Discursul Doamnei Diana Loreta PĂUN, Consilier de Stat,
Departamentul de Sănătate Publică, Administrația Prezidențială

Bonsoir, bună seara,

Doamna Maria GEORGESCU, Director executiv, ARAS (st.),
Doamna Diana Loreta PĂUN, Consilier de Stat, Președinția României (dr.)
© Foto: Alin Alexandru OLARU

Excelența voastră, Doamnă Ambasador,
Domnule ministru Secretar de Stat,
Stimați organizatori,
Distinși invitați,
Vă mulțumesc în primul rînd pentru invitația de a fi alături de dvs. în această seară deosebită.
ONG-urile și asociațiile de pacienți din România au constituit întotdeauna un partener de nădejde și
pot chiar să afirm că, prin consecvența de care dau dovadă în susținerea intereselor și drepturilor
pacienților, reprezintă partenerul cel mai de încredere.
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Mă bucur că am ocazia să reiterez susținerea Președintelui României pentru actorii societății civile care
desfășoară acțiuni în scopul conștientizării și responsabilizării noastre, a cetățenilor, și ale activităților
factorilor de decizie.
Asociația ARAS are o tradiție de 26 de ani în apărarea dreptului la informare din surse corecte asupra
infecției cu HIV, hepatite ori tuberculoză și a dreptului la diagnostic și tratament nediscriminatoriu.
Interesele pacienților români sînt mai bine reprezentate atunci cînd asociațiile din România sînt parte
din rețelele europene și mondiale care apără aceleași drepturi, iar ARAS este membră în Coaliția
internațională PLUS, coaliție care celebrează 10 ani de activism social pentru dreptul la sănătate.
Am toată aprecierea pentru preocuparea Institutului Francez din București și a Ambasadei Franței în
România pentru problemele de sănătate publică din țara noastră.
Prevenirea și controlul infecției HIV se încadrează în contextul internațional, acela creionat de Agenda
de Dezvoltare Durabilă 2030. Obiectivul 3 de dezvoltare durabilă este dedicat sănătății și conține mai
multe ținte, dintre care ținta 3.3 prevede ca, pînă în 2030, să se pună capăt epidemiilor de SIDA,
tuberculoză, malarie și boli tropicale.
Săptămîna trecută am organizat la Palatul Cotroceni, împreună cu Biroul pentru România al
Organizației Mondiale a Sănătății, evenimentul cu tema ”Abordarea celui de-al treilea obiectiv de
dezvoltare durabilă, asigurarea unei vieți sănătoase și promovarea bunăstării pentru toți, la toate
vîrstele”.
Ne-am bucurat de cea de-a treia vizită în România a dnei Director Szuzsanna Jakab [Director Regional
OMS pentru Europa] la Palatul Cotroceni, ceea ce dovedește o dată în plus cooperarea pe care o avem
și consecvența proiectului asumat, așa cum știți, Președintele României fiind cel care și-a luat
angajamentul de a contribui la implementarea Agendei 2030 a obiectivelor de dezvoltare durabilă.
Regiunea Europeană a Organizației Mondiale a Sănătății este singura la nivel mondial în care numărul
de noi infecții cu HIV este în creștere, ceea ce va pune în pericol atingerea obiectivului anterior
menționat, pînă în anul 2030. Aceasta era îngrijorarea exprimată de dna Director cu prilejul Zilei
Mondiale de Luptă împotriva SIDA încă din 2017.
Țara noastră, așa cum știți, s-a confruntat cu o creștere a numărului de cazuri nou-diagnosticate în
rîndul consumatorilor de droguri injectabile în perioada 2010-2013, ulterior anului 2013 numărul
acestora reducîndu-se treptat.
Pentru atingerea țintei 3.3 de dezvoltare durabilă, dar nu numai, avem nevoie de politici clare, de
implementare și monitorizare.
Prevenirea, prin educație pentru sănătate, diagnosticarea timpurie, cu accent pe grupurile vulnerabile,
accesul la tratament, asigurarea resurselor umane și financiare trebuie să fie prioritățile politicilor și
programelor din domeniu.
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Nu trebuie să uităm de eliminarea stigmatizării și a discriminării, care se fundamentează pe informația
corectă, transmisă de profesioniști, pe canale adecvate. Succesul unui astfel de demers se
fundamentează, de asemenea, pe sinergia tuturor actorilor cu responsabilitate în domeniu, iar
asociațiile de pacienți și ONG-urile, așa cum spuneam și la început, reprezintă pilonul esențial.
Vă mulțumesc încă o dată pentru invitație și vă doresc mult succes în tot ceea ce întreprindeți.

[București, 5 iunie 2018,
10 ani ai Coaliției PLUS în România,
Institutul Francez din București]
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