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Știri și Proiecte din Activitatea Centrului 

CIDSR a devenit membru al Reproductive Health Supplies Coalition 

Din luna noiembrie 2018, Centrul de Instruire în Domeniul Sănătății Reproductive           

a devenit primul membru din regiunea Europei de Est al Reproductive Health Supplies             

Coalition (Coaliția pentru Furnizarea Serviciilor de Sănătate Reproductivă).  

Fondată în 2004, RHSC este un parteneriat global al organizațiilor publice, private și             

neguvernamentale și numără 477 membri. Scopul acesteia este de a se asigura că toți oamenii               

cu venituri mici și medii din țările membre pot alege, obține și utiliza resursele și serviciile de                 

care au nevoie pentru a-și proteja sănătatea reproductivă. Resurse semnifică orice material            

sau consumabil necesar pentru furnizarea serviciilor de sănătate reproductivă, precum          

contraceptivele pentru planificarea familiei, medicamentele pentru tratarea infecțiilor cu         

transmitere sexuală și echipamentele medicale necesare pentru prestarea serviciilor de          

sănătate reproductivă. 

Membrii Coaliției RHSC au acces la toate instrumentele și resursele informaționale ale            

coaliției și pot solicita și beneficia de sprijin și expertiză în campaniile de advocacy pe care le                 

inițiază.  

Cei interesați să devină Membri pot accesa următorul link.  

https://www.rhsupplies.org/about-us/members-membership/


 

Un nou proiect dedicat persoanelor cu dizabilități de pe ambele maluri ale            

Nistrului 

Centrul de Instruire în Domeniul Sănătății Reproductive din Moldova în parteneriat cu            

Centrul de Sănătate Reproductivă din Transnistria și suportul financiar al Fundației           

Est-Europene, anunță lansarea proiectului “Servicii medicale mai bune și mai accesibile           

pentru sănătatea reproducerii pentru persoanele cu dizabilități de pe ambele maluri ale            

Nistrului”. 

 

Obiectivul principal al proiectului este creșterea gradului de conștientizare a drepturilor           

sexuale și reproductive ale femeilor și fetelor cu dizabilități din Moldova și Transnistria, să le               

permită să-și exercite aceste drepturi și să ia decizii informate cu privire la propria lor               

sexualitate. 

Proiectul vine să răspundă nevoilor femeilor cu dizabilități enunțate în studiul de analiză a              

situației realizat de CIDSR – „ Evaluarea problemelor cu care se confruntă femeile și fetele               

cu handicap locomotor în Moldova în exercitarea drepturilor lor sexuale și reproductive„            

în perioada 2016-2017. Conform studiului se evidențiază faptul că pe lângă lipsa căilor de              

acces în instituțiile medicale pentru femeile cu dizabilități, acestea se mai confruntă și cu              

lipsa cunoștințelor legate de sănătatea sexuală și reproductivă. Un alt factor este            

comportamentul discriminatoriu al personalului medical față de persoanele cu dizabilități de           

pe ambele maluri ale Nistrului. În același timp, femeile cu dizabilități consideră că au dreptul               

de a avea o familie și de a da naștere copiilor. 

În cadrul acestui proiect, vor fi create două centre de instruire model la Chișinău și Tiraspol.                

Misiunea acestora este creșterea gradului de conștientizare a drepturilor sexuale și           

https://www.cidsr.md/news/lansare-de-proiect-servicii-medicale-mai-bune-si-mai-accesibile-pentru-sanatatea-reproducerii-pentru-persoanele-cu-dizabilitati-de-pe-ambele-maluri-ale-nistrului/
https://www.cidsr.md/news/lansare-de-proiect-servicii-medicale-mai-bune-si-mai-accesibile-pentru-sanatatea-reproducerii-pentru-persoanele-cu-dizabilitati-de-pe-ambele-maluri-ale-nistrului/
https://www.cidsr.md/news/lansare-de-proiect-servicii-medicale-mai-bune-si-mai-accesibile-pentru-sanatatea-reproducerii-pentru-persoanele-cu-dizabilitati-de-pe-ambele-maluri-ale-nistrului/
https://www.cidsr.md/wp-content/uploads/2018/03/Report_Evaluation-SRR-persons-with-disabilities_EN.pdf
https://www.cidsr.md/wp-content/uploads/2018/03/Report_Evaluation-SRR-persons-with-disabilities_EN.pdf
https://www.cidsr.md/wp-content/uploads/2018/03/Report_Evaluation-SRR-persons-with-disabilities_EN.pdf
https://www.cidsr.md/wp-content/uploads/2018/03/Report_Evaluation-SRR-persons-with-disabilities_EN.pdf


reproductive ale femeilor și fetelor cu dizabilități în Moldova și Transnistria. Precum și             

desfășurarea trainingurilor de sensibilizare a personalului medical care lucrează acolo pentru           

a spori calitatea și respectul a drepturilor sexuale și reproductive ale femeilor și fetelor cu               

dizabilități.În acest sens vor fi organizate și 2 traininguri de o zi pentru 15 fete cu dizabilități                 

și 30 de lucrători medicali de la Tiraspol. 

UNPFA a lansat nou ghid pentru promovarea drepturilor sexuale și          

reproductive ale persoanelor cu dizabilități 

Pe 10 decembrie 2018, partenerii noștri      

Agenția Națiunilor Unite pentru    

Drepturile și Sănătatea Reproductivă    

(UNFPA) au anunțat lansarea unei noi      

publicații, care vizează promovarea    

drepturilor persoanelor cu nevoi speciale,     

în special a femeilor și tinerilor cu       

dizabilități.  

Ghidul dat oferă îndrumări practice și      

concrete cu privire la furnizarea de servicii       

incluzive și accesibile legate de violența pe       

motive de gen și sănătatea și drepturile       

sexuale și reproductive pentru femeile și      

tinerii cu dizabilități. Dar și practici pentru       

implimentarea și crearea de programe,     

politici și legi întru crearea serviciilor care       

să răspundă nevoilor cu care se confruntă       

fetele și femeile cu dizabilități. 
Mai multe despre Ghid și activitatea      

centrului.  

Conferința Regională  
„Alinierea ghidurilor și protocoalelor clinice în avort și planificare familială 

post-avort la recomandările OMS în țările Europei de Est și Asiei Centrale” 

 

https://www.cidsr.md/news/lansarea-unui-nou-ghid-pentru-promovarea-drepturilor-sexuale-si-reproductive-ale-persoanelor-cu-disabilitati/
https://www.cidsr.md/news/lansarea-unui-nou-ghid-pentru-promovarea-drepturilor-sexuale-si-reproductive-ale-persoanelor-cu-disabilitati/
https://www.cidsr.md/news/lansarea-unui-nou-ghid-pentru-promovarea-drepturilor-sexuale-si-reproductive-ale-persoanelor-cu-disabilitati/


Centrul de Instruire în Domeniul Sănătății Reproductive a organizat în data de 15             

-16 noiembrie 2018, la Chișinău, conferința cu genericul „Alinierea ghidurilor și           

protocoalelor clinice în avort și planificare familială post avort la          

recomandările OMS, în țările Europei de Est și Asiei Centrale”. Scopul           

evenimentului a fost să se aducă la cunoștință ultimele recomandări ale Organizației            

Mondiale a Sănătății în planificarea familiei și avortul în siguranță. 

În cadrul conferinței s-a mai discutat despre situația referitor la avort și planificarea la nivel               

de fiecare țară participantă la eveniment. La fel au fost promovate strategiile de dezvoltare și               

implementare a ghidurilor clinice și a protocoalelor în avort și în planificarea familiei. Iar în               

ultima zi a conferinței reprezentanții tuturor țările participante au elaborat un plan de acțiuni              

cu accent pe dezvoltarea /adaptarea / implementarea ghidurilor / protocoalelor naționale. 

Un alt moment important al evenimentului a fost crearea Coaliției Regionale pentru            

prevenirea sarcinii nedorite și a avortului nesigur în țările Europei de Est și             

Asiei Centrale. Coaliția va servi drept platformă de comunicarea activă în regiune. În             

cadrul Coaliției, membrii vor face schimb de informații despre promovarea metodelor de            

avort în condiții de siguranță și prevenirea sarcinii nedorite în conformitate cu recomandările             

OMS și UNFPA. 

La eveniment au participat 54 de persoane din 12 țări, reprezentanți ai sectorului academic și               

nonguvernamental, experți în elaborarea ghidurilor și protocoalelor, precum și în gestionarea           

avortului sigur și planificarea familială. 

Partenerii evenimentului au fost: Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale,          

Universitatea de Stat de Medicina și Farmacie “Nicolae Testemițanu”, OMS, Departamentul           

de Reproducere Umană și din oficiul din Moldova, oficiile de țară ale UNFPA și ale Oficiului                

Regional pentru Europa de Est și Asia Centrală al UNFPA, Gynuity, SAAF și Societatea              

Europeană pentru Contracepție (ESC). 

Foto și Video de la eveniment 

 

Lista Participanților 

 

Prezentările speakerilor 

 

Campania Internaționala pentru Dreptul femeilor la Avortul Sigur despre         

Conferința Regională 

 

Feedback din partea participanților 

 

 

 

Știri din Regiune 

 

 

Publicație Organizația Mondială a Sănătății: Managementul Avortului       

Medicamentos 

Publicația include practici privind gestionarea diferitelor condiții clinice, incluzând avortul          

spontan și indus (ambele sarcini viabile și neviabile), avortul incomplet și decesul fătului             

intrauterin, precum și contracepția post-avort. 

http://www.cidsr.md/
http://www.site.cidsr.md/recomandarile-oms/
http://www.site.cidsr.md/recomandarile-oms/
http://www.site.cidsr.md/conferinta/foto-video-al-conferintei-regionale-15-16-11-2018/
https://drive.google.com/file/d/19H7dzKiC2dakKH8QcHLBKtSTenrec8Ha/view
http://www.site.cidsr.md/conferinta/presentations-of-the-regional-conference-15-16-11-2018/
http://www.site.cidsr.md/news/conferinta-regionala-in-avortul-in-siguranta-si-contraceptie-in-vizorul-campaniei-internationale-pentru-dreptul-femeilor-la-avortul-sigur/
http://www.site.cidsr.md/news/conferinta-regionala-in-avortul-in-siguranta-si-contraceptie-in-vizorul-campaniei-internationale-pentru-dreptul-femeilor-la-avortul-sigur/
http://www.site.cidsr.md/conferinta/?fbclid=IwAR23TFKzFNk40dtWmuxoCdgGmrSuI7x110O4m1KsH0uLq4atLBiyWIOat2s


 

Ghidul mai informează precum că, multe intervenții în îngrijirea avortului medicamentos, în            

special cele de la începutul sarcinii, pot fi acum furnizate la nivel de asistența medicală               

primară și în ambulatoriu, care crește și mai mult accesul la asistența medicală. 

Accesați studiul în format PDF aici.  

Publicație Gynuilty: Poate fi oferit avortul medicamentos al doilea în trimestrul           

ca serviciu de zi? 

Gynuity a publicat un nou articol despre furnizarea serviciilor de avort medicamentos în al              

doilea trimestru ca serviciu de zi. Articolul are la bază date din 6 studii clinice realizate de                 

Gynuity timp de 10 ani.  

Printre concluzii: Avortul medicamentos în al doilea trimestru poate fi efectuat în condiții de              

siguranță și eficient și în regim non-ambulatoriu. Rolul asistenților medicali în furnizarea            

serviciilor de îngrijire în timpul procedurii de avort este facultativ. Dezvoltarea unor linii             

directoare pentru un model de servicii de îngrijire ambulatoriu de o zi ar putea spori calitatea                

serviciilor  în multe regiuni din întreaga lume. 

Mai multe găsiți aici.  

Kârgâzstan: Exemple și politici privind drepturile omului, inclusiv dreptul         

femeilor la avort sigur 

 

Potrivit politicilor de sănătate promovate de Ministerul Sănătății din Kârgâzstan, femeile           

trebuie să aibă dreptul să decidă liber tot ce privește sănătatea și fertilitatea sa, trebuie să                

aibă posibilitatea de a alege – să nască un copil sau să întrerupă  sarcina, etc. 

 

În acest sens, au fost elaborate și aprobate 42 de protocoale clinice privind protecția sănătății               

reproducerii, inclusiv în metodele sigure de avort, avortul medicamentos și prin aspirarea            

vacuum, care sunt recomandate de OMS, ca fiind considerate unele dintre cele mai             

progresiste. 

Alte exemple și politici găsiți aici. 

Organizația Mondială a Sănătății despre Baza de Date a Politicilor Globale           

privind Avortul 

OMS a făcut publică analiza descriptivă a categoriilor juridice de avort legal în baza legilor și                

politicilor, standardelor și altor declarații oficiale, care se regăsesc în Baza de Date a              

Politicilor Globale privind Avortul. În total a fost revizuit conținutul și formularea tuturor             

actelor legale din 158 de țări. 

 

Despre concluzii și prevederi citiți aici. 

 

http://www.site.cidsr.md/en/recomandarile-oms/?fbclid=IwAR0NvT73Meku4GCF88X3j7GkPUKoWt2XSgtcYTmrNgBzJnQhpL_h0deawd4
http://www.site.cidsr.md/en/recomandarile-oms/?fbclid=IwAR0NvT73Meku4GCF88X3j7GkPUKoWt2XSgtcYTmrNgBzJnQhpL_h0deawd4
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0010782419300083
http://www.site.cidsr.md/news/kargazstan-exemple-si-politici-privind-drepturile-omului-inclusiv-dreptul-femeilor-la-avort-sigur/
https://www.cidsr.md/news/publicatie-oms-privind-baza-de-date-despre-politicile-globale-privind-avortul/


Resurse și Evenimente  

Isap a lansat o nouă resursă de informare pentru lucrătorii medicali 

Ipas anunță lansarea unei noi resurse informaționale. Astfel pentru a primi actualizări            

privind cele mai recente recomandări clinice și instrumente de formare, atât lucrătorii            

medicali dar și care profesează în domeniul sănătății publice, trebuie să se înscrie pe acest               

link: https://www.ipas.org/sign-up. 

Ipas este o organizație non-profit la nivel mondial care acționează pentru a spori capacitatea              

femeilor de a-și exercita drepturile sexuale și reproductive și de a pune capăt deceselor și               

rănilor din cauza avortului nesigur. 

 

Eveniment: Congresul IWAC „Accesul la avort în siguranță: Avem încredere în           

femei!” ediția IV-a 

 

Noutăți despre eveniment puteți urmări aici.  

 

Oportunități financiare 

The OPTions Initiative anunță apel pentru propuneri de proiecte legate de avort.            

Termenul limită pentru aplicare este data de 12 februarie 2019! 

Scopul Inițiativei este de a sprijini ideile îndrăznețe cu impact major asupra accesului             

femeilor și fetelor la avortul sigur în țările cu venituri mici și mijlocii. Vor fi susținute                

proiectele abordări inovatoare și transformationale care oferă femeilor și fetelor posibilitatea           

să aleagă unde, când și cum își termină sarcina. 

Vor fi organizate 3 web seminarii, pe 17, 23 și 24 ianuarie pentru a revizui domeniul de                 

aplicare, criteriile de eligibilitate și procesul de aplicare, precum și pentru a răspunde la orice               

întrebări. 

Cei interesați să aplice sunt invitați să se înregistreze la web seminarii aici.  
 

Sursa: www.optionsinitiative.org 

https://www.ipas.org/sign-up
http://www.womenhealth.or.th/iwac/2019/
https://www.surveymonkey.com/r/optionswebinar
https://optionsinitiative.org/


***  

Fondul pentru Femei Mamacash vor primi cereri de grant de la organizații noi             

interesate, care nu sunt membri,  în perioada 1 - 31 Martie 2019.  

Pot aplica organizațiile care:  

● Activează în domeniul drepturilor femeilor 

● Au la conducere femei, fete și / sau persoanelor transsexuale, ale căror interese le              

protejează 

● Protecția drepturilor femeilor, fetelor și / sau persoanelor transsexuale este          

activitatea lor de bază, și nu doar scopul unuia dintre programele sale 

● Luptă pentru schimbări structurale și fundamentale (pe termen lung) 

● Se Concentrează pe acele aspecte care nu sunt suficient acoperite și / sau respinse. 

Mai multe informații pentru aplicare găsiți aici.  

*** 

Grand Challenges Canada, finanțat de Guvernul Canadei, caută propuneri pentru          

Inițiativa "Opțiuni pentru Terminarea Sarcini (OPT)" pentru a salva și a îmbunătăți            

viața femeilor și fetelor prin îmbunătățirea accesului la avortul sigur și legal. 

Scopul acestei solicitări de propuneri este de a sprijini ideile îndrăznețe cu impact major              

asupra accesului femeilor și fetelor la avortul sigur în țările cu venituri mici și mijlocii.  

Sunt încurajate să aplice organizațiile nonguvernamentale, dar și cele comerciale,          

întreprinderile sociale și organizațiile feministe.  

Termen limită de aplicare: 12 February 2019 

Mai multe informații pentru aplicare găsiți aici. 

 

 

 

 

 

 

 

Centrul de Instruire în Domeniul Sănătăţii Reproductive  

str. Melestiu 20, Spitalul Clinic Municipal Nr.1, bl.V, et.V 

Chisinau, Moldova 

+373 609 03 782 cidsr2012@gmail.com 

www.cidsr.md 

Urmăriți-ne pe Facebook și Youtube 

https://www.mamacash.org/ru/podaj-zaavku-na-grant
https://www.grandchallenges.ca/funding-opportunities/
http://www.cidsr.md/?fbclid=IwAR0YhgbomtkVw8D7KmXMSvHfGnkNY5yaa0aQsIDzmgd2FR_n6Ui2ATUP184
http://www.astra.org.pl/
https://www.facebook.com/CIDSR98/
https://www.youtube.com/channel/UCwFPwmipObQRs61L3hqlT_Q?fbclid=IwAR2fsC6kR5EJonFfyKOSb6wn9TcCiDeIoEoRBpzm3OXtDvngwk45oTszqHk
https://twitter.com/ASTRANetwork


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


