Proces Verbal/MINUTES № 1 / 2020

Ședința Grupului Tehnic de Lucru pe TB (Ședința de lucru GTL-TB)
Data: 20.01.2020
Durata: 11:00-12:30
Locul desfășurării: IMSP IFP „Chiril Draganiuc” (mun. Chișinău strada Vîrnav 13)
Secretar GTL-TB: Oxana Rucșineanu SMIT (Societatea Moldovei împotriva tuberculozei)
Ședința deschisă

11.00

Președintele GTL-TB

Sofia Alexandru, Director IFP „Chrirl Draganiuc”

Secretar

Oxana Rucșineanu, DE ANB de TB din RM „SMIT”

Participanți

1. Sofia Alexandru
2. Valentina Vilc
3. Anna Donica
4. Andrei Corlateanu
5. Alexandr Dascalov
6. Silvia Stratulat
7. Victoria Petrica
8. Nina Vercenko
9. Tatiana Gulpe
10.Mariana Macari
11. Liliana Gherman
12.Vitalie Slobozian
13.Nelea Caras
14.Oxana Rucsineanu

Ordinea de zi / Agenda

În Anexă

1.

Prezentare și discuții: Planul de activități pentru elaborarea PNCT 2021-20125, raportor Valentina Vilc

2.

Propuneri, discuții și nominalizarea noului secretar al GTL-TB pentru anul 2020

3.

Diverse: Actualizări din partea mebrilor GTL-TB
Subiect: Cuvânt de salut

Sofia Alexandru, Președinte GTL-TB, Director IFP „Chrirl Draganiuc”
Ø Cuvânt de salut. Deschiderea ședinței.
Ø Prezentarea ordinei de zi
Subiect 1. Prezentare și discuții: Planul de activități pentru elaborarea PNCT 2021-2025, raportor Valentina

Vilc
Ø Prezentarea Planului de activități privind elaborarea Programului Național de Control al Tuberculozei

pentru anii 2021-2025
Ø Termenii limită de realizare și persoanele responsabile
Ø Obiectivele GTL-TB-ului pentru trimestrul I: participarea tuturor membrilor GTL-TB în elaborarea PN TB
și noua aplicație la Fondul Global.
Discuții. Elaborarea Programului Național de Control al Tuberculozei pentru anii 2021-2025 este o prioritate

urgentă pentru țară, iar structura responsabilă pentru elaborarea noului PN pentru perioada următoarea este
unitatea PNCT. În acest context, Valentian Vilc, Coordonatatorul PNCT a prezentat Planul de activități pentru
elaborarea PNCT 2021-2025, care includ termenii limită de realizare și persoanele responsabile. Reieșind din
necesitatea depunerii noii aplicații spre finațare către FG (teremenul de depunere a aplicației- 23 mai 2020),
realizarea activităților privind elaborarea PN CT și HIV este un imperativ emergent. Implicarea tuturor în
procesul de elaborare a noului program național TB pentru anii 2021-2025 precum și noua aplicație a țării
pentru finansare din partea FG este decisivă. Recent a fost emisă Dispoziția ministerului privind elaborarea PN
TB și HIV, prin care s-au stabilit planul și componența GTL. Se propune în viitorul apropiat de a desfășura
ședințe de lucru consultative cu potențialii parteneti în elaborarea PN, inclusiv cu reprezentanților grupurilor
cheie, precum și societatea civilă activă în domeniile respective pentru a identifica proritățile, direcțiile de
intervenții, spectru de servicii în contextul îngrijirii centrate pe persoană și tendințelor actuale din domeniu
(stategia 90-90-90 și recomandările OMS). Ca fundament pentru noul PN se va lucra cu PN (2016-2020) , care
se va ajusta la contextul și necesitățile actuale ale țării, reieșind din rezultatele evaluărilor preliminare ale
activităților și indicatorilor epidemiologici din PN. Noul program ar trebui să reflecte, de asemenea, și să
includă activitățile relevante din Planul de Sustenabilitate, care nu au fost realizate din diverse motive,
Rezultatele evaluării Planului de Sustenabilitate urmează să fie prezentate în curînd de .
Concluzii. Din partea conducerii PNCT, s-a recomandat membrilor GTL-TB, de a se prezenta la ședința

următoare, stabilită pentru 3 februarie, orele 11-00 (a fi desfășurată la IFP), cu propuneri concrete (dezirabil,
în formă scrisă) la direcțiile/strategiile PN, la care se consideră responsabili de a veni cu contrubuții
constructive. Coordonatorul PNCT va expedia tuturor link-urile/sursele de materiale care ar putea fi utilizate în
procesul de alaborare a noului PNCT.
Subiect 2. Propuneri, discuții și nominalizarea noului secretar al GTL-TB pentru anul 2020

Ø Nominalizarea noului secretariat
Ø Elaborarea Planului de activități a GTL_TB pentru anul 2020
Discuții. La începutul lunii ianuarie, Rita Seicaș, secretara GTL-TB, s-a retras din postul deținut. Astfel, pentru a

completa postul vacant, este necesar de a propune și nominaliza o persoana din componența GTL-TB care va
executa pe parcursul anului 2020, responsabilitățile de secretar. În cadrul discuțiilor au fost propuse doua
candidaturi – Svetlana Doltu și Oxana Rucsineanu. S-a agreat asupra candidaturii Oxana Rucsineanu, iar în
cazul în care Oxana Rucsineanu va lipsi de la ședințele GTL, din motive obiective, persoana alternantă care va
asigura executarea responsabilitățlor de secretariat va fi - Svetlana Doltu.

În contextul elaborării Planului de activități al GTL_TB pentru anul 2020, s-a solicitat de la membrii grupului,
solicitări și propuneri concrete pentru a fi incluse în Planul de activități pentru anul curent.
Concluzii. Responsabilitățile de secretariat al GTL-TB vor fi executate de Oxana Rucsineanu (AO SMIT), iar în

cazul în care Oxana Rucsineanu va lipsi de la ședințele GTL, persoanele alternante care vor asigura executarea
responsabilitățlor de secretariat vor fi - fie Sofia Alexandru, fie Svetlana Doltu. Propunerile din partea mebrilor
grupului vor fi expediate în adreasa secretariatului, pentru a fi incluse în Planul de activități al GTL-TB, pentru
anul curent pînă pe data 3 februarie. Secretariatul va elabora și circula ulterior Planul activităților GTL-TB între
mebrii grupului, în cel mai scurt timp.
Subiect 3. Diverse: Actualizări din partea mebrilor GTL-TB
Discuții. În perioda 3-7 februarie, GFPM, se va afla într-o vizită de lucru în RM. Agenda vizitei, urmează a fi

expediată în curînd de către Secretariatul CNC, insituțiilor responsabile și partenerilor de dezvoltare. De
asemeanea în perioda care urmează, PNCT va găzdui, cîteva misiuni de evaluare, iar rezultatele acestor
misiuni vor fi discutate inclusiv și în cadrul ședințeleor de lucru al GTL-TB.

Secretar/Alternant GTL-TB

Oxana Rucșineanu (SMIT) Svetlana Doltu (CPT)

