1
MINUTES № 1 / 2022
Ședința Grupului Tehnic de Lucru pe TB + TB Platforma
Data: 21.01.2022

Orele de desfășurare: 9.00-10:30

Locul de desfășurare: on-line ZOOM Platform, hosting by PNRT
https://us02web.zoom.us/j/83348856258?pwd=YUMvakZzc1NZUE5JN0VBYzFDblhrZz09
Ședința deschisă

9.00

Președintele/Vice-președinte GTL-TB

1. Valentina Vilc (PNRT)

Secretar GTL-TB

2. Oxana Rucșineanu (SMIT)

Participanți:

3. Svetlana Doltu, AFI
4. Sergiu Cugut, AFI
5. Sergiu Platon, AFI,
6. Ina Pușoi, AFI Anenii Noi
7. Irina Barbiroș, ANP
8. Nelia Caras, ANP
9. Andrei Corlăteanu, IFP
10. Victoria Petrică, UCIMP
11. Angela Alexeiciuc, UCIMP
12. Pavel Rucsineanu, SMIT
13. Lucia Pîrțînă, PAS
14. Tatiana Cotelnic, PAS
15. Victoria Petrică, UCIMP
16. Tatiana Gulpe, PNRT
17. Feodora Rodiucova, Speranța Terei
18. Vera Ciuchitu, Asociația Psihologilor din Tighina
19. Galina Răilean, Casa Speranțelor, Soroca
20. Vitalie Moroșan, PMS, Programe Medico- Sociale
21. Vitalie Slobozian, Soros-Moldova
22. Iurie Climașevschi, PN HIV
23. Valeriu Crudu, LNR IFP
24. Victor Volovei, UCIMP
25. Adelina Sochircă, CNC
26. Silvia Stratulat, CNC
27. Serghei Tolstolicenco, PULS

Agenda

1) Aranjamentele de contractare ale ONG-urilor din TB pentru anul 2020
2) Diverse
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Cuvânt de salut
Cuvânt de salut și prezentarea ordinei de zi, Valentina Vilc, PNRT, IMSP IFP Chril Draganiuc.
ARANJAMENTE CONTRACTARE ONG 2022.
Ø Lucia Pîrțînă, PAS, a adus în discuție aranjamentele de contractare pentru ONG din
resusele FG pentru anul 2022, după cum urmează:
1. Activități de screening. ONG vor acopei în anul 2022, toate raioanele RM cu distibuția
teritorială conform anexei, care afost agreată cu ONG și PNRT, conform obiectivelor
naționale;
2. Activități de suport. ONG interesate să ofere suport, au remis Centului PAS, nr. de
beneficiari pentru acoperire (suport pshosocial și suport DOT) și urmează să fie
contractați conform nr. de beneficiari solicitați;
Ø PNRT a anunțat că va realiza o vizită de M&E în ANP pentru a examina realizarea
activităților de suport pentru persoanele cu TB din detenție;
3. S-a propus redistribuirea resuselor prevăzute realizării campaniilor de promovare a
vacinării, similar anului trecut (2021) - resusele destinate inițial pentru 2 proiecte, au
fost distribuite în egalî măsură între toate ONG pentru a realiza intervenții de educație
și promovare a vaccinării în teritoriile unde își desfășoară activitățile de screening și
suport TB;
4. Centrul PAS a reiterat intenția de a organiza pentru ONG TB o rundă de instruiri
pentru realizarea testării la HIV. În context, Oxana Rucșineanu, SMIT, a menționat că
este necesar de a organiza o discuție/ședință separată pentru a discuta aspectele de
implicare a ONG din TB în realizarea testărilor la HIV în rîndul populațiilor cheie
vulnerabile la TB;

Estimare necesitati
screening_revised_ PAS_28_12_2021.xlsx

5. S-a adus la cunoștință că pe parcursul anului 2022, președenția Platformei TB va fi
gestionată de SMIT în parteneriat cu Casa Speranțelor, Soroca;
6. Realizările IDOM precum și continuarea implementării programului de suport juridic
se propune a fi evaluate și discutate în perioda imediat următoare;
7. Centrul PAS a adus la cunoștință că gestionarea componentei VST, va fi preluată de
PNRT în anul 2022;
8. Centrul PAS a reamintit că este lansat concursul destinat promovării diversificării
finanțării în contextual TB (implicarea altor actori în co-finanțare pentru susținerea
activităților din domeniul TB, în valoare de $ SUA2000+2000). De asemenea,
partcicipanții la ședință au fost încurajați să aplice la oportunități de instruire (creșerea
capacităților), pentru care sunt disponibile resurse financiare, bugetate în cadrul
grantului current FG 2021-2023. În context, s-a menționat că există posibilitatea de a
susține și vizite de schimb de experiență, dacă solicitările vor fi bine argumentate de
către solicitant.

DIVERSE.
Ø Silvia Stratulat a solicitat de la membrii GTL-TB, să remită în atenția secretatiatului
GTL-TB, temele care necesită abordare pentru a fi incluse în Planul de Lucru al GTLTB, iar Planul remis în termeni utili către CNC.
Ø Irina Barbiroș, ANP, a anunțat despre dificultățile de gestionare a echipamentului de
laborator, dat fiind costurile ridicate de realizare a acestora.

Concluzii generale. După cele prezentate, în cadrul discuției s-au identificat următoarele aspecte:
Ø Svetlana Doltu va remite membrilor GTL-TB și participanților la ședință, POS aplicat în managementul pacienților
cu TB din supravegherea ANP;
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Ø Aranjamentele de contractare cu ONG pentru 2022, au fost agreate pentru fințare/distribuire în modul discutat în
cadrul ședinței;
Ø Preluarea gestionării componentei VST de către PNRT în anul 2022;
Ø Administrarea Platformei TB (grantul) de către SMIT și Casa Speranțelor în anul 2022;
Ø Planificarea rundei de instruiri în testarea la HIV pentru ONG TB de PAS;
Ø Continuarea și aranjamentele grantului destinat serviciilor de suport juridic va fi decisă după consultarea
suplimentară în cadrul Platformei TB;
Ø Există posibilitatea de a susține instruiri și vizite de schimb de experiență la prezența argumentărilor necesare de
PAS;
Ø ANP va contacta managerul IFP Chril Draganiuc în vederea examinării posibilității de a prelua realizarea analizelor
specifice în cadrul LNR;
Ø Elaborarea, aprobarea și remiterea Planului de activități ai GTL-TB pentru anul 2022 la adresa CNC.

Presedintele GTL
Secretar GTL-TB

Valentina Vilc, în numele d-nei Sofia Alexandru, director IMSP IFP
Oxana Rucșineanu, SMIT

