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Petiţie
cu privire la procedurile discriminatorii de admitere în centrele de asistenţă
şi îngrijire, precum şi în centrele de terapie ocupaţională

Vă aducem la cunoştinţă că pe pagina web a Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap
(ANPH), la rubrica „Informaţii utile”, sunt enumerate actele necesare admiterii în centrele mai
sus numite, printre care:

„CERTIFICAT MEDICAL TIP - nu suferă de Boli infecto-contagioase (R.B.W., M.R.F.,
SIDA - până la 60 ani examen coproparazitologic)”.
Aceste menţiuni se află la adresa http://www.anph.ro/info_utile.php?m=informatii (cf. Anexa 1).
Centrele de Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoanele cu Handicap, precum şi Centrele de Integrare
prin Terapie Ocupaţională pentru Persoanele cu Handicap se adresează, fără discriminare, tuturor
persoanelor cu handicap, inclusiv celor cu HIV/SIDA. Ataşăm răspunsul ANPH, din data de
20.12.2006, la o petiţie similară.
Mai mult, nu există nici o recomandare a Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii care să excludă
persoanele cu HIV/SIDA din comunitate.
Studiul cu privire la serviciile de consiliere şi testare HIV în Europa, realizat de ARAS în 2008,
demonstrează faptul că testul HIV este solicitat la internarea în unităţi medico-sociale doar în
România şi Uzbekistan (cf. http://www.aidsactioneurope.org/uploads/tx_windpublications/6970.pdf).

Vă solicităm să luaţi măsurile necesare pentru interzicerea cererii testului HIV la admiterea în
serviciile publice şi pentru a permite accesul nediscriminatoriu la servicii medicale şi sociale al
persoanelor infectate cu HIV. De asemenea, vă rugăm să ne comunicaţi măsurile pe care le veţi
lua referitor la respectarea drepturilor cetăţenilor şi a Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap şi a Ordonanţei nr. 137/2000 privind prevenirea
şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, cu completările lor ulterioare.

Cu respect,
Maria Georgescu
Director executiv
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Prezenta petiţie este redactată şi susţinută şi de către Uniunea Naţională a Organizaţiilor
Persoanelor Afectate de HIV/SIDA, Fundaţia „Romanian Angel Appeal”, Asociaţia „Sens
pozitiv”, Fundaţia „Alături de voi”, Fundaţia „Baylor Marea Neagră”, Institutul pentru Politici
Sociale, persoane afectate de HIV, profesionişti din domeniul social.

