Protecţia persoanelor infectate cu HIV sau bolnave de SIDA
Instituţii responsabile
Pentru fundamentarea, elaborarea şi supunerea spre aprobare Guvernului a Strategiei naţionale pentru
supravegh- erea, controlul şi prevenirea cazurilor de infecţie cu HIV/SIDA, pentru respectarea
convenţiilor, a tratatelor şi a celorlalte acte internaţionale la care România este parte şi pentru monitorizarea întregii activităţi în domeniu, se constituie Comisia naţională pentru supravegherea, controlul şi
prevenirea cazurilor de infecţie HIV/SIDA, organizată ca organism in- terministerial fără personalitate
juridică, pe lângă Ministerul Sănătăţii Publice, care îi asigură şi secretariatul tehnic.
Beneficiari
Persoanele infectate cu HIV sau bolnave de SIDA beneficiază de protecţie socială, de tratament
nediscriminato- riu în ceea ce priveşte dreptul la învăţătură, dreptul la muncă şi protecţia socială a
muncii şi la promovarea profesională, iar starea sănătăţii lor nu poate constitui criteriu de concediere.
Măsuri de prevenire a transmiterii infecţiei cu HIV
a) educarea populaţiei privind modul de transmitere a infecţiei cu HIV;
b) stabilirea grupurilor expuse riscului de infecţie HIV/ SIDA şi aplicarea măsurilor de prevenire;
c) stabilirea unui pachet de informaţii utile despre infecţia HIV/SIDA şi asigurarea accesului gratuit şi
necondiţionat la acestea pentru populaţia din toate categoriile sociale;
d) conlucrarea permanentă a Comisiei naţionale pentru su- pravegherea, controlul şi prevenirea
cazurilor de infecţie HIV/ SIDA cu organisme române guvernamentale şi neguvernamen- tale şi cu
asociaţiile internaţionale de profil;
e) aplicarea obligatorie a precauţiilor universale şi asigurarea mijloacelor necesare la nivelul tuturor
unităţilor sanitare, cu sau fără paturi;
f ) asigurarea obligatorie a mijloacelor de prevenire a transmiterii de la mamă la făt a infecţiei HIV;
g) obligaţia tuturor mijloacelor de informare în masă de a promova, în mod gratuit şi trimestrial,
utilizarea prezer- va tivului, în vederea prevenirii transmiterii pe cale sexuală a infecţiei cu HIV;

h) asigurarea în mod gratuit de către angajator a profilax- iei postexpunere profesională, conform
metodologiei stabilite de Comisia naţională pentru supravegherea, controlul şi pre- venirea cazurilor de
infecţie HIV/SIDA.
Măsuri de protecţie socială a persoanelor infectate cu HIV sau bolnave de SIDA
Păstrarea confidenţialităţii datelor privind persoanele
infectate cu HIV sau bolnave de SIDA este obligatorie pentru:
a) angajaţii reţelei sanitare;
b) angajatorii acestor persoane;
c) funcţionarii publici care au acces la aceste date.
În cazul medicilor informaţiile cu privire la statusul HIV/ SIDA al unui pacient trebuie să fie comunicate
între specialişti, pentru a se asigura acurateţea diagnosticelor şi conduitelor terapeutice chirurgicale şi
nechirurgicale în diferitele faze evolutive ale infecţiei HIV/SIDA.
Pacientul este obligat să informeze medicul curant, inclu- siv medicul stomatolog, cu privire la statusul
său HIV, atunci când îl cunoaşte.
Persoanele infectate cu HIV sau bolnave de SIDA care îşi cunosc statusul de HIV pozitiv răspund,
conform legii, pentru transmiterea voluntară a infecţiei, dacă aceasta s-a produs din motive imputabile
lor.
Persoanele infectate cu HIV care nu îşi cunosc statusul de HIV pozitiv nu răspund pentru eventuala
transmitere a infecţiei.
Tratamentul adecvat
Unităţile sanitare şi medicii, indiferent de specialitate, sunt obligaţi să interneze şi să asigure îngrijirile
medicale de profil în specialitatea pe care o reprezintă, în conformitate cu patologia prezentată de
pacient.
Medicaţia specifică antiretrovirală şi a bolilor asociate infecţiei HIV/SIDA se instituie pe baza Ghidului
terapeutic în infecţia HIV al Comisiei naţionale pentru supravegherea, con- trolul şi prevenirea cazurilor
de infecţie HIV/SIDA, în regim de gratuitate pe toată perioada necesară.

Activitatea de diagnosticare, tratament şi monitorizare a terapiei în spital şi în ambulatoriu se realizează
sub coordona- rea centrelor regionale HIV/SIDA, pe baza normelor elaborate de Comisia naţională
pentru supravegherea, controlul şi pre- venirea cazurilor de infecţie HIV/SIDA.
Indemnizaţia lunară de hrană


Beneficiază de indemnizaţie lunară de hrană adulţii şi copiii infectaţi cu HIV sau bolnavi de SIDA,
denumită în continuare indemnizaţie lunară de hrană, atât pe perioada cât sunt internaţi sau
instituţionalizaţi, cât şi în ambulatoriu.



Indemnizaţia se plăteşte prin direcţiile pentru dialog, fam- ilie şi solidaritate socială judeţene,
respectiv a municipiului Bucureşti, denumite în continuare direcţii teritoriale.



Plata indemnizaţiei lunare de hrană se efectuează pe bază de cerere însoţită de copia actului de
identitate şi a certifica- tului medical sau a adeverinţei eliberate de medicul specialist. Cererea se
înregistrează la direcţia teritorială în a cărei rază locuieşte solicitantul.



Cererea se completează de către părinţii sau reprezentanţii legali ai copiilor, potrivit modelului
prezentat în metodologie.



În cazul copiilor, cererea va fi însoţită şi de copia actului de identitate al reprezentantului legal,
precum şi de actul care dovedeşte calitatea acestuia, respectiv părinte, tutore, cura- tor,
persoană căreia i s-a încredinţat sau i s-a dat în plasament copilul.

Cererea pentru copiii daţi în plasament
Pentru copiii daţi în plasament unei instituţii publice de asistenţă socială sau unui organism privat
acreditat şi licenţiat în condiţiile legii plata indemnizaţiei lunare de hrană se efectuează pe bază de cerere
întocmită de conducerea direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului din subor- dinea
consiliului judeţean, respectiv din subordinea consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, sau
a organismu- lui privat acreditat şi licenţiat în condiţiile legii, potrivit mod- elului prezentat în
metodologie.
Cererea va fi însoţită de lista cuprinzând numele şi codul nu- meric personal ale copiilor infectaţi cu HIV
sau bolnavi de SIDA, copii de pe hotărârile comisiilor pentru protecţia copilului judeţene, respectiv ale
sectoarelor municipiului Bucureşti, prin care s-a stabilit măsura plasamentului, plasamentului de urgenţă,
inclusiv la asistentul maternal, precum şi copii de pe certificatele medicale sau adeverinţele eliberate de
medicul specialist.
Dreptul la indemniza ţia lunară de hrană



Dreptul la indemnizaţia lunară de hrană se stabileşte în- cepând cu luna următoare înregistrării
cererii, prin decizie a directorului executiv al direcţiei teritoriale.



Beneficiarul indemnizaţiei lunare de hrană sau, după caz, reprezentantul legal al acestuia are
obligaţia să comu- nice direcţiei teritoriale în termen de 5 zile orice modificare intervenită în
situaţia care a stat la baza acordării dreptului la indemnizaţie.



Dreptul la indemnizaţia lunară de hrană încetează cu luna următoare decesului persoanei
beneficiare.



Lunar, până la data de 5 a fiecărei luni, direcţiile teritori- ale vor transmite la Ministerul Muncii,
Solidarităţii Sociale şi Familiei fundamentarea sumelor necesare plăţii indemnizaţiei lunare de
hrană pe tipuri de beneficiari.



Indemnizaţia lunară de hrană se calculează pe baza nivelului alocaţiei zilnice de hrană pentru
consumurile colective din unităţile sanitare publice, în funcţie de tipul beneficiarului, respectiv
adult sau copil, şi de numărul zilelor din lună.



Plata indemnizaţiei lunare de hrană se efectuează pe bază de mandat poştal, în cont personal sau
altă formă de plată menţionată în cerere de adultul beneficiar ori de reprezent- antul legal al
copilului.



În termen de 5 zile de la aprobarea prezentului ordin, Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi
de Asigurări Sociale emite îndrumări în vederea stabilirii operaţiunilor privind plata indemnizaţiei
lunare de hrană.

