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Către: doamna DR. MIHAELA STĂNILOIU
Ministerul Sănătăţii Publice

De la: Asociaţia ACCEPT

Stimată doamnă,

Asociaţia Accept, organizaţie neguvernamentală care apără şi promovează drepturile
persoanelor LGBT (lesbiene, gay, bisexuali, transgender) ca drepturi ale omului, doreşte
să vă aducă la cunoştinţă observaţiile sale legate de propunerea Ordinului Ministerului
Sănătăţiipentru aprobarea Normelor privind informaţiile care trebuie oferite donatorilor de
sânge şi de componente sanguine de origine umană, precum şi informaţiile care trebuie
comunicate de către donatori la fiecare donare şi admisibilitatea donatorilor de sânge şi de
componente sanguine umane, respectiv privind caracterul discriminator al criteriilor
propuse pentru exluderea permanentă ca donator de sânge a bărbaţilor care au întreţinut
relaţii sexuale cu alţi bărbaţi, excludere care intră în conflict cu standarde stabilite de
organizaţii internaţionale şi de Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării.

1. In legătură cu criteriile de excludere permanentă a donatorului alogenic de sânge
total şi componente sanguine de origine umană, la descrierea persoanelor al căror
„comportament sexual îi situează în grup de risc crescut de achiziţie de afecţiuni severe
infecţioase” se regăseşte precizarea: „bărbaţii care au întreţinut, fie şi doar o dată, relaţii
sexuale (chiar folosind protecţie prin prezervativ) cu un alt bărbat”.

Considerăm această precizare ca fiind discriminatorie, întrucât limitează accesul la un
serviciu medical unor persoane, pe baza orientării sexuale şi vă solicităm eliminarea
acesteia din cadrul criteriilor propuse.
Mai mult decât atât, vă aducem la cunoştinţă că normele Organizaţiei Mondiale pentru
Sănătate, precum şi recomandările Consiliului Europei referitoare la criteriile de
acceptare pentru donarea de sânge, la poziţiile referitoare la persoanele al căror
comportament sexual îi plasează în grup de risc de achiziţie de afecţiuni severe nu se
menţionează persoanele cu altă orientare sexuală (homosexualii). Recomandările
Consiliului Europei exclud în mod expres această categorie de populaţie de la o posibilă
aplicare restrictivă a criteriilor de acceptare a donatorilor de sânge.
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Recunoscând importanţa siguranţei sângelui ca interes public, considerăm valide şi
necesare criteriile referitoare la comportamentul sexual care evidenţiază partenerii
multiplii,

schimbarea

partenerului

în

ultimele

6

luni,

excluderea

persoanelor

dependente de droguri, criterii menţionate în Ordinul propus de dvs. la pag. 14, în
acelaşi

timp

credem

că

ele

acoperă

toate

riscurile,

atât

pentru

persoanele

homosexuale, cât şi pentru cele heterosexuale. Datele statistice din ultimii ani arată în
mod clar un număr mult mai mare de persoane heterosexuale infectate cu virusul HIV,
de exemplu, decât persoane homosexuale.

Considerăm că atenţia Ministerului Sănătăţii ar trebui să se concentreze asupra
asigurării condiţiilor pentru testarea sângelui şi pentru efectuarea de analize corecte şi
de calitate a donatorilor şi nu spre excluderea homosexualilor din cadrul posibililor
donatori de sânge, aşa cum recomandă şi organizaţiile internaţionale.

2. In legătură cu întrebările din chestionar: „Pentru bărbaţi: aţi avut relaţii sexuale cu
un alt bărbat?” şi „Pentru femei: a avut partenerul dvs. relaţii sexuale cu un alt
bărbat?”

În lumina celor precizate mai sus considerăm că aceste întrebări ar trebui excluse din
chestionar.

3. Un alt aspect important îl constituie faptul că Ministerul Sănătăţii a ignorat Decizia
nr. 337 din 21.11.2005 a Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării, prin care
se hotărăşte, în unanimitate de voturi, că:
-

„Aspectele analizate [n.n.: faptul că donatorii cu altă orientare sexuală decât cea
heterosexuală sunt consideraţi grup de risc şi intră în categoria „contraindicaţie
definitivă”] constituie acte/fapte de discriminare conform prevederilor cuprinse în
art. 2 (1) şi art. 19 din O.G. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor
formelor de discriminare, cu modificările şi completările ulterioare.”,

-

„se recomandă Institutului Naţional de Hematologie Transfuzională Prof. Dr. CT
Nicolau

să

adopte

măsurile

necesare

pentru

înlăturarea

tratamentului

discriminatoriu al persoanelor cu altă orientare sexuală”.

Anexăm această decizie la prezenta scrisoare.
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Vă solicităm organizarea unei dezbateri publice pe marginea acestui proiect de
Ordin, în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în
adimistraţia publică şi vă stăm la dispoziţie pentru o eventuală colaborare.

Cu stimă,
Florentina Bocioc
Directoare executivă
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