MINISTERUL SĂNĂTĂŢII AL REPUBLICII MOLDOVA
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Cu privire Ia organizarea măsurilor de profilaxie a transmiterii materno-fetală
a infecţiei HIV
/V

In conformitate cu art.25 al Legii nr.23 din 16 februarie 2007 cu privire la
profilaxia infecţiei HIV/SIDA, cu modificările şi completările ulterioare,
Programul naţional de prevenire şi control al infecţiei HIV/SIDA şi infecţiilor cu
transmitere sexuala pentru anii 2016-2020, aprobat prin Hotărîrea Guvernului
nr.1164 din 22 octombrie 2016, în temeiul Regulamentului privind organizarea şi
funcţionarea Ministerului Sănătăţii, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.397 din
31 mai 2011,
ORDON:

1) Conducătorii Direcţiei Sănătăţii a Consiliului Municipal Chişinău, secţiei
Sănătate a Primăriei municipiului Bălţi, Direcţiei Sănătăţii şi Protecţiei Sociale a
UTA Găgăuzia (Găgăuz Yeri), IMSP Spitale Republicane, municipale, raionale,
instituţiile medicale private vor lua act de cunoştinţă şi vor pune în aplicare
prevederile prezentului ordin.
2) Conducătorii IMSP spitale republicane, municipale, raionale, instituţiile
medicale private:
1) vor asigura prezenţa în stoc a testelor rapide pentru diagnosticarea infecţiei
HIV şi medicamentelor antiretrovirale (ARV) pentru profilaxia în timpul
naşterii pentru parturientă şi nou-născut;
2) vor asigura testarea gravidelor care se internează fără rezultatul documentat
al testării la infecţia HIV, conform prevederilor Ordinului Ministerului
Sănătăţii nr.254 din 25.06.2007 „Cu privire la implementarea testelor rapide
în supravegherea epidemiologică a infecţiei HIV şi testarea gravidelor”;
3) vor organiza şi asigura internarea necondiţionată şi asistarea naşterilor de la
femeile gravide infectate cu HIV în instituţiile medico-sanitare din
subordine;
4) vor asigura referirea gravidei, parturientei sau lăuzei la nivelurile superioare
de acordare a asistenţei medicale perinatale, în conformitate cu actele
normative în vigoare;
5) vor asigura profilaxia infecţiei HIV de la mamă la fat conform „Protocolului
Clinic Naţional Infecţia cu HIV la Adult şi Adolescent”;

6) vor informa Departamentul de Coordonare a Programului Naţional de
Prevenire şi Control al Infecţiei HIV/SIDA şi ITS, din cadrul Spitalului
Dermatovenerologie şi Maladii Comunicabile, în termen de 24 ore (telefon
022 794111, fax 022 794499, e-mail: sdmc@ms.md) şi ulterior pe suport de
hârtie prin scrisoare recomandată (pînă la momentul externării lăuzei),
privind cazul de naştere a unei femei HIV pozitive, cu indicarea
următoarelor date: nume, prenume, anul naşterii, rezultatele testării la HIV,
administrarea tratamentului ARV;
7) vor asigura referirea la consultaţia medicului specialist din cadrul
cabinetelor teritoriale pentru supravegherea medicală şi tratamentul ARV în
condiţii de ambulator a cazurilor depistate cu rezultatul pozitiv prin testarea
rapidă la infecţia HIV în timp de 7 zile de la naştere pentru stabilirea
schemei de tratament ARV.
3. Se abrogă Ordinul Nr.100 din 01.04.2004 „Cu privire la profilaxia
transmiterii materno-fetală a infecţiei HIV şi organizarea profilaxiei specifice”, cu
modificările şi completările ulterioare.
4. Controlul executării prezentului ordin se atribuie dnei Aliona Serbulenco
şi dlui Oleg Creciun, viceminiştri.
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