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MINUTES № 03 / 2021 

Ședința Grupului Tehnic de Lucru pe TB și HIV (Ședința de lucru GTL-TB/HIV) 

Data:  14.04.2021          Durata: 10:00-12:00 

Locul de desfășurare: on-line ZOOM Platform, hosting by PNRT 

Ședința deschisă 10.00 

Președintele GTL-TB 1. Sofia Alexandru, Director IFP „Chrirl Draganiuc” 

Secretar GTL-TB 2. Oxana Rucșineanu (SMIT) 

Participanți cu drept 

de vot: 

 

 

 

 

 

 

 

Invitați: 

 

 

3. Valentina Vilc (PNRT) 

4. Lucia Pirtina (PAS) 

5. Lilian Severin (AFI) 

6. Andrei Corlăteanu, IFP 

7. Nelya Caras, DM ANP 

8. Irina Bariroș, DM ANP 

9. Silvia Stratulat – secretariat CNC 

10. Victoria Petrică, UCIMP 

11. Stela Bivol, PAS 

12. Ala Iațco – UORN  

13. Svetlana Doltu, AFI 

14. Angela Alexeiciuc, UCIMP 

15. Tatiana Gulpe, IFP 

16. Valeriu Crudu, IFP 

17. Serghei Osadcii, SPBender 

18. Tatiana Cotelea, PAS 

19. Vera Ciuchitu, AP Tighina 

20. Galina Reaboi, Casa Sperantelor 

Ordinea de zi / 

Agenda 

1. Prezentare:  Aplicația RM FG CR-19  

2. Prezentare si Discuții:  

-  Necesitatăți ONG 

- Necesități serviciul TB, malul sting. 
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3. Diverse - actualizări din partea membrilor și partenerilor GTL-TB. 

 

Cuvânt de salut 

 Cuvânt de salut și Prezentarea ordinei de zi. Sofia Alexandru, Director IFP „Chrirl Draganiuc” 

 Directorul IFP, Sofia Alexandru, a menționat că au fost prezentate necesitățile din partea ONG 

și ANP. Din partea LNR, va prezenta necesitățile – Dl Crudu. 

Subiect 1. Prezentare Necesități ONG.  

Oxana Rucșineanu a prezentat membrilor GTL-TB necesitățile formulate în cadrul ședinței Platformei 

TB, în data de 13.04.21, care au fost distribuite prin email membrilor GTL. (Vedeți necesitățile incluse 

la finele munitei) 

S-a propus: 

 Ajustarea necesităților cu menționarea tipului de prioritate 

 Includerea estimărilor pentru fiecare necesitate.  

Concluzii. Se consideră clare și argumentate necesitățile propuse. S-a menționat că se va lucra 

adițional în grup mai restrîns (UCIMP, PAS, Platforma TB) pentru a efectua estimările pentru fiecare 

linie de necesități și prezenta bugetul estimativ la următoarea ședință. 

Subiect 2. Prezentare Necesități ANP.  

Irina Barbiroș a prezentat membrilor GTL-TB necesitățile formulate dina partea ANP, care au fost 

distribuite în prealabil prin email membrilor GTL. (Vedeți necesitățile incluse la finele munitei). 

S-a propus: 

 Includerea estimărilor pentru fiecare necesitate și remiterea membrilor GTL-TB.  

Concluzii. Se consideră importante necesitățile și urmează a fi prioritizate în dependență de nivelul de 

urgență.  

Subiect 3. Prezentare Necesități malul sting. 

Serghei Osadcii, SPBender a prezentat membrilor GTL-TB necesitățile pentru partea stîngă, care în 

mare măsură s-au referit la echipamentele de protecție pentru spitalul republican.  

S-a propus: 
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 Elaborarea listei de necesități în contextul COVID, pentru tot serviciul ftiziatric din teritoriu nu 

doar Spitalul republican cu includerea costurilor estimative și remiterea acestora în formă 

electronica.  

Concluzii. Se consideră importante necesitățile, dar urmează a fi completate pentru tot serviciul TB din 

partea stîngă și prioritizate în dependență de nivelul de urgență, cu costurile incluse. 

Concluzii generale.  

 Includerea estimărilor pentru fiecare necesitate cu menționarea tipului de prioritate 

prezentată din partea ONG, ANP și remiterea membrilor GTL-TB.  

 Elaborarea listei de necesități în contextul COVID, pentru tot serviciul ftiziatric din teritoriu TB 

din partea stîngă și prioritizate în dependență de nivelul de urgență, cu costurile incluse.  

 PNRT și LNR de asemenea va remite și prezenta necesitățile pînă la următoarea ședință. 

 Următoarea ședință a GTL-TB este stabilită pentru vineri, ora 10-00, 16 aprilie.  

 

 

Presedintele GTL         ____________________                       Sofia Alexandru, director IMSP IFP    

Secretar GTL-TB                     Oxana Rucșineanu (SMIT) 
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Necesități ale Platformei TB pentru includere în aplicare CR-19,  

identificate în cadrul ședinței din 13.04.2021 (11:00-12:30) 

  Necesitate Argumentare 

 Propritate înaltă 

1 Echipamente UltraLight pentru TB 

screening (CAD...) prin ONG – 5 

(minimum) – 9 maximum 

 Instruire personal 
 Reglementare de aplicare 
 Cercetare operațională de 

aplicare? 

https://xairbyfujifilm.com/  

 apropierea serviciului de screening de grupuri 
vulnerabile 

 micsorarea costurilor de transportare și a 
contactului cu alte persoane, inclusiv COVID 

 majorarea numărului persoanelor acoperite cu 
screening TB 

 cercetare operațională privind implementarea în 
RM 

1 echipament costă aproximativ 65 000 Euro  + 

mentenanța 

2 Acoperirea financiară pentru activități de 

screening TB prin ONG în 2022-2023 

(redirecționată pentru 2021 la creșterea 

numărului de beneficiari) + utilizarea 

echipamentelor 

Reieșind din țintele anului 2021 de prevăzut resurse in 

2022-2023 (în corelare cu aplicația curenta)  

De revizuit țintele in corespundere cu utilizarea 

echipamentelor Ultralight  

 

3 Echipamente de protecție pentru 

beneficiari (măști, bahile, dezinfectanți) 

Reieșind din numărul de beneficiari ai proiectelor de 

asigurat cu echipament nu doar la accesarea serviciului, 

dar și un set de uz personal (50 măști pe lună, 10 bahile, 

1 litru dezinfectant, 1 litru săpun lichid) 

4 Echipamente (computere/ camere 

video/microfoane/casti/telefoane, 

imprimante multifunctionale) – 9 ONG 

Echipamentele in multe ONG-uri sunt învechite, 

digitalizarea in accesarea serviciilor pentru beneficiari 

(programari, sedinte online, consultari) și IEC pentru 

personal și parteneri (sedințe, evenimente etc) 

5 Sistem de bonificație (financiar, social) 

pentru pacienții aderenți și cei care au 

completat cu succes tratamentul pe durata 

pandemiei COVID 

Actualmente CNAM acoperă cu suport pentru aderență 

(suport alimentar), dar din cauza COVID -19 există un șir 

mult mai mare de nevoi sociale. Propunem un sistem 

mixt de stimulare, adițional celui existent și pentru a 

complementa activitățile de suport implementate din 

grantul curent, care nu prevede stimulente financiare 

pentru pacienți. 

 Prioritate Medie 

1 Echipamente de protecție pentru ONG 

(măști, bahile, dezinfectanți, mănuși, 

salopete) 

Securitatea ocupațională ca măsură continuă 

https://xairbyfujifilm.com/
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2 Teste rapide COVID pentru implementare 

prin ONG pentru screening integrat 

TB/COVID 

 Reglementări 
 Instruiri 
 Cercetare operațională 

Promovarea screening-ului integrat TB/COVID-19 și 

Eventual HIV, HV  

 

 

3 Echipament radiologic staționar pentru 

AMT din Chișinău cu condiționare de 

deservire a beneficiarilor ONG 

Pentru discuții 

4 Spot-uri video privind TB si COVID pentru 

pacienți (vaccinarea persoanelor cu TB) 

Pentru a creșterea ponderea persoanelor cu TB 

vaccinate ca masura de preventie a ezitarii vaccinale 

5 Suport pentru continuarea VOT *suport 

tehnic 

Promovarea ]n continuare a alternativelor DOT, oferirea 

suportului tehnic pentru cabinetele TB și pacienți 

(continuarea activităților din TB Reach) 

 

Necesitățile Administrației Naționale a Penitenciarelor pentru includere în aplicare CR-19,  

13.04.2021  

  Necesitate Argumentare 

 Propritate înaltă 

1  

 

Echipapament radiologic digital stationar 

pentru Penitenciarul nr.5-Cahul 

- Utilajul radiologic existent in P5-Cahul, are anul 
producerii 1962; 

- P5-Cahul este izolator de detentie preventiva 
In cadrul caruia se detin preveniti din toata 

zona de sud a tării 

- Realizarea screening-ului la TB este foarte 
importanta la intrarea in sistemul penitenciar, 
dar si monitorizarea o data la 6 luni la fel. 

2 - Analizator biochimic automat  200 
probe, sistem deschis  

- Analizator automat al gazelor si 
electrolitilor in singe 

- Monitor pentru monitorizarea 
functiilor vitale – 2 buc. Sectia TB 

- Electrocardiograf 12 canale cu 
descriere automata – 2 buc –sectia 
TB 

- Oxiconcentratoare – 2 buc pentru 
sectia TB 

- Spirograf cu descriere automata 
pentru sectia TB 

- Investigarea periodica a pacientilor in tratament 
TB, 

- Monitorizarea pacientilor TB gravi 
- Monitorizarea pacientilor TB/COVID, post Covid 

3 Echipamente UltraLight pentru TB 

screening– 3 unitati, cu Instruirea 

personalului. 

Pentru realizarea screening-ului in 2 penitenciare din 

partea stinga a Nistrului (P8 si P12-Bender) și cel mai 

indepartat penitenciar nr.2-Lipcani. 
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4 Echipamente de protecție pentru 

personalul medical, pacienti (măști, 

respiratoare, bahile, dezinfectanți) 

In scopul prevenirii raspindirii COVID-19 in sectile TB 

 Prioritate Medie 

1 Teste rapide SarsCov-2  Realizarea creening-ului integrat TB/COVID-19  

 

 

2 Materiale informationale 

TB/Covid/vaccinare 

Pentru a creșterea ponderea persoanelor cu TB 

vaccinate ca masura de preventie a ezitarii vaccinale 
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