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Nr. 45 din 24.08.2016
Dlui Victor DEATIŞEN 

Director general, 
Spitalul Clinic de Boli Infecţioase “Toma Ciorbă”

Asociaţia Obştească „Iniţiativa Pozitivă” reprezintă o reţea de organizaţii cu o experienţă vastă 
în domeniul HIV/SIDA şi narcomaniei în Republica Moldova. Scopurile organizaţiei se axează 
pe protecţia intereselor şi drepturilor persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA, utilizatorilor de 
droguri, femeilor şi copiilor afectaţi de infecţia HIV şi a altor comunităţi vulnerabile infectate 
sau afectate de HIV, inclusiv persoanele aflate în detenţie. Misiunea Asociaţiei este de a 
consolida eforturile şi capacităţile părţilor interesate pentru un răspuns eficient vizavi de 
răspândirea infecţiei HIV/SIDA în Republica Moldova.

Prin prezenta, A.O. „Iniţiativa Pozitivă”, referindu-se la cererea parvenită la adresa asociaţiei 
din partea beneficiarului, dlui Amaut Ivan (a.n. 07.07.0985, domiciliat în mun. Chişinău, str. 
Belgrad, 19/15, ap. 55, care din anul 2003 suferă de hepatita B şi D), intervine către Dvs. cu 
rugămintea să ne oferiţi informaţie cu privire la următoarele:

1) Există la momentul actual în Republica Moldova tratament împotriva hepatitei B şi D? 
Dacă există. Vă rugăm să ne comunicaţi ce fel de tratament este şi dacă este oferit 
pacienţilor în mod gratuit sau contra plată.

2) Cât durează aproximativ procesul din momentul prelevării analizelor de la pacient şi 
până la primirea de către acesta a tratamentului împotriva hepatitei B şi D?

în speranţa că vom pune bazele unei colaborări frumoase şi fructuoase în continuare. Vă 
asigurăm de sincera noastră consideraţie.

Poverga Ruslan 
Preşedinte, A.O. ’’Iniţiativa Poziti
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