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HOTĂRÎRE
(SUPLIMENT)
privind audierile publice pe marginea subiectului:
’’Respectarea demnităţii şi integrităţii fiinţei umane în domeniul
ocrotirii sănătăţii. Garantarea accesibilităţii şi a echităţii în ceea ce
priveşte accesul la serviciile medicale sau drepturile individuale”
în conformitate cu articolele 22 şi 491 din Regulamentul Parlamentului,
Comisia drepturile omului şi relaţii interetnice adoptă prezenta hotărîre.
Art.i. - Se ia act de informaţia prezentată de către dna Maia BĂNĂRESCU,
Avocat al Poporului pentru drepturile copilului şi de opiniile deputaţilor Comisiei
drepturile omului şi relaţii interetnice a Parlamentului Republicii Moldova.
Art.2. - Membrii Comisiei au fost informaţi despre problemele
implementării legislaţiei în domeniul protecţiei drepturilor pacientului în mod
special al drepturilor copilului la sănătate şi acces la servicii medicale şi sanitare,
deoarece conform Constituţiei Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii dreptul la cel mai
înalt nivel de sănătate este unul dintre drepturile fundamentale ale fiecărei fiinţe,
indiferent de rasă, religie, credinţă politică, economică sau condiţie socială. La fel,
membrii Comisiei au fost informaţi referitor la punerea în aplicare a articolului 24
al Convenţiei drepturilor copilului, a articolului 13 al Cartei sociale europene şi a
Legii nr. 338-XIII din 15.12.1994 privind drepturile copilului.
Art.3. - Comisia constată apariţia unor deficienţe în procesul de
implementare a legislaţiei nominalizate în speţă ce ţine de realizarea drepturilor
copilului de a se bucura de cea mai bună stare de sănătate posibilă şi de a beneficia
de serviciile medicale, tratament şi de recuperare, ce se datorează mai multor
factori, inclusiv lipsei asistentului medical în unele instituţii de învăţămînt;
dotarea necorespunzătoare a cabinetelor medicale din instituţiile cu profil
pedagogic; lipsa iniţierii elevilor în materie de acordare a primului ajutor medical
şi altele.
Art.4. -Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale:
- va asigura dotarea corespunzătoare şi completă a ambulanţelor cu aparataj
de acordare a primului ajutor medical pentru copii;

- va dispune şi va asigura formarea şi instruirea continuă a medicilor cu
profil pediatric pentru sistemul de asistenţă medicală de urgenţă;
- va iniţia controlul asupra resurselor financiare, pentru diagnosticarea
timpurie a bolilor rare;
- va elabora un program informaţional privind imunizarea copiilor, distribuit
medicilor de familie;
- va elaborarea şi aproba Protocolul Clinic Naţional în aspectul autismului
copil/adult;
- va forma
specialişti (medicali, psihologi, sociali, din domeniul
învăţămîntului) în cadrul instruirii iniţiale şi instruirii continue în cazuri de
autism;
- va elabora o metodologie de reabilitare şi resocializare a copiilor ce suferă
de autism;
- va elabora Programul naţional privind cadrul de bunăstare a copilului cu
dizabilităţi în funcţie de tipul de dizabilitate şi necesităţile acestora;
- va elabora cadrul normativ pentru organizarea şi funcţionarea Serviciului
social Centrul de zi pentru îngrijirea copiilor cu vîrsta 4 luni - 1,5 (3) ani;
- va modifica şi completa cadrul normativ privind organizarea şi
funcţionarea Serviciului social asistenţă parentală profesionistă în scopul
plasamentului copiilor cu dizabilităţi de auz şi vedere;
- va asigura
introducerea la ciclul de masterat a specializării de
surdopedagog şi tiflopedagog;
- va elabora un document de politică publică în domeniul sănătăţii ochiului,
care ar permite accesul echitabil pentru copii la servicii oftalmologice;
- va asiguraaccesul echitabil la servicii oftalmologice de prevenire,
depistare, tratament, reabilitare precum şi incluziune socială şi educaţională a
persoanelor cu deficienţe şi/sau dizabilităţi de vedere, indiferent de abilităţile şi
capacităţile lor intelectuale sau fizice;
- va facilita accesul la utilizarea metodicilor moderne de lucru cu copiii care
atestă probleme de auz, inclusiv a implantului cohlear în cazul pierderii totale a
auzului;
- va identifica surse financiare bugetare centralizate pentru achitarea
intervenţiilor chirurgicale a implantului cohlear;
- va asigura copiii cu dizabilităţi de vedere cu mijloace tehnice de corecţie
optică şi ajutor vizual;
- va informa Comisia drepturile omului şi relaţii interetnice, pînă pe data de
01 iunie 2018, despre realizarea prezentei hotărîri..
Art.5. - Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării:
- va întreprinde măsuri urgente pentru a îmbunătăţi condiţiile materiale,
inclusiv în alimentaţie şi igienă, în toate instituţiile de învîţământ;
- va identifica soluţiile optime în ceea ce priveşte achiziţiile publice,
certificarea calităţii produselor alimentare, va asigura un control eficient al
calităţii alimentelor preparate, a procesului de pregătire a hranei, va monitoriza,
inclusiv prin implicarea părinţilor, a calităţii hranei;

- va identifica soluţii de majorare a normativelor financiare pentru a asigura
alimentaţia calitativă a copiilor;
- va identifica un mecanism de asigurare a fiecărei instituţii de învăţământ
cu cabinet medical şi cu specialist medical calificat, cabinetul medical şcolar să fie
dotat cu toată medicaţia necesară pentru acordarea primului ajutor;
- va transfera personalul medical în subordinea Ministerului Sănătăţii,
Muncii şi Protecţiei Sociale pentru garantarea instruirii continue şi respectarea
carierei profesionale a acestora;
- va asigura instruirea continuă a lucrătorilor medicali, angajaţi în instituţiile
de învăţământ, în acordarea primului ajutor medical;
- va asigura instruirea iniţială şi continuă atât a elevilor cât şi a cadrelor
didactice, în acordarea primului ajutor medical;
- va elabora o metodologie de evaluare a instituţiilor de învăţământ pentru a
aprecia gradul de asigurare a accesibilităţii şi corespunderea instituţiei
necesităţilor copiilor cu probleme de vedere şi auz;
- va asigura respectarea în toate şcolile a standardelor de calitate impuse
privind sistemele de alimentare cu apă şi sanitaţie şi va asigura accesul la locuri de
joacă, la alte facilităţi sportive şi culturale pentru toţi copiii, în special cei din
mediile marginalizate;
- va informa Comisia drepturile omului şi relaţii interetnice, pînă pe data de
oi iunie 2018, despre realizarea prezentei hotărîri.
Art. 6. - Se recomandă Avocatului Poporului pentru drepturile
copilului:
- să identifice căi de informare a copiilor asupra drepturilor şi obligaţiilor
lor;
- să monitorizeze asupra eforturilor depuse de către autorităţile statului de a
garanta că nici un copil nu este lipsit de dreptul de a avea acces la servicii medicale
şi de recuperare;
- să se asigure că autorităţile statului întreprind toate măsurile eficiente
corespunzătoare, în vederea abolirii practicilor tradiţionale dăunătoare sănătăţii
copiilor;
- să se autosesizeze pe marginea cazurilor de relevanţă ce ţin de intimidarea
drepturilor copilului, beneficiari ai serviciilor medicale, ca urmare a interferenţei
cu sistemul de sănătate;
- să analizeze datele cu privire la încălcarea drepturilor copilului la servicii
de sănătate şi să remită propuneri autorităţilor publice centrale în vederea
excluderii ulterioarelor încălcări.
Art.7. - Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.
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