţi să se testeze. Aceste informaţii sunt disponibile pe site-ul UNOPA.

Film testare HIV Bianca

CONSILIERE TELEFONICĂ DESPRE PROBLEMATICA HIV
De-a lungul anului, UNOPA a oferit informatii legate de infecția cu HIV, riscul de infectare , posibilități
de testare a persoanelor care au solicitat acest lucru, fie prin telefon, fie prin pagina de site sau facebook.

4. ACCEPTARE. COMBATERE STIGMĂ ŞI DISCRIMINARE

Concurs naţional de postere "Fii Inspirat"- Editia 2018
Derulat cu aprobarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, concursul a urmărit încurajarea
elevilor să adopte comportamente de acceptare şi deschidere faţă de persoanele seropozitive şi oferirea
unei oportunităţi pentru elevi de a reda prin artă o experienţă/înţelegere proprie legată problematica
HIV/SIDA şi persoanele seropozitive. S-a desfăşurat pe două categorii de vârstă: Ciclul gimnazial (elevi
din clasele V-VIII) şi Învăţământ liceal, profesional (participanții din această categorie nu au depășit
vârsta de 19 ani la data înscrierii în concurs).
Concursul s-a desfăşurat cu ocazia Zilei de 1 Decembrie - Ziua Mondială de luptă împotriva HIV/SIDA,
urmărind să atragă atenția asupra nevoii de deschidere și acceptare a persoanelor care trăiesc cu
HIV/SIDA. Stigmatul HIV/SIDA perpetuează o teamă nejustificată faţă de acest subiect, faţă de informare
sau faţă de testare. Discriminarea persoanelor infectate cu HIV se dovedeşte a fi poate cel mai dificil
obstacol întâmpinat de programele de prevenire a infecţiei cu HIV.

1 - Locul I Clasele V-VIII- Titlul posterului – “ÎNVINGĂTORILOR LE CRESC ARIPI” Eleva MARIȚA L ANA MARIA CRISTINA cls.a
VIII-a, ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.178 SECTOR 1, BUCUREȘTI, prof. coord. Stanciu Constanța

2 - Locul II Clasele V-VIII-Titlul posterului – “Pune-ți pofta-n cui“, Elev: Vasilescu Adrian cls. a VII-a Școala Gimnazială
Constantin Brâncoveanu Valea Mare, Valea Mare-Podgoria, prof. coord. Dumitru Marian Florin

3 - Locul III Clasele V-VIII-Titlul posterului – “DINCOLO DE PREJUDECĂȚI“, Eleva CONSOLE R-V ALEXANDRA-OANA cls. a VIII-a
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 178 SECTOR 1, BUCUREȘTI, prof. coord. Cîrje Iuliana

4 - Locul I Clasele IX-XII -Titlul posterului – “Sechestrată“ Eleva Mezosi M Vivien, cls. a XI a, Liceul Tehnologic Tăşnad, Loc.
Tășnad, Județ Satu Mare prof. coord. Herskovics Ingrid Emoke - Premiu anulat pe motive de copyright.

5 - Locul II Clasele IX-XII- Titlul posterului – “Can you spot the difference?“ Elev Marginean G Andrei-Gabriel, cls. a XII a,
Colegiul Tehnic “Raluca Ripan” Cluj, Cluj-Napoca, prof. coord. Bâzu Anemaria-Laura;

6 - Locul III Clasele IX-XII-Titlul posterului – “Ai grijă de corpul tău!”Eleva, Nedeluț N Ioana Alexia cls. a IX-a Liceul Teoretic
Constantin Brancoveanu București ,sectorul 1 , prof. coord. Mercan Lucian ;

5. SUPORT. CONSULTANŢĂ. NETWORKING

Sprijinirea persoanelor seropozitive pentru a beneficia de protecţie socială adecvată și de suport
psihosocial este o direcție de acțiune prioritară pentru UNOPA.
În anul 2018 am continuat să oferim informații despre modalitățile de accesare a indemnizațiilor oferite
de stat, să facilităm relația cu instituțiile medicale și cu autorităţile publice, să înțelegem mai bine nevoile
în continuă schimbare ale persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA, să oferim alternative pentru
autogestionarea oboselii terapeutice, acceptarea diagnosticului, integrarea în comunitate, formarea
unei perspective optimiste asupra viitorului.

FORUMUL NAŢIONAL AL PERSOANELOR SEROPOZITIVE
Eveniment cu tradiţie, Forumul Naţional al Persoanelor Seropozitive are ca principale obiective oferirea
de noutăţi privind infecţia HIV/SIDA, implicaţiile sociale, medicale şi profesionale, comunicare,
networking, sharing.
Anul acesta întâlnirea s-a derulat la Bucuresti şi s-a concentrat pe discuţii privind eficienţa tratamentului,
aderenţa la tratament şi accesul la servicii medicale, sănătatea sexuală şi reproductivă în cazul
persoanelor seropozitive.

Pe langă prezentarile specialiștilor, au fost prevăzute şi intervenţii ale persoanelor seropozitive care să
vorbească din experienţa proprie, să aducă mesaje de încurajare, să prezinte situații particulare si să
adreseze întrebări vorbitorilor.

PROGRAMUL DE BURSE DOREL PINTILIE
Proiectul urmărește acordarea de sprijin financiar pentru persoane seropozitive din România care
doresc să se dezvolte din punct de vedere personal şi profesional. Sprijinul financiar a putut fi folosit
pentru a acoperi costuri directe ce ţin de taxe de studii, taxe pentru participarea la cursuri, taxe pentru
participarea la diferite forme de ateliere, şcoli de vară, programe, etc.

6.SUPORT PENTRU PACIENȚII CU TUBERCULOZĂ

Anul acesta am continuat să derulăm proiecte al căror scop principal este oferirea de suport pentru
creşterea aderenței la tratament a pacienţilor cu tuberculoză. Aceste proiecte se derulează cu finanțare

din partea Fondul Global de Luptă Împotriva HIV/SIDA, TB şi Malariei prin Fundaţia Romanian Angel
Appeal și în parteneriat cu Asociaţia pentru sprijinirea pacienţilor cu TB-MDR.

ASIGURAREA DOT PENTRU PACIENŢII CU TUBERCULOZĂ
DOT (Tratamentul direct observat) suport constă în observarea şi monitorizarea administrării
tratamentului pentru pacienţii incluşi în proiect şi completarea aderenţei pacientului de către voluntarii
proiectului care îşi derulează activitatea la nivelul dispensarelor TB din 6 judeţe din România.

SUPORT PENTRU CREŞTEREA ADERENŢEI PRIN STIMULENTE SOCIALE
Aceste stimulente sociale sunt oferite pacienţilor cu TB care au avut o aderenţă crescută la tratament şi
au respectat indicaţiile medicului infecţionist, urmărind sprijinirea acestora în menținerea unei
adererențe crescute la tratament și finalizarea tratamentului.
În funcţie de încadrarea în riscul de neaderență aceste stimulente sub formă de tichete sociale au avut
valoare de între 50 lei/lună sau 80 lei/lună.

SUPORT PSIHOSOCIAL PENTRU CREŞTERE ADERENŢEI LA TRATAMENT
Pentru pacienţii TB tratamentul este greu de suportat şi de durată îndelungată, iar asigurarea unui
suport psihologic şi social adecvat joacă un rol important în creşterea şi susţinerea unei aderenţe
crescute, pe toată durata administrării tratamentului.
Suportul psihologic s-a realizat prin şedinţe de consiliere individuale, grupuri de suport, suport telefonic
între egali.

Ședințele de consiliere individuală psihologică şi socială şi grupurile de suport au fost organizate şi
susţinute în cadrul echipelor multidisciplinare din centrele dezvoltate la nivelul spitalelor de infecţioase
în cele 6 judeţe (București, Constanța, Argeș, Dolj, Maramureș, Neamț).
Serviciul de suport între egali s-a desfășurat în parteneriat cu ASPTMR (Asociația pentru sprijinirea
pacienților cu TB-MDR) și a constat în apeluri telefonice realizate de către foști pacienți cu tuberculoză
care au încheiat cu succes tratamentul.

SPRIJINIREA PERSOANELOR CU TUBERCULOZĂ ÎN VEDEREA FACILITĂRII PARTICIPĂRII
LA TRATAMENT
Activitatea este parte a proiectului „Organizarea de programe de depistare precoce (screening),
diagnostic și tratament precoce al tuberculozei, inclusiv al tuberculozei latente” derulat de UNOPA în
parteneriat cu Institutul de Pneumoftiziologie „Marius Nasta” (Lider de parteneriat) si alti 5 parteneri.
Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman
(POCU).Proiectul urmărește sprijinirea grupului țintă, persoane aparținând grupurilor vulnerabile care
vor beneficia de programe de sprijin (screening) – în vederea facilitării participării acestuia la tratament
(ex. consiliere psihologică, peer-to-peer suport, subvenții și alte servicii adaptate și necesare).
Identificarea și evaluarea persoanelor cu tuberculoză din regiunea arondată în care funcționează
spitalul, pentru a fi incluse în proiect, se va realiza de către echipă multidisciplinară care va funcționa la
nivelul centrului regional. Activitatea a demarat in 2018 cu elaborarea metodologiei de lucru in proiect,
realizata in comun cu toti partenerii proiectului.

7. ACTIVITĂȚI PENTRU DEZVOLTAREA ORGANIZAȚIONALĂ

În 2018, dezvoltarea profesională a echipei executive a continuat prin participarea la conferinţe şi
evenimente cu tematici relevante pentru activitatea UNOPA.

Urmărind dezvoltarea continuă, UNOPA a participat la două evenimente internaționale in 2018.
•

Gilead ShareNow Meeting a avut loc în perioada 28-30 Iunie 2018 în Ljubljana, Slovenia, este
parte a programului ShareNow Exchange care este un forum dedicat prezentării inițiativelor
existente, adresând provocările principale în managementul și îngrijirea pacienților cu HIV și
HCV din Europa Centrală și de Est. Întâlnirea a abordat teme precum: Provocări principale în
Europa Centrală și de Est, lucrând împreună pentru îmbunătățirea continuă a îngrijirii;
parteneriate pentru adresarea provocărilor comune din regiune, etc.

•

HIV and Your Body: Seeing the Whole Picture meeting, care a avut loc în perioada 20-21 Iunie
2018 în Praga, Republica Cehă. Acest program interactiv a urmărit să abordeze nevoile
nesatisfăcute ale persoanelor care trăiesc cu HIV (PLHIV) în 2018, asistat de specialiști în HIV și
reprezentanți ai grupului de pacienți. Evenimentul a abordat subiecte precum: - Evidențierea
nevoilor nesatisfăcute din punct de vedere clinic și public care încă există pentru PLHIV, atât
pentru ziua de azi, cât și pentru ziua de mâine- Prezentarea exemplelor de succes din viața reală
în atingerea obiectivelor noastre în materie de sănătate publică și a modului în care comunitatea
și profesioniștii din domeniul sănătății pot să se implice în atingerea obiectivului comun al

protecției sănătății pe tot parcursul vieții pentru toate persoanele care trăiesc cu HIVExplorarea perspectivelor în schimbare ale PLHIV în ceea ce privește sănătatea pe tot parcursul
vieții și luând în considerare modul în care PLHIV și echipa lor multidisciplinară pot să se asocieze
pentru a se asigura că acționează în vederea atingerii scopului comun al protecției sănătății pe
tot parcursul vieții- Prezentarea campaniei Undetectable = Untransmittable (U = U) și a altor
concepte aliniate și demonstrarea modului în care acestea sunt esențiale pentru succesele
viitoare în HIV

Implicare și aderare la parteneriate, rețele, coaliții și organizații naționale și
internaționale

8. ASPECTE FINANCIARE

Principalele surse de finanțare pentru activitățile din 2018 au fost: Fondul Global de Luptă Împotriva
HIV/SIDA, TB şi Malariei prin Fundaţia Romanian Angel Appeal în vederea implementării proiectelor de
suport pentru pacienții cu tuberculoză, Finanțare FSE – POCA și finanțare FSE – POCU.
Alte venituri pentru activitățile UNOPA în vederea derulării proiectelor adresate persoanelor
seropozitive și populației generale au fost asigurate de sponsorizări din partea companiilor farmaceutice,
finanțare printr-un grant din partea Elveţiei prin intermediul contribuţiei elveţiene pentru Uniunea
Europeană Extinsă, direcționare de 2% din impozitul pe venit din partea persoanelor fizice.
Toate aceste finanțări au fost acordate cu respectarea codului etic al federației, prin respectarea
clauzelor de evitare a conflictelor de interese, in acord cu obiectivele și misiunea federației.
Proiectele derulate din finanțare internațională au fost supuse auditului financiar și tehnic extern.
Mulțumim cu această ocazie finanțatorilor, sponsorilor și donatorilor UNOPA pentru sprijinul acordat în
2018!

Venituri 2018

Cheltuieli 2018

