
 

 

Comunicat de presă                                                                                                              Bucureşti, 2 octombrie 2012 
 
 

A fost aprobat Planul Naţional pentru Prevenirea şi Managementul  
Tuberculozei Multidrog-Rezistente în România! 

 
 
Parteneriatul StopTB România salută decizia Ministerului Sănătăţii de a aproba Planul Naţional pentru 
Prevenirea şi Managementul Tuberculozei Multidrog Rezistente (TB-MDR), care răspunde nevoilor stringente 
în materie de tratament, diagnosticare şi îngrijire a pacienţilor cu TB-MDR din România şi este în concordanţă 
cu Planul Consolidat de Acţiune pentru Prevenirea şi Combaterea Tuberculozei Multidrog Rezistente în 
Regiunea OMS Europeană. 
 

“Aprobarea Planului Naţional pentru Prevenirea şi Managementul TB-MDR este un pas important în 
prevenirea şi controlul Tuberculozei, dar implicarea autorităţilor medicale trebuie SĂ CONTINUE. Este 
nevoie de o finanţare adecvată a acestui plan şi de o mobilizare exemplară a principalilor actori în 
domeniu, pentru ca TB-MDR să nu mai reprezinte o ameninţare la adresa românilor şi a cetăţenilor Europei 
şi pentru ca toate persoanele bolnave de TB să beneficieze de mijloace de diagnostic rapid, tratament de 
calitate, corect, complet şi de măsuri de suport social. Este nevoie de o colaborare strânsă între Ministerul 
Sănătăţii, Ministerul Muncii şi sectorul non-guvernamental”, afirmă Dr Silvia Asandi, Manager General al 
Fundaţiei Romanian Angel Appeal – organizaţie membră a Parteneriatului StopTB România. 

 
“Tuberculoza Multidrog-Rezistentă este o boală contagioasă! Atunci când vor exista mijloace eficiente de 
diagnosticare, medicamente adecvate, protecţie socială care să asigure reinserţia socială a acestor bolnavi, 
a căror viaţă se schimbă radical şi dramatic, vom fi mult mai în siguranţă în faţa acestei boli!”, adaugă 
psihologul Cătălina Constantin, vicepreşedinta Asociaţiei pentru Sprijinirea Pacienţilor cu Tuberculoză 
Multidrog Rezistentă. 

 
În acest context, organizaţiile non-guvernamentale membre ale Parteneriatului StopTB România îşi 
reiterează disponibiltatea de a ajuta în continuare sistemul medical prin activităţi de prevenire în rândul 
comunităţilor vulnerabile, prin activităţi menite să crească aderenţa pacienţilor la tratament şi să favorizeze 
integrarea socială şi socio-profesională a acestora. Rezultatele parteneriatului autorităţilor cu ONG-urile 
implicate în activităţile finanţate de Fondul Global de Luptă Împotriva SIDA, Tuberculozei şi Malariei 
demonstrează cu prisosinţă profesionalismul, probitatea financiară şi capacitatea de lucru în parteneriat a 
ONG-urilor în lupta împotriva Tuberculozei: 

• 75000 de persoane din comunităţi sărace sau persoane aflate în penitenciare au avut acces la educaţie 
şi la servicii de prevenire a Tuberculozei 

• 2000 de pacienţi au primit alocaţii de hrană şi materiale igienico-sanitare pentru a spori aderenţa la 
tratamentul anti-tuberculos 

• 500 de pacienţi cu Tuberculoză Multidrog-Rezistentă au primit tratament complet, continuu şi de 
calitate etc.  



 

 

 
“În momentul de faţă, Ministerul Sănătăţii nu are prevăzute pârghii legale şi financiare prin care să poată 
subcontracta servicii furnizate de organizaţiile non-guvernamentale pentru activităţi de prevenire, îngrijire 
şi suport social, care în alte ţări sunt implementate exclusiv de către ONG-uri. Pentru a ne atinge scopul şi 
pentru a învinge Tuberculoza este nevoie să lucrăm în parteneriat! Sunt locuri unde numai ONG-urile pot 
ajunge – vorbim aici de comunităţi sărace, izolate, vulnerabile, fără acces la servicii medicale de bază, unde 
programele Ministerului Sănătăţii se fac simţite cu greu”, declară Dr Silvia Asandi.  

 
 
Informaţii suplimentare: http://stop-tb.raa.ro/    
Persoana de contact: Tatiana Dabija – tatiana.dabija@raa.ro; telefon: 0729 884 592 
 
 

Parteneriatul StopTB România este alcătuit din 18 organizații, cu sprijinul Institutului de Pneumoftiziologie 
“Marius Nasta” – Programul Național de Control al Tuberculozei (PNCT), al Biroului pentru România al 
Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS) şi al antropologului american Jonathan Stillo.  

Partenerialul StopTB România: Asociația pentru Sprijinirea Pacienților cu Tuberculoză Multidrog Rezistentă; 
Asociația Română a Bolnavilor de Tuberculoză; Centrul pentru Politici şi Servicii de Sănătate; Crucea Rosie 
Română; Fundația Romanian Angel Appeal; Coaliția Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice din 
România; Uniunea Națională a Organizațiilor Persoanelor Afectate de HIV/SIDA; Școala Națională de Sănătate 
Publică, Management și Perfecționare în Domeniul Sanitar București; Asociația Română Anti-SIDA; Romanian 
Harm Reduction Network; ACCEPT România; World Vision România; Asociația Jurnaliștilor din Domeniul 
Medical; Societatea Studenților în Medicină din București; Organizația Studenților Mediciniști din Cluj; 
Societatea Studenților în Medicină din Timișoara; Societatea Studenților Mediciniști Iași; Liga Studenților 
Mediciniști Târgu Mureș. 


