Status-ul implementării proiectelor și intervențiilor finanțate sub grantul
ROU-T-RAA la finalul lunii Decembrie 2016
Activități de management al grantului efectuate de Primitorului Principal
Până la 31 Decembrie 2016, Primitorul Principal a efectuat o serie de activități intre care:
• Vizite de monitorizare și evaluare a activității organizațiilor implementatoare (din punct de
vedere programatic si financiar).
• Asistență tehnică oferită organizațiilor implementatoare pentru: dezvoltarea metodologiilor
de implementare a proiectelor; planificarea activităților de training și a conținutului acestor
activități; acțiuni de advocacy destinate îmbunătățirii serviciilor publice relevante pentru
beneficiarii lor, etc.
• Demersuri de advocacy în vederea îmbunătățirii politicilor de prevenire și control al
tuberculozei.
• Întâlniri cu autorităţile publice locale din toate județele pilot în vederea creșterii gradului de
conștientizare al acestora cu privire la necesitatea dezvoltării serviciilor de asistență
comunitară pentru îngrijirea în faza ambulatorie a pacienților cu tuberculoză.
• Achiziţii şi contractare pentru bunuri și servicii (inclusiv echipamente și consumabile de
laborator pentru diagnosticarea rapidă a TB), conform prevederilor programului finanțat de
Fondul Global.
• Achizitia medicamentelor anti-TB pentru tratamentul pacientilor cu TB MDR/XDR care vor
fi tratati prin program.
• Încheierea contractului de asistență tehnică cu Organizația Mondială a Sănătății și
coordonarea misiunilor de asistență tehnică (experți internaționali și naționali).

Diagnosticarea rapida a Tuberculozei
Subrecipient: Institutul de Pneumoftiziologie “Marius Nasta”
Titlul proiectului: Diagnosticarea rapidă şi de calitate a TB şi TB MDR/XDR prin
îmbunătăţirea dotării laboratoarelor bk cu echipamente de testare rapidă şi dezvoltarea de
ghiduri metodologice naţionale
Rezultate:
• Au fost achiziționate, livrate, instalate și puse în funcţiune: 6 echipamente Genexpert; 2
echipamente LPA; 2 echipamente MGIT (9 laboratoare);
• Până la finalul trimestrului 6, au fost comandate si livrate în laboratoarele TB: 5550 kituri
Genexpert și 3400 kituri MGIT.
• Au fost realizate două întâlniri ale Grupului de Lucru Laboratoare bk.
• Activitatea laboratoarelor TB de diagnosticare prin tehnici rapide a TB și TB MDR a fost
evaluată în cadrul Misiunii GLC desfășurată în perioada 3 – 7 mai 2016.
• Ghidul naţional pentru managementul cazurilor de TB la copii a fost finalizat în acord cu
recomandările OMS și transmis către PNPSCT în vederea realizării demersurilor de avizare
de către Ministerul Sănătății;
• Ghidul naţional pentru managementul cazurilor TB/HIV-SIDA a fost finalizat în acord cu
recomandările OMS și transmis către PNPSCT în vederea realizării demersurilor de avizare
de către Ministerul Sănătățiirevizuit;
• Au fost elaborate: Standarde pentru laboratoarele bk, inclusiv condiţii minime pentru
asigurarea siguranţei şi eficienţei activităţilor de laborator; Procedurile şi standardele
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operaţionale pentru reţeaua de laboratoare TB; Planul centralizat al necesarului de
echipamente şi consumabile pentru reţeaua TB şi Procedurile de monitorizare a aplicării
standardelor operaţionale. Documenteleau fost revizuite de experții OMS și finalizate de
experții naționali.

Asigurarea de tratament corect, complet și de calitate
Subrecipient: Institutul de Pneumoftiziologie “Marius Nasta”
Titlul proiectului: Îmbunătățirea controlului TB/MDR/XDR prin asigurarea tratamentului
neîntrerupt, complet și de calitate, cu medicamente antituberculoasă procurate prin GLC
(DOT-plus)
Rezultate:
• Solicitarea pentru prima transa de medicamente (aferenta anului 2016) a fost elaborata si
transmisa catre GDF in iulie 2015. Autorizatia pentru aceste medicamente a fost emisa la
sfarsitul lunii ianuarie 2016, dupa 8 luni de la depunerea dosarului la ANMDM. Aceste
medicamente au intrat in Romania in lunile iulie 2016 si noiembrie 2016.
Pentru
distribuirea acestor medicamente în vederea asigurării tratamentului a 140 pacienți cu TB
XDR au fost obtinute de la ANMDM autorizatiile de exceptare de la etichetare (cu exceptia
urmatoarelor cantitati: 70 cutii x 100 tablete Moxifloxacin 400 mg, Capreomycin 1 g 4128
fiole, 360 cutii x 20 tablete Zolid 600 mg ).
• Solicitarea pentru a doua transa de medicamente (aferenta anului 2017) pentru tratamentul a
320 pacienti cu M/XDR TB a fost elaborata si transmisa catre GDF in luna iulie 2016.
Pentru aceste medicamente a fost depus la ANMDM in luna octombrie 2016 dosarul pentru
obtinerea autorizatiei de nevoi speciale, in baza careia vor putea fi importate. Pana la
sfarsitul lunii decembrie 2016 au fost depuse ca si completari la acest dosar numeroase
certificate ce au expirat in perioada octombrie – decembrie 2016.
• A fost contractată Societatea Unifarm S.A. pentru vămuirea, transportul, depozitarea şi
distribuirea medicamentelor care sunt achiziţionate în cadrul proiectului.
• A fost contractat furnizorul serviciilor de testare a calității medicamentelor în cadrul
proiectului și s-a efectuat controlul calității pentru toate medicamentele de origine non-UE
intrate in Romania in lunile iulie 2016 si noiembrie 2016. De asemenea, s-a efectuat testarea
calitatii si conformitatii medicamentelor aflate pe lantul de distributie.
• În trimestrul 7 a inceput înrolarea în tratament cu medicamente achiziționate în cadrul
proiectului a pacienților cu TB XDR. De asemenea, s-au efectuat comenzile de medicamente
și s-a asigurat monitorizarea evoluției sub tratament a bolnavilor înrolaţi în cohortele DOTSPLUS cu finanțare de la FG.
• În trimestrul 4, perioada 19-20 martie 2016, la Sinaia, s-a desfășurat prima întrunire a
Coordonatorilor județeni PNPSCT din cadrul proiectului. Întrunirea planificată inițial pentru
trimestrul 5, a fost replanificată pentru trimestrul Q8.
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Intervenții destinate grupurilor vulnerabile: CDI (consumatori de droguri injectabile)
Subrecipient/i: ARAS 1 în parteneriat cu organizatiile ALIAT și PARADA
Titlul proiectului: “TRATAMENT PENTRU TOȚI, ACUM!”
Localizare: București
Rezultate:
•
Nr. de CDI care au beneficiat de pachetul minim de servicii (informare, educatie și consiliere
HIV, HVB, HVC, TBC), prezervative și schimb de seringi: 2377
•
Nr. de seringi distribuite: 876.245
•
Nr. de preervative distribuite: 386.281
•
Nr. de CDI testați HIV: 179
•
Nr. de CDI testați HVB: 165
•
Nr. de CDI testați HVC: 170
•
Nr. de CDI vaccinați pentru hepatita A și B: 77
•
Nr. de CDI referiți/însoțiți la servicii medicale și sociale: 341
•
Nr. de CDI care primesc screening pentru TBC: 1555
•
Nr. de CDI referiți pentru diagnostic TBC: 620
•
Nr. de CDI însoțiți în rețeaua medicală pentru dignostic: 319
•
Nr. de CDI dignosticați cu TBC: 94
•
Nr. de CDI care au primit pachetul de servicii de suport pentru aderență: 58
•
Nr. de CDI recrutați, formați și implicați în educația între egali, acces și sprijin: 25
•
Nr. de ateliere organizate pentru formarea educatorilor între egali: 7

Intervenții destinate grupurilor vulnerabile: PFA (Persoane fără adăpost)
Subrecipient: Organizatia Salvați Copiii Romania
Titlul proiectului: “Identificarea activă a persoanelor fără adăpost bolnave de TB și oferirea
de servicii integrate pentru creșterea aderenței la tratament”
Localizare: București
Rezultate:
• 1790 de persoane fără adăpost au fost informate-educate cu privire la TB.
• 552 de persoane fără adăpost au fost identificate și acompaniate la unitățile medicale în
vederea testării şi depistării cazurilor de TB
• 70 de persoane fără adăpost care au fost diagnosticate având TB activ şi alte 76 care au
început tratamentul profilactic primesc servicii de suport pentru creşterea aderentei
(stimulente sociale, DOT, educatori între egali, consiliere psihosocială)
• Au fost distribuite 970 postere și 15.256 flyere
• Au fost instuiți și activați 25 de educatori între egali.
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Asociatia Romana Anti-SIDA
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Intervenții destinate pacienților TB din ambulatoriu
Subrecipient: UNOPA
Titlul proiectului: “Tratament sub directă observație pentru pacienții cu TB din România”
Localizare: (Dispensarele TB din) județele Neamț, Argeș, Maramureș, Constanța, Dolj și
Mun. București;
Rezultate:
• Au fost recrutați și instruiți din dispensarele TB din cele șase județe: 28 de asistenți medicali
(voluntari) și 6 medici TB (coordonatori de voluntari). Rolul lor este de a furniza DOT
pacienților ce accesează dispensarele TB din cele 6 județe pilot.
• Au fost organizate trei întâlniri de lucru/instruire pentru voluntarii DOT din dispensare.
• 1863 pacienţi cu TB au beneficiat de DOT în dispensare și suport social în vederea creșterii
gradului de aderență la tratament.

Subrecipienți: UNOPA 2 în parteneriat cu ASPTMR 3
Titlul proiectului: “Servicii integrate pentru pacienții cu TB din România”
Localizare: (Spitalele TB din) județele Neamț, Argeș, Maramureș, Constanța, Dolj și Mun.
București
Rezultate:
• În fiecare dintre cele șase județe pilot, a fost constituită şi instruită câte o echipă
multidisciplinară (un medic, un psiholog, un asistent social). Rolul echipei este de a evalua
riscul pacienților de non-aderență la tratament TB și de a-i repartiza, în funcție de risc, către
servicii de suport psihosocia dezvoltate în cadrul proiectului.
• 4827 de pacienţi cu TB au fost evaluaţi în vederea includerii în programele Fondului Global
dintre care: 3827 pacienţi au fost repartizaţi pentru a primi servicii pentru unul din
programele Fondului Global (ex.: tichete sociale pentru aderență la tratament; consiliere
psihologică; consiliere socială; grupuri de suport; peer-suport).
• 1256 de pacienți au beneficiat de 2583 de sedințe individuale față în față sau prin telefon;
• 922 de pacienți au participat la grupurile de suport organizate de către psihologii din
echipele multidisciplinare;
• 1408 de pacienti cu TB (pacienți cu risc ridicat, pacienți cu risc mediu, pacienți spitalizați
sau aflați în ambulator) au beneficiat de 2561 sedințe de informare și consiliere cu ajutorul
asistentului social;
• 382 de pacienți cu risc ridicat, incluși în proiect au beneficiat de suport între egali în vederea
menținerii aderenței la tratatament;
• 444 de pacienți au fost înrolați în proiect și au primit suport social (tichete sociale).
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Uniunea Națională a Organizațiilor Persoanelor Afectate de HIV/SIDA
Asociația de Sprijin pentru Pacienții cu Tuberculoză Multidrog-Rezistentă
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Subrecipient: CPSS 4
Titlul proiectului: “Furnizarea de intervenții integrate de suport comunitar în vederea
depistării active și îmbunătățirii aderenței la tratament a cazurilor de tuberculoză”
Localizare: județele Neamț, Argeș, Maramureș, Constanța, Dolj și Mun. București
Rezultate:
• Au fost angajaţi şase coordonatori judeţeni şi împreună cu aceştia s-a realizat instruirea a
210 de lucrători comunitari, în vederea asigurării următoarelor servicii: identificarea activă a
suspecților de TB în comunitate; DOT la domiciliu pentru pacienții care nu se pot deplasa la
dispensarul TB pentru a-și ridica tratamentul;
• Au fost identificați 467 suspecți dintre care 7 au fost confirmați cu TB activ;
• 965 de pacienţi au beneficiat de DOT la domiciliu.
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Centrul pentru Politici și Servicii de Sănătate
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