Minuta
Ședinței comune a GTL Supraveghere Epidemiologică TB si HIV
Numărul d/o al ședinței din anul 2016: 1
26 februarie 2016, ora 15.00
Locul ședinței: Centrul Naţional de Management în Sănătate
Participanții la ședință:
Membri GTL:
1.
2.
3.
4.
5.

Elena Boleac, Ministerul Sănătății
Ana Ciobanu, IMSP IFP Chiril Draganiuc
Nelea Prodan, Direcția Medicală DIP
Svetlana Doltu, AO AFI
Valentina Vilc, USMF ( a delegat dreptul la vot dnei Doltu)

Persoane invitate:
1. Violeta Teutu, Secretariatul CNC
Agenda ședinței:
1. Elaborarea Planului și a tematicii ședințelor pentru anul 2016;
2. Revizuirea și actualizarea componentei GTL;
3. Informarea despre noua modalitate de documentare a ședințelor GTL.
Moderatorul ședinței: Președintele GTL, dna Elena Boleac
Subiectul 1:
Elaborarea Planului și a
tematicii ședințelor
pentru anul 2016
Concluzii

Subiectul 2:

Context & dezbateri (opțiuni/propuneri din partea participanților):
Dna Boleac a menționat că deoarece numărul de persoane prezenți la ședință nu
permite votarea, a propus de a formula Planul ședințelor cu ulterioara discutare
pe e-mail, iar în dependență de necesitate, subiectul ședințelor va fi completat.
Planul tematic pentru anul 2016 va fi format reieșind din studiile planificate în
Programele Naționale TB și HIV 2016-2020, cu ulterioară completare de membrii
GTL (anexa nr.1 și nr.2).

Context & dezbateri (opțiuni/propuneri din partea participanților):
1. Dna Ana Ciobanu a menționat că prezența membrilor la ședințele GTL pe
Revizuirea și actualizarea
parcursul anului este una redusă, mai frecvent în componența GTL
componenței GTL
Diagnostic și tratament. Este necesar de a revizui formatul grupurilor în
scopul asigurării unei prezențe mai înalte.
2. Dna Elena Boleac a susţinut ideea revizuirii numărului de GTL, precum și a
componenței cu divizare în membri cu drept de vot și invitați permanenți.
3. Dna Doltu a menționat că pe parcursul anilor 2014-2015 nu a fost nici o
solicitare de convocare a ședinței GTL supraveghere epidemiologică TB.

4. Dna Ciobanu a propus să fie efectuată o analiză a persoanelor prezente la
ședințe în toate GTL TB cu scopul de a identifica participarea membrilor
GTL, dar și a invitaților.
5. Dna Violeta Teutu a menționat, că activitatea GTL în domeniul HIV și
domeniul TB are particularități, de aceea este important de a avea un
consens în numărul de GTL pentru fiecare componentă.
1. De a convoca ședință comună a tuturor GTL în scopul discutării
următoarelor opțiuni:
- Comasarea într-un grup mixt GTL supraveghere epidemiologică TB și
HIV;
- Comasarea într-un singur grup componenta TB cu unirea a 3 GTL
actuale (Supraveghere Epidemiologică TB, Comunicare și implicare
comunitară, Diagnostic și tratament).
2. Micșorarea numărului de membri cu drept de vot până la 7-10 persoane
și completarea componenței cu invitați permanenți (în dependență de
activitatea manifestată în participare în perioada 2014-2015).

Concluzii

Subiectul discutat 3:
Informarea despre noua
modalitate de
documentare a
ședințelor GTL
Concluzii

Context & dezbateri (opțiuni/propuneri din partea participanților):
Setul de documente a fost remis în versiunea electronică tuturor membrilor GTL

De a prezenta repetat modalitatea nouă de completare la ședința comună a
tuturor GTL.
DISPOZIȚII FINALE
Decizii/recomandări

1.

Definitivarea Planului de lucru al GTL pentru anul 2016 în
dependență de studiile planificate în Programele Naționale TB
și HIV 2016-2020 și consultarea acestuia cu membrii GTL
(anexa nr.1 și nr.2).

2.

Agrearea opțiunilor de eficientizare a activității GTL-urilor pe
componenta TB și propunerea acestora la ședința comună a
tuturor GTL care urmează a fi organizata de Secretariatul CNC
în viitorul apropiat.

Secretarul GTL: Svetlana Doltu
Șeful GTL: Elena Boleac

Termen de realizare
2 martie 2016

Până la organizarea ședinței comune
GTL

Anexă 1

Planul tematic pentru anul 2016 al ședințelor GTL Supraveghere Epidemiologică TB
N

Activități

perioadă

responsabil

1

Discutarea și aprobarea Planului tematic al
activității GTL pentru anul 2016.

I trimestru 2016

IMSP IFP

2

Discutarea Studiului privind supravegherea
rezistenței antituberculoase linia II

II trimestru 2016

IMSP IFP

3

Discutarea și aprobarea studiului privind
cheltuielile suportate de către familiile
pacienților TB în legătură cu tuberculoza

III trimestru 2016

IMSP IFP

4

Discutarea și aprobarea planului studiilor
operaționale în anii 2016-2017.

IV trimestru 2016

IMSP IFP

Anexă 2

Planul tematic pentru anul 2016 al ședințelor GTL Supraveghere Epidemiologică HIV
N

Activități

perioadă

responsabil

1

Discutarea și aprobarea Planului tematic al
activității GTL pentru anul 2016.

I trimestru 2016

SDMC/CNSP

2

Discutarea studiului biocomportamental în
grupuri vulnerabile (IBSS 2015-2016)

II trimestru 2016

SDMC/CNSP

3

Discutarea studiului KAP 2016

III trimestru 2016

SDMC/CNSP

4

Discutarea și aprobarea planului studiilor
operaționale în anii 2016-2017.

IV trimestru 2016

SDMC/CNSP

