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Proces Verbal/MINUTES № 10 / 2020

Ședința Grupului Tehnic de Lucru pe TB și HIV (Ședința de lucru GTL-TB/HIV)
Data: 26.08.2020
Durata: 10:00-12:00
Locul desfășurării: on-line ZOOM Platform, hosting by UCIMP
Secretar GTL-TB: Oxana Rucșineanu (SMIT)
Ședința deschisă

10.00

Președintele GTL-TB

1. Sofia Alexandru, Director IFP „Chrirl Draganiuc”

Președintele GTL-HIV

2. Iurie Climașevschi, Centrul HIV/SIDA

Secretar

3. Oxana Rucșineanu (SMIT)

Participanți

4. Valentina Vilc (PNCT)
5. Stela Bivol (PAS)
6. Valeriu Crudu (IFP)
7. Victoria Petrica (UCIMP)
8. Lilian Severin (AFI)
9. Liliana Gherman (SOROS-Moldova)
10. Svetlana Doltu (CPEDAE RM)
11. Irina Barbiroș (ANP)
12. Nelea Caras (ANP)
13. Silvia Stratulat (Secretariat CNC)
14. Tatiana Gulpe (IFP)
15. Ruslan Poverga (Initiativa =)
16. Ludmila Untura (Credinta)
17. Igor Chilcevschi (LPHIV)
18. Ala Iațco (UORN)
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19. Veaceslav Mulear (Gender- Doc)
20. Tatiana Costin
21. Ina Tcaci UNODC
22. Victor Volovei (UCIMP)
23. Violeta Teutu (UCIMP)
24. PTUTS (Transnistria)
Ordinea de zi / Agenda

1.

În Anexă

Prezentare si Discuții: Necesități TB identificate în rezultatul economiilor formate din grantul
curent al FG.

2.

Prezentare si Discuții: Necesități HIV identificate în rezultatul economiilor formate din grantul
curent al FG.

3.

Demersul din partea Initiativa pozitivă, SMIT si AFI pe marginea unor aspecte privind proecsul de
achiziție a medicamentelor antituberculoase

4.

Diverse
Cuvânt de salut

Ø Cuvânt de salut și Prezentarea ordineii de zi. Silvia Stratulat, Secretariat CCM
După cuvântul de salut și prezentarea ordinii de zi, Silvia Stratulat a invitat Coordonatorii PN TB și HIV
să prezinte participanților la ședință Necesitățile identificate pentru a fi acoperite din cadrul
economiilor formate de la FG. S-a menționat că raportorilor li s-a solicitat să prezinte necesitățile,
menționând specificațiile, prețurile, în ordine de prioritate.
Subiect 1. Necesități TB identificate în rezultatul economiilor formate din grantul curent al FG,

Valentina Vilc, PN TB
Discuții. Valentina Vilc, a adus la cunoștință necesitățile discutate în prealabil în cadrul GTL-TB din

17.08.2020 din contul economiilor formate în grantul curent al FG pentru serviciul de diagnostic
microbiologic al TB, IMSP IFP "Chiril Draganiuc", necesități ONG TB, Transnistria și ANP (Lista se
anexează).
Conform acestei liste, toate necesitățile se consideră prioritare și importante și per general se
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încadrează în valoarea economiilor.
Dotarea laboratorului este necesară în contextul asigurării monitorizării efectelor adverse în cadrul
studiului operațional (mSTR), recomandat de OMS, pentru a introduce tratamentele scurte modificate
pentru MDR-TB. Necesitățile pentru echipamentul de protecție (PPE) pentru ONG, este actual în
contextul initierii activităților de examinare în randul persoanelor din grupul de risc și vigilență sporită
la TB pe timp de pandemie, reieșind din faptul că depistarea TB a scăzut cu apx. 50 % în ultima
perioada. Echipamentul necesar pentru extinderea VOT în partea transnitreană si asigurarea cu
digitizator este de asemenea importantă.
Concluzii. Toate necesitățile incluse sunt prioritare și vor fi incluse, iar reieșind din faptul că prețurile

incluse sunt estimative, se presupune că valoarea totala după procurări s-ar putea micșora.
Subiect 2. Necesități HIV identificate în rezultatul economiilor formate din grantul curent al FG, Iuire

Climașevschic, PN HIV și ITS
Discuții. Iurie Climașevschi, a prezentat necesitățile discutate în prealabil în cadrul GTL-HIV. (Lista se

anexează). Toate necesitățile se consideră prioritare și importante, totodată lista necesităților
componentei HIV/SIDA împreună cu costurile estimative depășesc cu mult economiile prognozate de
RP.
Echipamentul de diagnostic, procurarea echpamentului tehnic pentru ONG, în rezultatul uzurii,
perfectarea sistemelor informaționale pentru asigurarea calității M&E, introducerea bancomatelor
pentru consumabile pentru beneficiari, ca aternativă pentru distribuirea prin interemediul rețelei de
farmacii, Ambulanța (categoria A) și echipamnet pentru ANP – reprezintă necesitățile incluse pentru
componenta HIV. S-a menționat că în contextul pandemiei COVID și digitalizarii multor activități,
aplicarea metodelor innovative este extrem de benefică. Totodată, s-a accentuat că persoanele aflate
în detenție, trebuie asigurate cu access la servicii de sănătate, iar lipsa unei unități mobile (ambulanța)
îngreunează accesul la serviile medicale din afara sistemului instituțiilor penitenciare.
RP a stipulat că procurările de echipamente, per general, de regulă presupun o perioadă mai
îndelungată de timp, de accea ar fi de dorit de a prioritiza lista, reieșind din urgență și timp estimativ
necesar pentru a afectua procurările, pentru a ne asigura că economiile vor fi valorificate în totalitate
până la finele anului curent.
Concluzii. Toate necesitățile vor fi incluse și justificate corespunzător, iar de prețurile stabilite în

procesul de achiziții depinde, dacă se va reuși procurarea tuturor celor identificate.
Subiect 3. Demersul din partea Initiativa pozitivă, SMIT si AFI pe marginea unor aspecte privind
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procecsul de achiziție a medicamentelor antituberculoase
Ruslan Poverga, a menționat că și în cadrul Programului Național de Control al Tuberculozei,
asemenea experiențe PN HIV/SIDA și ITS, este binevenită o centralizare a proceselor de stabilire a
necesităților și procurărilor pentru toate persoanele cu tuberculoză, inclusiv pentru persoanele private
de libertate.
Oxana Rucșineanu, a acentuat că demersul înaintat către Președinta CCM, a fost formulat în contextul
definitivării, consolidării și aplicării abordarilor unificate, în planificarea și realizarea activităților
Programelor Naționale de Profilaxie și Control al infecției HIV/SIDA, Infecțiilor cu Transmitere Sexuală
și de Control al Tuberculozei, ceea ce corespunde recomandărilor Organizației Mondiale a Sănătății și
partenerilor de dezvoltare, precum este Fondul Global de Combaterea a HIV/SIDA, Tuberculozei și
Malariei. În acest sens, organizațiile neguvernamentale în domeniu propun de a aborda două aspecte
din domeniul tuberculozei, care necesită examinare și implicare din partea Consiliului Național de
Coordonare (CNC PN). Facând referință la experiența existentă a PN HIV/SIDA/ITS, care în colaborare
cu instituțiile medicale din stânga Nistrului, pentru implementarea activităților de program, identifică
necesitățile și realizează procurările în comun, s-a subliniat importanța abordărilor unice și echitabile.
Valentina Vilc, a expus deschiderea PNCT pentru o abordare strategică a aspectelor aduse în discuție,
afirmând că centralizarea achizițiilor de medicamente, inclusiv și consumabile de laborator în TB, atât
pentru persoanele afectate de TB, private de libertate, cît și aflate în tratament în partea stângă a
Nistrului, trebuie reglementată în actele necesare, fie prin elaborarea unui regulament-cadru, fie
menționată în PNCT, fie prin procedură interdepartamentală sau un alt document relevant, elaborat în
conformitate cu actele în vigoare.
La moment experiența pozitivă a PN HIV, deocamdată este implementată, fiind determinată de intenții
bune, convenite doar verbal, fapt care indică necesitatea dezvoltării unor mecanisme clar definite și
acceptate de toti actorii implicați – MS, MJ, MF, ONG, etc.
Ina Tcaci, a atenționat despre deschiderea UNODC, pentru implicare activă în elaborarea
documentelor și instrumentelor necesare, pentru a asigura că persoanele aflate în detenție beneficiază
de standarde echitabile pentru sănătate ca și cei din sectorul civil.
Silvia Stratulat, a menționat, că reprezentanții autorităților de rigoare menționate mai sus, sunt
membri ai GTL și in conformitate cu proceduriile de activitate a CCM membrii GTL reprezentani ai
instituțiilor vizate, vor lua in consideratie deciziile GTL, se vor autoorganiza și veni cu soluțiile necesare,
pentru a depăși acele impedimente care încetinesc progresul țării în răspunsul național la TB.
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Reprezentatul malului stâng, a afirmat deschiderea autorităților locale pentru a contribui la
soluționarea problemelor abordate, fără însă o anumită claritate.
Concluzii. S-a stabilit că reprezentanții autorităților/instituțiilor vizate de rigoare vor lua in consideratie

deciziile GTL și se vor autosesiza și organiza pentru a elabora un document prin care se va descrie și
determina procesul de colectare a necesităților de medicamente și consumabile de laborator TB și
procedura de achiziție pentru a asigura depășirea tuturor riscurilor care ar putea genera dificultăți în
procesul de tratament al tuberculozei a pacienților din sistemul instituțiilor administrației penitenciare,
cât și de pe malul stâng al râului Nistru (Transnistria).

Presedintele GTL
Secretar GTL-TB

____________________

Sofia Alexandru, director IMSP IFP
Oxana Rucșineanu (SMIT)

