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Proces Verbal/MINUTES № 5 / 2020

Ședința Grupului Tehnic de Lucru pe TB (Ședința de lucru GTL-TB)
Data: 22.04.2020
Durata: 10:00-12:30
Locul desfășurării: on-line ZOOM Platform, hosting by PAS
Secretar GTL-TB: Oxana Rucșineanu SMIT (Societatea Moldovei împotriva tuberculozei)
Ședința deschisă

10.00

Președintele GTL-TB

Sofia Alexandru, Director IFP „Chrirl Draganiuc”

Secretar

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

Participanți

1. Sofia Alexandru (IFP)
2. Valentina Vilc (PNCT)
3. Svetlana Hangan (FSM)
4. Lucia Pîrțînă (PAS)
5. Victor Volovei (UCIMP)
6. Valeriu Crudu (IFP)
7. Svetlana Doltu (AFI)
8. Stela Bivol (PAS)
9. Andrei Corlateanu (IFP)
10.Silvia Stratulat (CCM)
11.Victoria Petrica (UCIMP)
12.Lilian Severin (AFI)
13.Oxana Rucsineanu (SMIT)
14.Diana Condrațchi (IFP)

Ordinea de zi / Agenda
1.

Prezentare si Discuții: Planul de acțiuni în cadrul PNCT 2021-2025, Valentina Vilc, Coordonator PNCT
Prezentare: Indicatorii PNCT 2021-2020, Valentina Vilc, Coordonator PNCT

2.

Diverse: Actualizări din partea membrilor GTL-TB
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Cuvânt de salut

Ø Cuvânt de salut și Prezentarea ordinei de zi. Sofia Alexandru, Președinte GTL-TB, Director IFP „Chrirl
Draganiuc”
După cuvântul de salut și prezentarea ordinei de zi, Sofia Alexandru, a menționat că pe data de 17 aprilie în
adresa tuturor membrilor GTL-TB, au fost expediate varianta a PNCT 2021-2025 cu activititati si interventii,
dar si tabelul cu indicatorii de monitorizare. A fost solicitat să se examineze documentele și să se intervină cu
cu comentarii/propuneri concrete în termen pîna marti, 21.04.2020, ora 13.00.
Subiect 1. Prezentare și discuții: Activitățile, interevențiile și indicatorii PNCT 2021-2025, Valentina Vilc,

Coordonator PNCT
Ø Prezentarea acțiunilor și intrevențiilor PNCT pentru anii 2021-2025
Ø Prezentarea indicatorilor
Ø Pașii următori privind elaborarea PNCT pentru anii 2021-2025
Discuții. În conformitate cu concluziile ședinței GTL-TB din 06.04.20, în cadrul căreia s-a pus ca scop colectarea

comentariilor, sugestiilor, dar și propunerilor argumentate pe marginea Planului de acțiuni discutat, cu acțiuni
și subacțiuni, insoțite de indicatori de monitorizare, Valentina Vilc, a menționat că pe parcursul ultimilor luni sa lucrat și se lucrează activ la elaborarea PNCT. Toate propunerile argumentate au fost incluse în Program.
Pentru fiecare dintre activitățile incluse (profilaxie, depistare, acces echitabil la tratament și suport, activități
colobarative cu diverse programe de sănătate, consolidarea capacităților sistemului de sănătate și aplicarea
noilor intervenții și strategii în domeniul tuberculozei) au fost stabiliți indicatori. Estimarea și bugetarea
resurselor financiare necesare pentru realizarea PNCT, se efectuează în colaborare cu toți partenerii implicați.
După discuții s-au propus următoarele:
Ø un set de indicatori care au fost inițial introduși în Program, se vor regăsi în lista indicatorilor Unității
de Coordonare a PNCT (echipa de monitorizare ți evaluare),
Ø în versiunea finală a PNCT 2021-2025, numărul indicatorilor vor fi optimizați, ținând cont de indicatorii
recomandați de OMS.
Ø Bugetarea activităților se va efectua după formula unui cost unic stabilit pentru tipul de activitate,
reieșind din costurile ajustate contextului național.
Ø La bugetarea pe componente se va lucra cu persoanele responsabile de domenii
Concluzii. Echipa PNCT, va revizui Planul și va expedia, pînă la finele săptămînii (27.04.20) tabelele cu activități

și indicatori cu toate modificările discutate în cadrul GTL. După care se va expedia spre cunoștință și discuție
versiunea bugetului PNCT 2021-2025.
Subiect 2. Diverse: Actualizări din partea membrilor GTL-TB
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Se recomandă respectarea rigorilor necesare în contextul COVID-19 la toate nivelurile.

Secretar/Alternant GTL-TB

Oxana Rucșineanu (SMIT) Svetlana Doltu (AO AFI, CpPT)

