Programul
Conferinței internaționale online în sănătatea adolescenților 2020 /
a IV-a Conferință Națională bienală în sănătatea adolescenților
„Protecția sănătății și dezvoltării adolescenților în contextul crizei COVID
19”
26-27 noiembrie 2020, Chișinău, Republica Moldova
Prin ZOOM
Limbi de lucru (Română, Engleză, Rusă)
Ziua I, 26 noiembrie. Acces la servicii de sănătate prietenoase tinerilor
Ora
08:30 - 09:00
9.00 - 09.30

Denumirea sesiunii, speakeri
Conectarea participanților
Sesiunea de deschidere
MSMPS, MECC,
Parteneri – SDC, OMS, UNFPA, UNICEF, UNESCO etc.
Vocea tinerilor

09.30 – 11.30

Moderator – Dr. Galina Leșco, Șefa Youth Klinic NEOVITA, Asociația Obștească
„Sănătate pentru Tineri”, Republica Moldova
Sesiunea I. Starea de sănătate a adolescenților pe timp de criză COVID-19 în
contextul global, regional și național
Moderator – Prof. O. Cernețchi, Vice-rector USMF „N. Testemițanu”, Republica
Moldova
Adolescenții, tinerii și COVID-19: o perspectivă globală
Dr. Valentina Baltag, sediul OMS, Geneva, Elveția
lectură plenară 25/5 min, în ro cu traducere în ru / en
O Catastrofă sau o Șansă de a acționa mai Bine? Declarația IAAH privind sănătatea
adolescenților și pandemia COVID-19
Dr. Nicola J Gray, Vicepreședinte IAAH - Europa, Marea Britanie
lectură plenară 15/5 min, în en cu traducere în ro / ru
Situația regională - influența pandemiei și educației la distanță asupra sănătății
adolescenților
Prof. V. Kuchma, director științific, Institutul pentru Probleme Complexe de Igienă,
F.F. Centrul Federal de Cercetare pentru Igienă Erisman, Moscova, Federația Rusă
lectură plenară 15/5 min, în ru cu traducere în ro / en
Sănătatea adolescenților în Republica Moldova în contextul COVID-19
Dr. Galina Leșco, Șefa Youth Klinic NEOVITA, Asociația Obștească „Sănătate
pentru Tineri”, Republica Moldova
lectură plenară 15/5 min, în ro cu traducere în en / ru

Discuții cu întrebări / răspunsuri
11.00 – 12.30

Sesiunea II. Accesul la servicii de sănătate pentru adolescenți în contextul crizei
COVID 19 (experiențe de adaptare a serviciilor de sănătate prietenoase tinerilor
(SSPT) la criza COVID 19)
Moderator – Dr. T. Zatîc, MSMPS, Republica Moldova
Abordarea nevoilor adolescenților și tinerilor în timpul pandemiei Covid 19: Rolul
profesioniștilor din asistența medicală primară în Geneva, Elveția
Dr. Anne Meynard, Lucile Fracheboud, Alistair Dumps, Universitatea din Geneva,
Elveția.
lectură plenară 10/5 min - în en cu traducere în ro / ru
Probleme privind organizarea acordării asistenței complexe minorilor aflați într-o
situație de alegere reproductivă în timpul COVID-19
Dr. Marina Ippolitova, șefa Centrului „Yuventa”, Sankt-Petersburg, Federația Rusă
lectură plenară 10/5 min - în ru cu traducere în ro / en
Transferarea serviciilor în format online: succese și „puncte de pornire” din Belarus
Vitaly Nikonovich, director al Laboratorului pentru proiecte inovatoare, consultant
UNESCO, Minsk, Belarus
Svetlana Guminskaya, șefa Centrului de Sănătatea a Adolescenților și Tinerilor
„Надежда”, or. Orsha, regiunea Vitebsk, Belarus
lectură plenară 10/5 min - în ru cu traducere în ro / en
Oferirea asistenței adolescenților de către specialiștii Centrelor de Sănătate pentru
Tineri în contextul epidemiei COVID-19 (experiența din Kazahstan)
Karzhaubaeva Sholpan Estemesovna, Almaty, Kazahstan
lectură plenară 10/5 min - în ru cu traducere în ro / en
Gestionarea electronică a cazurilor în cadrul organizațiilor de profil în servicii HIV
Cearanovschi Constantin, Asociația Obștească „Inițiativa Pozitivă”, Republica
Moldova
lectură plenară 10/5 min - în ru cu traducere în ro / en

12.30 - 13.00
13.00 - 14.00

Discuții cu întrebări / răspunsuri
Pauză
Sesiunea III. Sănătatea sexual-reproductivă a adolescenților în contextul crizei
COVID 19
Moderator – Dr. V. Ciubotaru, Centrul Mamei și Copilului, Republica Moldova
Sănătate și drepturi sexual-reproductive (SDSR) pentru adolescenți în timpul COVID19 – Profesioniștii din domeniul sănătății vorbesc! (Declarație comună IAAH /
FP2020)
Dr. Nicola J Gray, Vicepreședinte IAAH - Europa, Marea Britanie
lectură plenară 20/5 min, în en cu traducere în ro / ru
Rețeaua Europeană IPPF lucrează asupra furnizării accesului la informațiile SRHR și
CSE în timpul situației de criză COVID-19

Drashko Kostovski, IPPF EN, Bruxelles, Belgia
lectură plenară 20/5 min, în en cu traducere în ro / ru

14.00 -15.00

Discuții cu întrebări / răspunsuri
Sesiunea IV. Sănătatea mintală a adolescenților în contextul crizei COVID 19
Moderator – Larisa Chirev, UPSC „I. Creangă”, Republica Moldova
Cum să facem față nevoilor adolescenților de îngrijire a sănătății mintale în contextul
pandemiei COVID-19
Prof. Pierre-Andre Michaud, Lausanne, Elveția
lectură plenară 25/5 min, în en cu traducere în ro / ru
Suportul pentru sănătatea mintală a copiilor, adolescenților și părinților acestora pe
timp de COVID
Tigran Yepoyan, UNESCO IITE, Moscova, Federația Rusă
lectură plenară 15/5 min, în ru cu traducere în ro / en

15.00 – 15.30
15.30 – 16.30

Discuții cu întrebări / răspunsuri
Pauză
Sesiunea V. Adolescenții cu afecțiuni cronice și cu nevoi speciale în contextul crizei
COVID 19
Moderator – Prof. Neli Revenco, Șefă departamentul pediatrie, USMF „N.
Testemițanu”, Republica Moldova
Îngrijirea adolescenților cu afecțiuni cronice și cu nevoi speciale în contextul crizei
COVID 19
Sofia Moeda, Pediatru, Departamentul de medicină pentru adolescenți, Lisabona
Prof. Helena Fonseca, Departamentul de medicină pentru adolescenți (șefă),
Departamentul de pediatrie, Spitalul Santa Maria, Lisabona, Portugalia
lectură plenară 25/5 min, în en cu traducere în ro / ru
COVID-19 și adolescenții cu afecțiuni cronice: experiența Armeniei
Dr. Marina Melkumova, Armenia
lectură plenară 10/5 min, în ru cu traducere în ro / en
Discuții cu întrebări / răspunsuri

16.30 – 17.30

Sesiunea VI. Servicii de sănătate în școli. Adaptarea la criza COVID 19
Moderator – Natalia Silitrari, Agenția Națională pentru Sănătate Publică, Republica
Moldova
Sănătatea în școli în perioada COVID-19: noi ghiduri de la OMS*
Dr. Valentina Baltag, sediul OMS, Geneva, Belgia
lectură plenară 25/5 min, în ro cu traducere în ru / en
COVID-19 și sănătatea studenților: o perspectivă globală
Erin D. Maughan, Directoare de cercetare a Asociației Naționale a Asistenților
Medicali Școlari (NASN), Statele Unite ale Americii
raport video 20 min, în en cu traducere în ro / ru

Discuții cu întrebări / răspunsuri

Parteneri:
MSMPS, MECC, SDC, UNFPA, OMS, UNESCO, UNICEF (tbc), IAAH, EuTeach (tbc),
IPPF EN (tbc), USMF „N.TESTEMIȚANU”(tbc)

Ziua II, 27 noiembrie. Acces la programe de educație și promovare a sănătății adolescenților
Ora
08:30 09:00
9.00 – 9.10

Denumirea sesiunii, speakeri
Conectarea participanților
Deschiderea zilei a II-a

9.30 – 11.00

Sesiunea I. Sănătatea și Educația în criză provocată de pandemie
Moderator - Natalia Grîu, Secretar de Stat, Ministerul Educației, Culturii și
Cercetării, Republica Moldova
Educațiea și sănătatea în școli în timpul pandemiei: ce am învățat din domeniu despre
succese și provocări?
Didier Jourdan, Președinte UNESCO, Catedra Sănătate Globală și Educație, Franța
lectură plenară 20/5 min, în en cu traducere în ro / ru
Standarde globale pentru școlile care promovează sănătatea
Dr. Valentina Baltag, sediul OMS, Geneva, Belgia
lectură plenară 20/5 min, în ro cu traducere în en / ru
Furnizarea de educație sexuală coprehensivă adolescenților în contextul COVID 19
Ilya Zhukov, Sediul UNFPA, Statele Unite ale Americii
lectură plenară 20/5 min, în en cu traducere în ro / ru
Parenting pe timp de COVID-19: trecerea de la strategii umane la strategii digitale
pentru a preveni violența împotriva copiilor și de a spori bunăstarea acestora
Dr. Jamie Lachman, Universitatea din Oxford, Marea Britanie
lectură plenară 20/5 min, în en cu traducere în ro / ru
Creștrea rezilienței sistemului educațional, a profesorilor, elevilor și părinților
Tigran Yepoyan UNESCO IITE, Moscova, Federația Rusă
lectură plenară 15/5 min, în en cu traducere în ro / ru
Discuții cu întrebări / răspunsuri

11.00 -11.30
11.30 – 13.00

Pauză
Sesiunea II. Programe de educație pentru sănătate în școli
Moderator – Natalia Plugaru, Reprezentantă-adjunctă, UNFPA Moldova

Educația și promovarea sănătății pe timp de COVID-19
Tigran Yepoyan, UNESCO IITE, Moscova, Federația Rusă
lectură plenară 15/5 min, în ru cu traducere în ro / en
Rolul școlilor din Moldova în dezvoltarea comportamentelor sănătoase și sigure în
rândul adolescenților
Mariana Goras, MECC, Republica Moldova
lectură plenară 25/5 min, în ro cu traducere în ru / en
Cunostințe, atitudini și practici ale cadrelor didactice din instituțiile preuniversitare în
educația sexuală a adolescenților
Alexandru Voloh, Șef Youth Klinic CLEPSIDRA, Căușeni, Republica Moldova
lectură plenară 10/5 min, în ro cu traducere în ru / en
Bullying-ul în rândul adolescenților din Republica Moldova, Studiul UNICEF.
Diana Cheianu, „SocioPolis”, Republica Moldova
lectură plenară 15/5 min, în ro cu traducere în ru / en
Discuții cu întrebări/răspunsuri
13.00 – 13.30
13.30 – 15.00

Pauză
Sesiunea III. Școli care promovează sănătatea
Moderator - Ion Șalaru, Agenția Națională de Sănătate Publică, Republica Moldova
Sănătate școlară, școli care promovează sănătatea și COVID-19 - perspective
europene
Dr. Aigul Kuttumuratova, OMS Europa, Copenhaga, Danemarca
lectură plenară 15/5 min, în ru cu traducere în ro / en
Fundația rețelei Școlilor pentru Sănătate în Europa - o abordare pentru a face față
promovării sănătății în școli
Anette Schulz, Consultant superior și Manager SHE, Colegiul Universitar,
Danemarca de Sud
lectură plenară 15/5 min, în en cu traducere în ro / ru
Experiența Kazahstanului cu privire la extinderea ȘPS: Lecții învățate înainte și în
timpul pandemiei COVID-19
Akbota Abildina, Coordonator SHE, Kazahstan
lectură plenară 10/5 min, în ru cu traducere în ro / en
Experiența Moldovei cu privire la pilotarea ȘPS în implementarea planurilor școlare
în perioada pandemiei
Dr. Natalia Silitrari, Coordonator SHE, Moldova
lectură plenară 20/5 min, în ro cu traducere în ru / en

15.00 -15.30

Discuții cu întrebări/răspunsuri
Pauză

15.30 – 17.00

Sesiunea IV. O abordare diferită a promovării sănătății adolescenților și a
educației în condiții de criză pandemică
Moderator - Larisa Chirev, UPSC „I. Creangă”, Republica Moldova
Educația sexuală în timpul pandemiei - de la obstacole la succes
Kristina Birk-Vellemaa, Asociația pentru Sănătatea Sexuală, Estonia
lectură plenară 10/5 min, în en cu traducere în ro / ru
Spații digitale pentru promovarea sănătății și bunăstării în rândul adolescenților
Alexandra Ilieva, UNESCO IITE, Moscova, Federația Rusă
lectură plenară 10/5 min, în ru cu traducere în ro / en
SEXUL și BARZA vine în salvarea adolescenților în timpul pandemiei
Adriana Radu, Daniela Draghici, SEXUL și BARZA, România
lectură plenară 10/5 min, în ro cu traducere în ru / en
Cunoştinţe, Atitudini şi Practici ale adolescenţilor privind alimentaţia
Lina Vrabie, Șefa Youth Klinic ATIS, Bălti, Republica Moldova
lectură plenară 10/5 min, în ro cu traducere în ru / en
Cunoştinţe, Atitudini şi Practici ale adolescenţilor privind activitatea fizică
Victoria Cojocaru, Șefa Youth Klinic SPERANȚA TINERILOR, Dondușeni,
Republica Moldova
lectură plenară 10/5 min, în ro cu traducere în ru / en

17.00 – 17.30

Discuții cu întrebări/ răspunsuri
Sesiune de închidere

Parteneri:
MSMPS, MECC, SDC, UNFPA, WHO, UNESCO, UNICEF (tbc), IAAH, EuTeach (tbc)
,,IPPF EU (tbc), USMF „N.TESTEMIȚANU”(tbc).

