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MINUTES № 3 / 2022
Ședința Grupului Tehnic de Lucru pe TB + TB Platforma
Data: 30.06.2022

Orele de desfășurare: 9.00-11:00

Locul de desfășurare: on-line ZOOM Platform, hosting by PNRT
https://us02web.zoom.us/j/89868530488?pwd=dk9FQUVxcGhCa1pFQk5VZ045azdlQT09#success
Ședința deschisă

09.00

Președintele GTL-TB

1. Sofia Alexandru, IFP

Secretar GTL-TB

2. Oxana Rucșineanu, SMIT

Participanți:

3. Valentina Vilc, PNRT/IFP
4. Andrei Corlăteanu, IFP
5. Tatiana Gulpe, IFP
6. Victoria Petrică, UCIMP
7. Angela Alexeiciuc, UCIMP
8. Pavel Rucsineanu, SMIT
9. Lucia Pîrțînă, PAS
10. Tatiana Cotelnic, PAS
11. Sergiu Gherman, PAS
12. Victoria Petrică, UCIMP
13. Angela Cojocaru, CNAM
14. Anastasia Semeniuc, CNAM
15. Svetlana Popovici, PNHIV, SDMC
16. Ina Pusoi, AFI Anenii Noi
17. Mariana Gîncu, PMS, Tiraspol
18. Sergiu Gugut, AFI
19. Marina Mihailova PMS, Bender
20. Victor Volovei, UCIMP
21. Valerian Mamaliga, IDOM
22. Andrei Lungu, IDOM

Agenda

1. Recomandări
implementarea

naționale

privind

screening-ului

organizarea

sistematic

și

și
a

tratamentului preventiv pentru tuberculoză, raportor
Alexandra Solovyova, Mihail Volik, OMS Euro
2. Anunț privind progresele în armonizarea Legislatiei
TB, si procesul de elaborare a standardelor TB de
ingrijire la nivel de comunitate, Valentina VILC
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3. Prezentarea ghidului elaborat de IDOM cu privire la
referirea persoanelor TB, raportor Andrei Lungu,
IDOM
4. Realizarea Auditului clinic TB/HIV, Lucia Pîrțînă,
PAS
5. Elaborarea procedurilor standard de operare pentru
consolidarea cadrului de monitorizare și evaluare de
către departamentul de coordonare a Programului
național de răspuns la tuberculoză, inclusiv cu
implicarea OSC, Lucia Pîrțînă, PAS
6. Diverse
Invitați: Andrei Dadu, OMS Euro, Mihail Volik, OMS Euro, Alexandra Solovyova, OMS Euro
Cuvânt de salut
Cuvânt de salut și prezentarea ordinei de zi, Sofia Alexandru, IMSP IFP Chril Draganiuc.
Cuvânt de introducere din partea echipei OMS EURO - Andrei Dadu
Ø Andrei Dadu a menționat că inițiativa privind revizuirea organizării și
implementării screening-ului sistematic și a tratamentului preventiv
pentru tuberculoză a parvenit din partea Unității de coordonare a PNRT,
fapt extreme de apreciat de parteneri. Echipa OMS a subliniat
principalele aspece cheie revizuite, precum:
1. Recomandări naționale
privind organizarea și

o Stabilirea grupelor primordiale, printre altele, care necesita atenție

implementarea

sporita – HIV+, contacții TB, persoanele în detenție etc;

screening-ului
sistematic

și

a

tratamentului preventiv
pentru
raportor
Solovyova,

o Unificarea grupelor de RS și VS într-un singur grup;

tuberculoză,
Alexandra
Mihail

Volik, OMS Euro

o Principalul simptom de referire – tusa;
o Actualizarea schemelor de tratament preventive, cu accent pe schema
scurta (1 luna) cu Plan clar de M&E;
o Acces sporit la metode diagnostic pentru HIV+;
o Elaborarea unor algoritme clare etc.
Ø În cadrul discuțiilor, s-a subliniat (Valentina Vilc) că regulamentul
propriu zis se estimează de a fi remis spre aprobare în luna septembrie,
după care va urma și elaborarea unei Dispoziții de MS; s-a menționat că
este nevoie de o perioadă de pregătire și instruiri pentru prestatorii de
servicii la toate nivelurile, inclusiv ONG, iar introducerea schemelor noi
de tratament profilactic, cu utilizarea rifampetinei, va solicita, inclusiv și
modificaări la buget etc.
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Ø Valentina Vilc, a adus la cunoștință, că cu suportul consultanței externe,
în

au fost propuse un set de modificări la Legea actuală privind TB. S-a

armonizarea Legislatiei

solicitat suportul echipei IDOM, membrilor GTL-TB, dar și tuturor celor

TB,

interesați să contribuie la actualizarea Legii cu comentarii constructive.

2. Progresele
si

procesul

de

elaborare a standardelor
TB de ingrijire la nivel
de comunitate

Draft-ul proiectului va fi expediat în perioada următoare.
Ø În contextul definitivării elaborării standardelor TB de ingrijire la nivel
de comunitate, acestea, la rîndul lor, vor fi expediate pentru feedback
tuturor membrilor GTL-TB, dar și tuturor partenerilor interesați.

3. Ghidul cu privire la
referirea

persoanelor

TB

Ø Andrei Lungu a prezentat succint Ghidul privire la referirea persoanelor
TB către asistență juridică și a menționat că acesta va fi remis pentru
feedback.
Ø Lucia Pîrțînă, PAS, a informat că conform necesităților de realizarea a
studiilor, este planificată realizarea Auditului clinic TB/HIV – un
exerciții realizat repetat, după metodologie stabilită pentru a colecta date

4. Realizarea

Auditului

clinic TB/HIV

actualizate

privind

coinfecția

TB/HIV

în

Republica

Moldova.

S-a solicitat nominalizarea aceleeși echipe de experți, care au lucrat la
elaborarea edițiilor precedente a auditului clinic TB/HIV.
Ø Echipa propusă – Tomșa, Vilc, Popovici.
Ø Cu privire la elaborarea procedurilor standard de operare pentru
consolidarea cadrului de monitorizare și evaluare de către departamentul
de coordonare a Programului național de răspuns la tuberculoză, Lucia
Pîrțînă, PAS a menționat că este prevăzută asistență tehnică, cu
contractarea a unei echipe formate din 2 experți.

5. PSO

pentru

cadrului

de

către

departamentul

de

M&E

coordonare a PNRT,
inclusiv cu implicarea
OSC

Ø Pentru partea de consolidarea a cadrului de M&E a fost propusă, Tatiana
Gulpe, departamentul de M&E a PNRT din cadrul IFP.
Ø Pentru nominalizarea din partea OSC, ONG TB, urmează să desemneze
o candidatură după agrearea în cadrul Platformei TB.
Ø După discuțiile în cadrul GTL, avînd în vederea existența de facto, a
cadrului normativ de monitorizare și evaluare de către departamentul de
coordonare a PNRT și pentru o înțelege necesitatea și claritatea sarcilor
pentru realizarea acestui obiectiv, din partea celor prezenți, s-a solicitat
elaborarea ToR cu atribuții clare pentru fiecare membru desemnat al
echipei.

Decizii:
1. Echipa propusă pentru realizarea auditului clinic TB/HIV, compusă din Tomșa, Vilc, Popovici, acceptată
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de majoritatea cu drept de vot a GTL-TB.
2.

Pentru ONG, pînă la apariția Dispoziției noi a MS, modalitatea de realizare a intervențiilor de screening
la TB, precum și grupurile de risc pentru intervenții se vor efectua în limitele Dispoziției în vigoare (fără
modificări).

Pași următori:
1. Remiterea spre consultare a documentelor discutate (Regulamentul privind revizuirea organizării și
implementării screening-ului sistematic și a tratamentului preventiv pentru tuberculoză; Standarde
ONG TB, Legea privind TB și Ghidul de referire a persoanelor cu TB către IDOM) și stabilirea
deadline-ului pentru feedback. Persoanele desemnate pentru consolidarea feedback-ului după cum
urmează:
o

Standarde ONG TB , remitere in adesa Luciei PARTANA, PAS,

o

Legea pe TB, responsabil Vanu JEREGHI, IDOM

o

Regulamentul privind revizuirea organizării și implementării screening-ului sistematic și a
tratamentului preventiv pentru tuberculoză, Valentina VILC, PNRT

o

Ghidul de referire a persoanelor cu TB către IDOM, Andrei LUNGU, IDOM

2. Elaborarea și remiterea spre coordonare a ToR pentru realizarea asistenței tehnice cu privire la
elaborarea procedurilor standard de operare pentru consolidarea cadrului de monitorizare și evaluare
de către departamentul de coordonare a PNRT, inclusive cu suportul ONG.

Presedintele GTL

Sofia Alexandru, director IMSP IFP Chiril Draganiuc

Secretar GTL-TB

Oxana Rucșineanu, SMIT

