
1 
 

MINUTES № 12 / 2021 

Ședința Grupului Tehnic de Lucru pe TB 

Data:  30.09.2021          Durata: 8.30-10:00 

Locul de desfășurare: on-line ZOOM Platform, hosting by PNRT  

https://us02web.zoom.us/j/89270206210?pwd=cjMvYVVxZmtXMlMrU1NEdWdnZDh4Zz09 
 
Ședința deschisă 8.30 

Președintele GTL-TB 1. Sofia Alexandru, Director IFP „Chrirl Draganiuc” 

Secretar GTL-TB 2. Oxana Rucșineanu (SMIT) 

Participanți: 3. Valentina Vilc (PNRT) 

4. Lucia Pîrțînă (PAS) 

5. Svetlana Doltu (AFI, Platforma TB) 

6. Andrei Corlăteanu, IFP 

7. Irina Barbîroș, DM ANP 

8. Nelea Caras. DM ANP 

9. Victoria Petrică, UCIMP 

10. Angela Alexeiciuc, UCIMP 

11. Liliana Gherman, SOROS-Moldova 

12. Serghei Osadcii, PT Transnistria 

13. Iurie Climașevschi, PN HIV 

14. Feodora Rodiucova, Speranța Terrei 

15. Pavel Rucsineanu, SMIT 

16. Alexandru Andrieș, SMIT 

17. Tatiana Cotelnic, PAS 

18. Vera Ciuchitu, Asociașia Psihologilor din Tighina 

19. Galina Răilean, Casa Speranțelor, Soroca 

20. Svetlana Ciobanu, Pas cu Pas, Cahul 

21. Sergiu Cugut, AO AFI 

22. Victoria Ursachi, ACTIV 

23. Marina PMS, Programe Medico- Sociale 

24. Natalia Oztruk, Geneder-Doc 

25. Valeriu Crudu, PNRT 

26. Ina Pusoi, AFI Anenii Noi 

Agenda  1) Raport sumar - "Evaluarea necesitatilor de asistenta specializata de stationar 

pentru TB", Lucia Pîrțînă, Centrul PAS  

2) Cu privire la organizarea spațiilor pentru telemedicină, Valentina Vilc 



2 
 

3) Implementarea granturilor pentru ONG pentru promovarea vaccinarii anti 

COVID-19, Lucia Pîrțînă, PAS 

4) Diverse 

 

Cuvânt de salut 

Cuvânt de salut și prezentarea ordinei de zi, Sofia Alexandru, IMSP IFP Chril Draganiuc 

Rezultatele raportului 

"Evaluarea 

necesităților de 

asistență specializată de 

stationar pentru TB" 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rezultatele raportului privind necesitățile de asistență specializată de 

staționar pentru TB 

 

Lucia Pîrțînă a prezentat membrilor și invitaților GTL-TB rezultatele 

raportului "Evaluarea necesităților de asistență specializată de staționar 

pentru TB". Republica Moldova se orientează spre tratamentul ambulator. În 

aceste condiții, s-a cerut evaluarea necesităților privind estimarea numărului 

de paturi pentru a asigura un tratament corespunzator în condiții de staționar. 

În rezultatul evaluării au fost formulate 3 scenarii – nr maximal de paturi - 

410; nr optimal – 197; nr minimal - 72. 

Ø Sofia Alexandru a menționat că în condițiile actuale, scenariul 

acceptabil ar fi reorganizarea asistenței de staționar la numărul 

maximal de 410. La întrebarea privind utilizarea/realocarea resurselor 

acumulate de pe urma reorganizării, Valentina Vîlc, a răspuns, că 

acest subiect se va pune în discuție după luarea deciziei cu privire la 

Nr. de paturi acceptat pentru serviciul TB. 

Ø Oxana Rucșineanu, a informat participanții la ședință cu privire la 

reorganizarea temporară a secției TB din Bălți pentru pacienții cu 

COVID, municipiul fiind în stare de urgență de sănătate publică. Din 

20 de persoane internate în spital, doar 4 pacienți sunt sunt cu gavitate 

medie, iar transferul lor în alte secții de discută, ceilalți pot continua 

tratamentul în condiții de ambulator. S-a reiterat că aceasta este o 

măsură temporară. Dispensarul TB a fost transferat în Centrul 

Consultativ, unde au fost identificate spații necesare pentru a asigura 

desfășurarea serviciiului de asistenșă specializatî de ambulator în 

condiții corespunzătoare. AO SMIT si Speranta Terrei vor monitoriza 

situația în acset aspect.  

Ø Irina Barbiroș, DM ANP a menționat că servciul TB în sectorul ANP 

a fost reorganizat în 2019, iar actualmente sunt disponibile – 170 de 

paturi pentru întreg sectorul penitenciar – 70 pentru TB DS, 70 pentru 

MDA TB 
Hospitals_GTL_TB_30_09_2021.pdf



3 
 

TB –DR și 30 pentru TB XDR. Dat fiind faptul că însecția pentru TB 

XDR nu sunt pacienți, aceasta a fost reprofilată pentru pacienții cu 

COVID-19. 

 

Organizarea spațiilor pentru telemedicină  

Valentin Vilc a adus la cunoștință că Administrația IFP, a reușit după 

îndelungate discuții, să obțină acceptul de a reorganiza primul etaj al Blocului 

Laboratorului Național de Referință în spații pentru telemedicină, instruiri atît 

la distanță, cît și fizice, și de a trasfera echipa PNRT de evaluare și 

monitorizare (etajul 6 IFP) în acest bloc. Renovarea spațiilor va fi efectuată 

din contul IFP. Victoria Petrică, a menționat că este posibilă alocarea unor 

resurse din grantul FG pentru renovare din linia destinată instruirilor. Avînd 

în vedere planificarea în cadrul grantului FG renovării și dotării spațiilor 

destinate telemedicinii și instruirlor în domeniu pentru IFP și clinica de la 

Vorniceni, a fost argumentată necesitatea canalizării tuturor resurselor pentru 

spațiile din cadrul IFP. 

 

Promovarea vaccinarii anti COVID-19 prin ONG-uri 

Lucia Pîrțînă, PAS, a adus la cunoștință despre semnarea Acordului cu 

UCIMP (CR-19M) privind implementarea componentelor cu referire la 

implicarea ONG-urilor în contextul COVID. În cadrul acestui acord sunt 

prevăzute resurse pentru implementarea a două granturi pentru ONG în 

scopul promovării vaccinarii anti COVID-19. S-a solicitat opinia 

participanților la ședință cu privire la distribuirea echitabilă a resurselor 

pentru fiecare ONG care activează în teritorii (9 ONGuri de pe ambele maluri 

ale r. Nistru) pentru a efectua activități de sensibilizare și promovare a 

vaccinării antiCovid în cadrul granturilor de depistare activă a TB în 

condițiile pandemiei COVID-19. Activitățile de instruire a persoanelor 

implicate în acțiuni de informare, comunicare etc și de utilizare a resurselor 

destinate produselor de informare vor fi gestionate de către Centrul PAS în 

colaborare cu PNRT și ONGurile implicate. 

 

Diverse 

Irina Barbîroș a menționat urgența livrării aparatului Roentgen, bugetat în 

cadrul acordului de grant de la FG pentru mecesitățile DM ANP. S-a solicitat 

remiterea parametrilor tehnici si fizici ale aparatului pentru a verifica 
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corespunderea parametrilor cu capacitățile disponibile tehnice de conectare la 

sursa de energie, dar și de intrare (diametrul porților) în penitenciar. 

 

Concluzii generale. După cele prezentate, în cadrul grupului s-a decis: 

Ø Susținerea reorganizării asistenței de staționar, reieșind din necesitățile actuale,  

Ø Susținerea reorganizării primului etaj al Blocului Laboratorului Național de Referință în spații 

pentru telemedicină, instruiri atît la distanță, cît și fizice, și de transfer al echipei PNRT de 

evaluare și monitorizare în acest bloc cu utilizarea resurselor FG destinate renovării și dotării 

sălilor de telemedicnă din cadrul IFP și clinicii Vorniceni. 

Ø Distribuirea echitabilă a resurselor pentru cele 9 ONG care activează în teritorii pentru a efectua 

activități de sensibilizare și promovare a vaccinării antiCovid și gestionarea de către Centrul 

PAS în colaborare cu PNRT și ONGurile implicate a activităților de instruire a persoanelor 

implicate în acțiuni de informare, comunicare etc și de utilizare a resurselor destinate produselor 

de informare. 

Ø Remiterea de către IFP a parametrilor tehnici și fizici ale aparatului pentru a verifica 

corespunderea parametrilor cu capacitățile disponibile tehnice de conectare la sursa de energie, 

dar și de intrare (diametrul porților) în penitenciar.  
 

 

 

Presedintele GTL                                Sofia Alexandru, director IMSP IFP    

Secretar GTL-TB                             Oxana Rucșineanu, SMIT  


