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Mulțumiri
Doresc să-mi exprim mulțumirea Ministerului Sănătății și Programului Național de Control al
Tuberculozei din România, Biroului Regional OMS pentru Europa și Biroului OMS România, care au
făcut posibilă realizarea acestei misiuni de monitorizare în numele rGLC/Europe. În special, doresc
să mulțumesc medicilor, asistenților și pacienților din toate unitățile vizitate în timpul misiunii,
pentru cooperare și colaborare.
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Lista de acronime
ABG
aDSM
AE
Am
Amx-Clv
AMP
Bdq
CC (+/-)
CEC
CI
Cfz
Cm
CNAS
CNP
Cs
Dlm
DOT
DRS
E
EEA
ESIF
Eto
FV
FQ
GDF
GFATM
GLL
H
ILD
Imp-Cls
IMN
IQE
I&R
Km
Lfx
Lista C2
LNR
LPA
LRR
LSR
Lzd
M&E
Mfx
MGIT
MLD
MLI
MPTD
MS

Antibiogramă
monitorizarea și managementul active ale siguranței medicamentelor pentru
tuberculoză
efect advers
Amikacină
Amoxicillin-clavulanat
Asistență medicală primară
Bedaquilină
Cultură (pozitivă/negativă)
Controlul extern al calității
Controlul infecției
Clofazimină
Capreomicină
Casa Națională de Asigurări de Sănătate
Comisia Națională de Pneumologie
Cicloserină
Delamanid
Tratament direct observat
Anchetă de chimiorezistență
Ethambutol
Zona Economică Europeană
Fondurile europene structurale și de investiții
Etionamidă
Farmacovigilență
Fluoroquinolonă
Global Drug Facility
Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria
Grup de lucru pentru laboratoare
Izoniazidă
Injectabil de linia a doua
Imipenem-cilastatin
Institutul de Pneumologie Marius Nasta
Injectabil, fluoroquinolonă și etionamidă pentru LPA
Înregistare și raportare
Kanamicină
Levofloxacin
Lista națională de medicamente esențiale
Laboratorul Național de Referință
Line probe assay
Laborator regional de referință
Laboratorul supranațional de referință
Linezolid
Monitorizare și evaluare
Moxifloxacină
Mycobacteria growth indicator tube (tub indicator pentru creșterea
Mycobacteriilor)
Medicament de linia a doua
Medicament de linia întâi
Managementului programatic al tuberculozei rezistente la medicamente
Ministerul Sănătății
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Ofx
OMS
PAS
PNS
PNCT
Pto
R
RAA
rGLC
RR
RTS
S
SS (+/–)
TB
TB DR
TB DS
TB MDR
TB XDR
UP
VOT
Z

Ofloxacină
Organizația Mondială a Sănătății
Acid para-aminosalicylic
Planul Național Strategic pentru Controlul TB în România, 2015–2020
Programul Național de Control al Tuberculozei
Protionamidă
Rifampicină
Romanian Angel Appeal
Regional Green Light Committee
rezistență la Rifampicină
Regim de tratament scurt
Streptomicină
Microscopie (pozitivă/negativă)
Tuberculoză
Tuberculoză rezistentă la medicamente
Tuberculoză sensibilă la medicamente
Tuberculoză multidrog rezistentă
Tuberculoză cu rezistență extinsă
Utilizare paliativă
Tratament observat video
Pirazinamidă
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1.

Termeni de referință

Obiective






Evaluarea progresului implementării Planului Național Strategic (PNS), inclusiv componenta TB
M/XDR, și dezvoltarea de recomandări pentru activitățile următoare.
Evaluarea progresului Programului Național de Control al Tuberculozei (PNCT) și a pregătirii
acestuia pentru introducecrea efectivă de noi medicamente.
Evaluarea eficienței implementării proiectului actual pentru controlul TB rezistentă la
medicamente (TB DR) sprijinit de Fondul Global, inclusiv a managementului medicamentelor
TB.
Oferire de consultanță cu privire la numărul estimat de pacienți cu TB multidrog rezistentă (TB
MDR) și TB cu rezistență extinsă (TB XDR) pentru 2017-2018.
Evaluarea disponibilității pentru un proiect pilot eficient de regim de tratament scurt (RTS)
(nouă luni) pentru pacienții eligibili.

Aspecte cheie care trebuie dezvoltate și revizuite








Identificarea nevoii de asistență tehnică și acțiunile recomandate în orice privință a
managementului programatic al TB DR pentru a îndeplini PNS.
Evaluarea strategiilor de identificare de cazuri și identificarea barierelor pentru începerea
timpurie a tratamentului TB MDR, inclusiv la TB la copii.
Revizuirea și oferirea de recomandări cu privire la ghidurile actuale privind TB DR.
Evaluarea aspectelor medicale/clinice ale managementului și tratmentului TB MDR și TB XDR.
Evaluarea statusului introducerii de noi medicamente TB.
Evaluarea monitorizarea și managementului siguranței medicamentelor active.
Asigurarea urmăririi pacienților cu TB și TB DR, a aderenței la tratament, a abordării centrate
pe pacient și a sprijinului social.

Rezultate așteptate ale misiunii



Realizarea raportului misiunii rGLC/Europa cu recomandări.
Identificarea domeniilor în care poate fi furnizată asistență tehnică de către Biroul Regional
OMS pentru Europa și rGLC/Europa.
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2.

Contex

rGLC/Europa sprijină implementarea și îmbunătățirea Planului de răspuns la TB M/XDR în România.
De la lansarea prooiectului GFATM, rGLC a realizat misiuni anuale de monitorizare, ultima având loc
în mai 2016.
Romania a primit mai multe aprobări de la rGLC pentrru a accesa medicamente de linia a 2-a (MLD)
de calitate pentru un număr total de 2715 pacienți cu TB M/XDR (cohortele 1-7). Între 2004 și 2014,
un număr total de 1253 de pacienți TB MDR au fost incluși în programul rGLC, cu finanțare
disponibilă din grantul GFATM (cohortele 1-5). Rata medie de succes a tratamentului a fost de 68,2%
(cohortele 1-4) și 72,8% (cohorta 5); 17 pacienți erau în continuare în tratament. În ciuda
performanțelor bune ale granturilor GFATM față de PNCT din România, eficiența tratamentului
cohortelor de pacienți non-GLC a demonstrat rezultate foarte slabe de-a lungul anilor, din cauza
unor constrângeri structurale, financiare și organizaționale. Un număr suplimentar dar 1460 de
pacienți cu TB M/XDR vor avea acces la MLD de calitate, precum și la medicamente noi și alte
medicamente de grup 5, cu finanțare din Fondul norvegian și GFATM pentru perioada până în martie
2018. Un număr total de 1002 pacienți cu TB M/XDR au fost deja incluși cu sprijinul NG, inclusiv 70
cu tratament ce conține bedaquilină (Bdq). Alți 460 de pacienți cu TB M/XDR, inclusiv 80 cu
tratament ce conține Bdq, vor fi incluși până în august 2018 în grantul GFATM.
Implicarea politică din România a crescut recent, în special în urma sprijinului politic și tehnic
continuu din partea Biroului Regional OMS pentru Europa, Centrului European pentru Prevenirea și
Controlul Bolilor și alte organizații internaționale concentrate pe consolidarea PNCT. În martie 2015,
Guvernul României a aprobat Planul Național Strategic pentru Controlul TB în România 2015-2020
(PNS), care cuprinde prioritățile țării în adresarea problemei de sănătate publică reprezentată de
TB. PNS a fost dezvoltat în colaborare strânsă cu Ministerul Sănătății (MS) din România, PNCT, OMS
și alte organizații guvernamentale și non-guvernamentale. PNS trasează strategiile naționale care
să îndeplinească nevoile în prezent nesatisfăcute și să dezvolte sustenabilitatea sistemului;
totodată, prezintă o viziune pe termen lung privind incidența și mortalitatea TB în România până în
2020.
Există mai multe constrângeri care necesită atenție din partea guvernului și a autorităților statului
pentru a consolida capacitatea și performanța PNCT din România. Majoritatea dintre acestea vor fi
adresate prin implementarea PNS pentru 2015-2020 și cu sprijinul donatorilor externi și a agențiilor
de asistență tehnică.
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3.

Urmărirea recomandărilor misiunii anterioare

PNCT din România prezintă un progres semnificativ în îmbunătățirea controlului și managementul
TB DR. Majoritatea recomandărilor cheie din misiunea anterioară au fost fie implementate, fie în
curs de implementare; a fost recunoscut faptul că unele recomandări au necesitat efort semnificativ
din partea PNCT. Din 13 recomandări cheie pentru MS, opt au fost finalizate complet, iar cinci sunt
în curs de implementare sau necesită îmbunătățire. Din 25 de de recomandări pentru PNCT, una
singură nu a fost finalizată (din cauza finanțării insuficiente), șase au fost implementate în totalitate,
iar 18 sunt în curs de realizare; succesul va necesita eforturi comune din partea PNCT și a
organizațiilor donatoare internaționale. Mai multe recomandări au fost considerate ca fiind
continue/în curs de realizare și au fost repetate în raportul de față.
Recomandări pentru MS

Responsabilitate

Prevenirea și controlul TB și al TB M/XDR trebuie considerate
piorități de sănătate publică. Guvernul României trebuie să
susțină implementarea PNS 2015-2020. Trebuie asigurată o
finanțare suficientă și sustenabilă pentru implementarea PNCT.
Aspectele care necesită sprijin deosebit sunt: acces la regimuri
adecvate de tratament și furnizare neîntreruptă de
medicamente anti-TB, inclusiv la medicamente noi; tratament
ambulatoriu și sprijin social pentru pacienți; diagnostic și
controlul infecției.

Este vizibil un sprijin semnificativ
din partea MS, cu implicare
politică crescută și tendințe în
sensul sustanabilității.

Sprijinirea implementării noilor proiecte GFATM și Norvegiene.
Institutul de Pneumoftiziologie Marius Nasta (IMN) trebuie să
aibă un rol de conducere în implementarea și managementul
acestora și al proiectelor viitoare (POCU, din Fondurile
Structurale și de Investiții Europene - FSIE).

În plus, MS a desemnat IMN să
devină Recipientul Principal al
grantului FSIE.

Considerarea susținerii Comisiei Multisectoriale Naționale de
Coordonare pentru TB ca mecansim național de task force care
să supravegheze pregătirea, planificarea, implementarea și
evaluarea noilor medicamente anti-TB: Bdq, delamanid (Dlm) și
alte medicamente anti-TB recomandate pentru tratamentul TB
M/XDR.

Comisia Națională de
Pneumologie (CNP) va avea rol
de mecanism de task force
național pentru a îmbunătăți
accesul la medicamente noi antiTB. Modificările recomandate
recent pentru Lista națională de
medicamente esențiale (C2)
trebuie să includă noile
medicamente anti-TB.

Considerarea susținerii Planului Național de Implementare
pentru introducerea de noi medicamente anti-TB pentru
managementul TB M/XDR.

În curs de implementare;
urmează a fi transmis MS pentru
aprobare, alături de alte ghiduri
dezvoltate de PNCT și aprobate
de CNP.

Aprobarea versiunii actualizate a Planului Național de Control
al Infecțiilor în România și asigurarea finanțării adecvate a
măsurilor de control al infecției (CI).

În curs de realizare.
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Revizuirea bazei legislative existente care reglementează
În curs de realizare.
acreditarea unităților medicale și prevenirea transmiterii TB;
includerea măsurilor adecvate de CI în toate instituțiile sanitare
implicate în controlul și prevenirea TB, în special în locurile cu
concentrare mare de pacienți TB, cum ar fi unitățile cu paturi
pentru TB.
Asigurarea finanțării adecvate și a furnizării/achiziției
neîntrerupte de medicamente de linia întâi (MLI) și MLD în
toate unitățile de administrare a medicamentelor
(recomandare continuă).

Furnizarea continuă a fost
asigurată cu finanțare din partea
donatorilor externi (granturile
norvegiene și GFATM).
Finanțarea de la MS a fost
disponibilă și a avut loc licitația la
nivel național. Nu există
distribuitori disponibili pentru
amikacină (Am) și combinație de
MLI.

Dezvoltarea unei strategii care să asigure alocarea de finanțare
adecvată pentru achiziția de MLD după 2018, pentru
managementul TB M/XDR (recomandare continuă).

PNCT a bugetat sume pentru 500
de pacienți cu TB M/XDR prin
intermediul granturilor EEA. Lista
C2 a fost aprobată în vederea
actualizării cu medicamente noi
anti-TB și cu alte medicamente.

Actualizarea Listei Naționale de Medicamente Esențiale (Lista
C2) așa încât să includă următoarele medicamente:
capreomicină (Cm), levofloxacin (Lfx), moxifloxacin (Mfx), acid
para-aminosalicilic (PAS), Bdq, Linezolid (Lzd) și imipenemcilastatin (Imp-Cls). Luarea în calcul a actualizării listei C2 cu
Dlm și Clofazimină (Cfz) după ce medicamentele sunt
înregistrate în România.

MS a emis un ordin care a permis
acutalizarea listei C2 cu
medicamente noi și ale MLD.

Revizuirea condițiilor licitației naționale pentru a evita
posibilele stocuri zero la medicamente anti-TB (recomandare
continuă).
Lista C2 trebuie să includă doar acele medicamente incluse în
regimurile de tratament din ghidurile naționale actualizate
conform managementului programatic al tuberculozei drogrezistente (MPTD) pentru România (recomandare continuă).

Aprobarea Planului Național de Implementare pentru
introducerea de medicamente noi anti-TB în România.

În dezvoltare; planul va fi
transmis MS pentru aprobare,
alături de alte ghiduri dezvoltate
de PNCT și aprobate de CNP.
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Recomandări pentru PNCT

Responsabilitate

Considerarea actualizării ghidurilor naționale referitoare la
MPTD în conformitate cu recomandările recente publicate de
OMS privind MPTD, în special privind noile grupuri de
medicamente anti-TB și regimurile de tratament pentru TB
M/XDR.

A fost realizat un nou Ghid Clinic
Național cu privire la utilizarea
de noi medicamente anti-TB, dar
trebuie aprobat de MS.

În plus față de utilizarea Bdq, luarea în calcul a achiziționării și
utilizării Dlm în tratamentul pacienților cu TB M/XDR, în
conformitate cu recomandările OMS privind MPTD (2016).

În curs de realizare. Dlm a fost
aprobat pentru includere în lista
C2.

Extinderea indicațiilor pentru utilizarea noilor medicamente
anti-TB în conformitate cu noile grupuri de medicamente
pentru TB recomandate de OMS (2016).

În curs de realizare.
Medicamentele noi sunt
disponibile acum prin
intermediul fondurilor externe,
iar utilizarea lor este limitată la
pacienții cu TB XDR sau pre-XDR.

Asigurarea distribuirii versiunii actualizate a ghidurilor
naționale privind MPTD și formarea tuturor angajaților din
sistemul sanitar implicați în managementul pacienților cu TB
M/XDR.

În curs de realizare.

Introducerea și implementarea principalelor aspecte ale
monitorizării și managementului siguranței medicamentelor
pentru tuberculoza activă (aDSM) ca parte a îmbunătățirii
accesului la noi medicamente anti-TB. Asigurarea
implementării cerințelor minime pentru diagnosticul de
laborator în unitățile ambulatorii. Dacă această măsură nu este
luată, poate afecta aderența la tratament și duce la dezvoltarea
de efecte secundare grave.

În curs de realizare; necesită
îmbunătățiri. aDSM a început ca
cercetare operațională, dar nu
este utilizată integral sau în mod
obișnuit.

Asigurarea introducerii și implementarea strictă a algoritmilor
de diagnosic cu privire la testarea sensibilității la
medicamentee (ABG), ca parte din ghidurile naționale
actualizate privind MPTD, aderând la următoarele principii
(recomandare permanentă):

Ghidul național pentrru
laboratoare TB a fost dezvoltat și
aprobat de OMS; trebuie aprobat
de CNP și apoi transmis către
MS.

 ABG la MLI (cel puțin la H și R) trebuie efectuată pentru
toți pacienții pozitivi la microscopie și cultură, indiferent
de tipul de pacient.
 ABG la MLD trebuie efectuată la toate cazurile
diagnosticate cu rezistență HR sau doar cu rezistență R.
 Repetarea ABG la MLD pentru pacienții TB MDR care
rămân pozitivi la microscopie/cultură după trei-patru luni
de tratament sau care devin pozitivi în
microscopie/cultură după conversie într-un stadiu ulterior
al tratamentului.
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Considerarea colaborării cu Laboratorul supranațional de
referință (LSR) privind ABG pentru noile medicamente.
Considerarea (i) depozitării în frigidere de laborator a
specimenelor de culturi pozitive de la momentul inițial până la
conversia în cultură pentru pacienții în tratament cu
medicamente noi; sau (ii) trimiterea de probe la LSR pentru
ABG. Acest lucru va facilita înțelegerea tendințelor de
amplificare a rezistenței la medicamente.

În curs de realizare. Strategie
pentru depozitarea izolatelor de
la pacienții cu medicamente noi
anti-TB sau trimiterea la LSR
pentru ABG în discuție.

După diagnosticare ca Xpert MTB/pozitiv la RIF, regimul
standard de tratament TB MDR trebuie inițiat cu cel puțin 5
medicamentre eficiente din grupurile A, B, C și D1, urmat de
ABG convențională pentru H și la MLI cu ajutorul testelor
moleculare diagnostice rapide (LPA) și/sau MGIT.

Încheiată.

La pacienții cu rezistență la rifampicină (RR) sau TB MDR, este
recomandat un regim de tratament cu cel puțin cinci
medicamente eficiente anti-TB în etapa intensivă, inclusiv
pirazinamidă (Z) și patru medicamente principale de linia a
doua - unul din grupa A, unul din grupa B și cel puțin două din
grupa C. Dacă medicamentele anti-TB minime nu pot fi
identificate în acest fel, un agent din grupa D2 și alți agenți din
grupa D3 pot fi adăugate pentru a ajunge la numărul total de
cinci.

Descrise în noul Ghid clinic
național cu privire la utilizarea de
noi medicamente anti-TB, dar
accesul nu este național, întrucât
unele medicamentee sunt
disponibile unui număr limitat de
pacienți (80 prin granturile
GFATM).

Asigurarea zilnică a tratamentului direct observat (DOT) pentru Necesită îmbunătățire.
pacienți, în mod deosebit pentru ei care primesc tratament cu
medicamente anti-TB noi, în special Dlm, Lzd, Cfz și
carbapeneme.
Considerarea revizuirii politicii naționale cu privire la
managementul tuberculozei sensibile (TB S) așa încât să fie
aliniată cu Treatment of tuberculosis: guidelines (ed. a 4-a,
2009), al OMS:

În curs de realizare.

“Oricând este posibil, frecvența optimă a dozelor pentru
pacienții noi cu TB pulmonară este zilnic pe durata
tratamentului, cu condiția ca fiecare doză să fie direct
observată.”
Asigurarea accesului universal la diagnostic rapid pentru TB și
TB MDR utilizând tehnici de amplificare a acidului nucleic în
laboratoarele de nivel redus selectate și/sau puncte de
colectare a sputei cu rate mari de TB și/sau TB MDR (de ex.
închisori, spitale selectate, centre HIV) și LPA în laboratoarele
regionale reprezentative geografic.

În curs de realizare.
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Creșterea acoperirii cu ABG la MLD (cel puțin un injectabil și la
o FQ) la toate cazurile R-pozitive din țară, în special în județele
mai afectate de TB, utilizând testare moleculară rapidă (LPA)
sau sisteme cu medii lichide (MGIT). Considerare extinderii
accesului la MTBDRsl în alte zone ale României (e.g. Iași).

În curs de realizare; necesită
îmbunătățire.

Îmbunătățirea monitorizării implementării algoritmului de
În curs de realizare; necesită
diagnostic la nivel de județ pentru asigurarea timpurie a testării îmbunătățire.
moleculare rapide pentru TB și TB MDR.
Actualizarea formularelor de raportare pentru laboratoare cu
informații privind diagnosticul molecular rapid (Xpert MTB/RIF,
MTBDRplus, MTBDRplus-sl). Includerea formularelor
actualizate în ghidurile naționale privind TB DR și în Ghidul
național pentru laboratoare (recomandare continuă).
Introducerea strategiei/abordării F-A-S-T în toate unitățile de
spitalizare pentu TB; aceasta se concentrează pe identificarea
activă a cazurilor, separarea pacienților pentru siguranță în
conformitate cu statutul în microscopie/ABG și inițiereea
tratamentului adecvat pentru TB și TB DR.

În curs de realizare; necesită
îmbunătățire.

Efectuareaa diagnosticului molecular rapid al TB și al rezistenței În curs de realizare; necesită
cel puțin la H și/sau R (Xpert MTB/RIF și MTBDRplus) înainte de îmbunătățire.
internarea în unitățile spitalicești pentruTB (recomandare
continuă).
Introducerea măsurilor administrative esențiale pentru
separarea pacienților TB de cei non-TB; pacienții SS/CC+
sensibili de cei SS/CC+ rezistenți; pacienții TB MDR de cei TB
XDR, în special în unitățile spitalicești care primesc pacienți cu
toate tipurile de TB. Diagnosticul timpuriu și identificarea
rezistenței cel puțin la R trebuie să fie un element esențial în
separarea timpurie și sigură a pacienților și inițierea
tratamentului adecvat sub directă observație, pentru a scădea
transmiterea nosocomială a infecției în locurile aglomerate,
inclusiv în sectorul penitenciar (recomandare continuă).

În curs de realizare; necesită
îmbunătățire.

Asigurarea alocării finanțării adecvate pentru măsurile de
În curs de realizare; necesită
protecție a personalului sanitar și administrativ în toate locurile îmbunătățire.
de tratament implicate în managementul TB și al TB DR.
Măștile de protecție pentru personal trebuie să aibă nivelul de
protecție minim FFP2. Testarea etanșeității este obligatorie
înainte de achiziționarea măștilor de protecție pentru
personalul sanitar în fiecare unitate de spitalizare.
Asigurarea finanțării adecvate pentru achiziționarea de măști
chirurgicale pentru pacienții infecțioși și pentru suspecți.

În curs de realizare; necesită
îmbunătățire.
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Actualizarea listei C2 așa încât să includă următoarele
medicamente: Cm, Lfx, Mfx, PAS, Bdq, Lzd și Imp-Cls.
Considerarea actualizării listei C2 așa încât să includă Dlm și Cfz
după ce aceste medicamente sunt înregistrate în România.

MS a publicat o hotărâre care a
permis acutalizarea listei C2 cu
noile medicamente și cu alte
MLD.

Finalizarea dezvoltării unui sistem electronic creat special
pentru managementul medicamentelor.

Necesită finanțare suplimentară
care nu este disponibile din
granturile actuale.

Monitorizarea constantă a înregistrării și raportării (I&R) și a
colectării și introducerii datelor la nivel de județ (dispensare și
laboratoare TB). Realizare de ”instantanee” la nivelul a 5 sau 6
județe în fiecare lună și înaintarea problemelor privind datele
lipsă și I&R către coordonatorii județeni de TB.

Necesită îmbunătățire.

Asigurarea faptului că registrul național conține informații
despre toate cazurile de TB și TB DR înregistrate în județ, nu
doar cele înregistrate pentru tratament.

Necesită îmbunătățire.

Completarea dezvoltării unei secțiuni sau a unui modul
electronic de laborator pentru registrul național de TB până la
finalul anului 2016 și monitorizarea constantă a introducerii
datelor de laborator în toate laboratoarele de nivel regional.

Necesită îmbunătățire.

4.

Recomandări ale misiunii curente (rezumat)
Recomandări pentru Ministerul Sănătății (MS)

Responsabil

Termen

1

Sprijinirea implementării Planului Național Strategic
MS
pentru controlul TB 2015–2020 (NSP) și asigurarea
finanțării suficiente și sustenabile pentru implementarea
Programului Național de Control al TB (PNCT).

Q3 2017

2

Sprijinirea aplicării la posibile fonduri de la organizații
MS
donatoare externe (Fondurile Europene Structurale și de
Investiții – POCU).

Q3-Q4 2017

3

Asigurarea faptului că mandatul delegat PNCT de a
funcționa ca unitate centrală de management este
spijinit cu finanțare adecvată.

Q4 2017

4

Asigurarea finanțării neîntrerupte și suficiente pentru
MS
consumabile și reactivi pentru ABG moleculară rapidă și
convențională pe mediu lichid, după încheierea finanțării
de la donatorii externi.

MS

Q3– Q4 2017
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5

Aprobarea versiunii actualizate a Planului Național de
Control al Infecției și asigurarea finanțării adecvate
pentru activitățile de controlul infecției (CI).

6

Asigurarea finanțării adecvate și a furnizării/achiziționării MS
neîntrerupte a MLI și MLD, inclusiv noile medicamente
anti-TB recomandate pentru tratamentul TB M/XDR.

2017

7

Asigurarea actualizării rapide și a includerii următoarelor MS
medicamente în lista C2, în conformitate cu Ghidul clinic
național pentru TB MDR: Bdq, Dlm, Cfz, Lzd, Imp-Cls,
Amx-Clv, Mfx, Cm, Km, Lfx și PAS.

Q3-Q4 2017

8

Revizuirea condițiilor licitației naționale pentru a evita
riscurile lipsei stocurilor la medicamente anti-TB
(recomandare continuă).

2017

1

MS

MS

Q3 2017

Recomandări pentru Programul Național de Control al TB Responsabili
(PNCT)

Termen

Considerarea actualizării Ghidului metodologic național
privind TB (2015) cu cele mai recente recomandări OMS Guidelines for treatment of drug-susceptible tuberculosis
and patient care (ediția 2017), în special:

2017

PNCT

“La pacienții care necesită retratament TB, regimul 2 de
tratament nu va mai fi prescris și testarea sensibilității
trebuie realizată pentru a documenta alegerea regimului
de tratament.”

2

Considerarea actualizării Ghidului metodologic național
PNCT
privind TB (2015) cu cele mai recente recomandări OMS
evidențiate în noul Ghid clinic cu privire la utilizarea noilor
medicamente anti-TB în România (2016) și transmiterea
Comisiei Naționale de Pneumologie pentru aprobare.

Q3-Q4 2017

3

Comisia centrală pentru TB DR trebuie să finalizeze și să
sistematizeze setul standard de documente care să fie
utilizate pentru trimiterea unui pacient care primește
medicamente noi anti-TB atunci când este externat din
centrele TB MDR, pentru faza de continuare a
tratamentului.

Q3-Q4 2017

PNCT
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4

Dlm poate fi adăugat la regimul mai lung de tratament
recomandat de OMS pentru copii și adolescenți (6–17
ani).

PNCT

Q3-Q4 2017

5

Introducerea și implementarea principalelor aspecte
privind monitorizarea și managementul activ al siguranței
medicamentelor pentru tuberculoză (aDSM) ca parte a
îmbunătățirii accesului la noi medicamente anti-TB.
Asigurarea implementării cerințelor minime pentru
diagnosticul de laborator în ambulatoriu, conform
prevederilor noului Ghid clinic pentru utilizarea noilor
medicamente anti-TB.

PNCT

Q3-Q4 2017

6

Considerarea colaborării cu LSR pentru ABG la noile
PNCT
medicamente. Considerarea (i) depozitării în frigiderele de
laborator a specimenelor de culturi pozitive de la
momentul inițial până la conversia în cultură pentru
pacienții în tratament cu medicamente noi anti-TB; sau (ii)
trimiterea de probe la LSR pentru ABG. Acest fapt va
facilita înțelegerea tendințelor de amplificare a
rezistenței.

Q3-Q4 2017

7

Pregătirea unui plan pentru formarea pas cu pas privind
noul ghid pentru TB DR, în primul rând incluzând județele
cu număr mare de pacienți în tratament cu medicamente
noi anti-TB. Considerarea rotației medicilor din județe în
București - consolidarea capacității și a memoriei
instituționale (nu în timpul liber al medicilor județeni,
aprobat formal și finanțat de MS).

PNCT

Q4 2017

8

Definirea responsabilităților la toate nivelurile privind
asistența și managementul pacienților și cartografierea
fluxului formularelor de înregistrare și raportare (I&R):

PNCT

Q4 2017

PNCT

Q4 2017








9

Comisia centală TB MDR
pneumolog
medic de asistență medicală primară (MF)
furnizor DOT/asistent medical comunitar
pacient
echipă multidisciplinară (responsabilitățile acesteia
trebuie cartografiate și concentrate pe activități de
supervizare, nu pe preluarea activității medicilor și a
furnizorilor DOT).

Considerarea utilizării tehnologiei moderne pentru a
extinde monitorizarea și evaluarea (M&E) programului,
între nivelurile naționale și județene, la nivel județean și
între județe (nivel regional): conferințe video Skype,
WhatsApp, Viber etc.
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10

Considerarea trainingul/rotația clinică in-site a
MS
coordonatorilor județeni în centrele TB MDR din București
PNCT
și Bisericani, ca parte a măsurilor de consolidare a
capacității pentru sporirea cunoștințelor utilizării noilor
medicamente anti-TB. Finanțarea rotației trebuie avută în
vedere din bugetul național, fie din cel de nivel județean.

Q4 2017

11

Asigurarea zilnică a tratamentului direct observat (DOT)
pentru pacienți, în special pentru aceia care primesc
tratament cu noile medicamente anti-TB, în special Dlm,
Lzd, Cfz și carbapeneme.

PNCT

Q4 2017

12

Terapia video-observată (VOT) poate înlocui DOT când
tehnologia comunicării video este disponibilă și poate fi
organizată și operată de furnizorii de servicii și pacienți.
VOT este necesară pentru a scădea nivelul de autoadministrare a tratamentului pentru TB și TB DR.

PNCT

2017 - 2018

13

Asigurarea accesului universal la diagnosticul rapid al TB și PNCT
TB MDR utilizând tehnici de amplificare a acidului nucleic
pe bază de cartuș în laboratoarele de nivel inferior
selectate și/sau puncte de colectare a sputei cu rate mari
de TB și TB MDR (de ex. penitenciare, spitale selectate,
centre HIV) și LPA în laboratoarele regionale
reprezentative geografic (recomandare continuă).

2017

14

Considerarea revizuirii planului de reorganizare a
laboratoarelor pe baza poverii TB, capacității și
infrastructurii (șosele) în județe, pentru a asigura accesul
neîntrerupt la diagnosticul molecular rapid al TB și TB DR.

PNCT

2017

15

Asigurarea acoperirii universale cu ABG la MLD (la cel
PNCT
puțin un injectabil și o FQ) la toate cazurile TB RR/MDR, în
special în județele cu povară mare, folosing testare
moleculară rapidă (LPA) sau sisteme cu medii lichide
(MGIT).

2017

16

Monitorizarea implementării algoritmilor de diagnostic TB PNCT
and TB DR la nivel județean, pentru a asigura utilizarea
timpurie a testării moleculare rapide pentru TB TB MDR.

2017

17

Revizuirea bazei legislative existente care reglementează
acreditarea unităților medicale și prevenția transmiterii
TB; includerea măsurilor de CI adecvate în toate unitățile
sanitare implicate în controlul și prevenirea TB, în special
în zonele cu densitate mare de pacieni TB, cum ar fi
unitățile cu paturi.

2017 -2018

MS
PNCT
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18

Extinderea și implementarea de rutină a
PNCT
strategiei/abordării F-A-S-T în toate instituțiile sanitare
implicate în controlul TB - de identificare activă a
cazurilor, separarea în siguranță a pacienților în funcție de
statutul lor la microscopie/ABG și inițierea tratamentului
adecvat pentru TB sau TB DR.

2017-2018

19

Realizarea diagnosticului molecular rapid al TB și al
rezistenței la cel puțin H și/sau R (Xpert MTB/RIF și
MTBDRplus) înainte de internarea în unități de spitalizate
pentru TB (recomandare continuă).

PNCT

2017

20

Asigurarea alocării de finanțare adecvată pentru măsuri
de protecție personală pentru personalul sanitar și
administrativ în toate locurile de tratament implicate în
managementul TB și TB DR (recomandare continuă).

PNCT

2017

21

Calcularea nevoilor actuale pentru noile medicamente
anti-TB, luând în calcul criteriile descrise în Ghidul clinic
național cu privire la utilizarea noilor medicamente antiTB. Această măsură este necesară pentru a scala accesul
la noile medicamente anti-TB pentru o cohortă mai mare
de pacienți. Considerarea asistenței tehnice din partea
Biroului Regional OMS pentru Europa sau a Global Drug
Facility (GDF).

PNCT

Q3-Q4 2017

22

Finalizarea dezvoltării unui sistem electronic creat special
pentru managementul medicamentelor.

PNCT

Q3-Q4 2017

23

Asigurarea faptului că registrul național conține informații PNCT
cu privire la toate cazurile TB și TB MDR înregistate în țară,
nu doar cele înregistrate pentru tratament (recomandare
continuă).

Q4 2017

24

Includerea cazurilor RR în raportarea și analiza de cohortă. PNCT

Q4 2017

25

Revizuirea și actualizarea formularelor de înregistrare a
PNCT
tratamentului pentru a se alinia cu Partea 4 a publicației
OMS Companion handbook to the WHO guidelines for the
programmatic management of drug-resistant tuberculosis
(2015), în special în lumina utilizării noilor medicamente
anti-TB. Instituționalizarea formularelor și introducerea
lor în practica de rutină.

Q4 2017

26

Cartografierea fluxului înregistrării unui caz și a
formularelor de tratament pentru TB MDR pentru a
asigura I&R adecvate.

PNCT

Q4 2017

27

Considerarea separării raportării privind rezultatele la
tratament pentru cohortele rGLC și non-rGLC.

PNCT

Q3-Q4 2017
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5.

Profilul general al țării/regiunii

România este o țară situată la intersecția Europei Centrale și de Sud-Est, în zona Dunării pe Jos; se
află în interiorul și în exteriorul arcului carpatic, având graniță cu Ungaria, Serbia, Bulgaria, Republica
Moldova și Ucraina, și are acces la Marea Neagră. Cu o suprafață de 238 391 de km pătrați, România
este a noua țară din Uniunea Europeană (UE) din punct de vedere al suprafeței, iar din punct de
vedere al numărului de locuitori se află pe locul 7 în UE, în conformitate cu recensământul din 2011
(19.511.000 – estimare 2015). Capitala țării și cel mai mare oraș este București; acesta este al 10lea cel mai mare oraș din UE, cu aproximativ 2.106.144 de locuitori (recensământul din 2011 din
România, statisticile INSSEa și Eurostat la 30 iulie 2015). România este împărțită în 41 de județe și
municipiul București. Fiecare județ este administrat de un consiliu județean, responsabil de
administrația locală. Județele sunt la rândul lor împărțite în orașe și comune, fiecare având primar
și administrație locală. În total, există 319 orașe și 2886 de comune în România. Capitala este
împărțită în șase sectoare și are un statut special, întrucât este considerată parte a unui județ. Din
punct de vedere istoric, țara este împărțită în opt regiuni mari: nord-est (Iași), vest (Timișoara),
nord-vest (Cluj-Napoca), centru (Brașov), sud-est (Constanța), sud (Ploiești), București-Ilfov
(București) și sud-vest (Craiova).
În conformitate cu estimările Băncii Mondiale (2017), PIB-ul total al României este de 470.312
miliarde de USD (23.957 USD per capita), ceea ce definește țara ca fiind o economie cu venit mediusuperior. Rata actuală a șomajului a fost relativ scăzută în anii recenți și s-a situat la 6,5% în martie
2015, conform raportărilor Institutului Național de Statistică din România. Ajutorul de șomaj este
asigurat pe perioadă determinată, stabilit individual. Totodată, efectele recesiunii economice
globale asupra economiei naționale au avut ca rezultat tăieri salariale de până la 25% în ultimii cinci
ani. La sfârșitul anilor 2000, aproape 10% din populație se afla în sărăcie absolută; dintre aceștia,
90% locuiau în zone rurale. Un set de programe de reformă au început în 1999, au introdus un
sistem privat de asigurări de sănătate. Sistemul sanitar de stat este gratuit, dar este neglijat și s-a
deteriorat în anii recenți ca rezultat al finanțării nedecvate și al personalului plătit insuficient.
România are un sistem sanitar universal, care acoperă consultații medicale, asistență medicală de
urgență și tratament gratuit pentru o serie de boli, inclusiv TB și HIV/SIDA. Cele mai frecvente cauze
de deces sunt bolile cardiovasculare, cancerele și TB.
Programul Național de Control al Tuberculozei (PNCT) din România are acoperire națională și
infrastructură solidă în ceea ce privește facilitățile clinice și de diagnostic, precum și personal format
la toate nivelurile, care să asigure funcționarea programului existent. Finanțarea controlului și
prevenției TB în România provinde de la guvern, prin Ministerul Sănătății (MS).

6. Epidemiologie, identificarea cazurilor și date privind performanța
programului
În România, în ultimii 20 de ani TB a rămas o amenințare semnificativă la adresa sănătății publice,
chiar dacă nu este inclusă pe lista OMS a țărilor cu povară mare privind TB și TB MDR. Datele
furnizate de PNCT arată o scădere constantă a valorilor principalilor indicatori TB în ultima decadă,
incidența TB scăzând de la 142,2 la 100.000 de locuitori în 2002 (30.985 de cazuri noi și recidive) la
64,5 la 100.000 de locuitori în 2016. Rata mortalității prin TB (excluzând decesele cu coinfecție HIV)
a fost raportată la nivelul redus de 5,3 în 2015 (scăzând de la 5,9 în 2012); cifra corespunzătoare
pentru cazurile HIV pozitive se presupune a fi mai mare. Datele privind mortalitatea prin TB în
sectorul civil nu au fost disponibile pentru 2016 (Tabelul 1). Vezi și Anexa 2 pentru ratele de
incidență raportate oficial de OMS (2015).
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Tabelul 1. Incidență, prevalență și rara mortalității TB, 2014–2016, sectorul civil (date furnizate de
PNCT)
An

Incidență

Prevalență

Mortalitate

2014

74.6

121.4

5.6

2015

71.7

116.2

5.3

2016

64.5

105.2

NA

Tabelul 2. Notificarea cazurilor TB, 2014–2016, sectorul civil (date furnizate de PNCT)
Cazuri notificate

2014

2015

2016

abs

%

abs

%

abs

%

12 846

100

12 482

100

12 029

100

Microscopie pozitivă (SS+)

6251

48.7

6008

48.1

5774

48.0

Microscopie negativă (SS–)

4187

32.6

4167

33.4

3994

33.2

Microscopie necunoscută

111

0.9

103

0.8

108

0.9

TB extrapulmonară

2297

17.9

2204

17.7

2153

17.9

0

0

0

0

0

0

12 846

100

12 482

100

12 029

100

Cazuri retratatament

3843

100

3397

100

3246

100

Recidivă

2659

69.2

2352

69.2

2240

69.0

Tratament după eșec

582

15.1

513

15.1

506

15.6

Tratament după abandon

602

15.7

532

15.7

500

15.4

0

0

0

0

0

0

Total retratamente

3843

100

3397

100

3246

100

TOTAL: cazuri noi +
retratamene

16 689

Cazuri noi

Altele
Total cazuri noi

Altele

15 879

15 275

Incidența TB a variat în țară și a fost îndeaproape legată de statutul socio-economic al regiunilor, cu
rate mai mari în zonele de est, vest și sud, și rate mai mici în regiunile centrală și de nord-vest.
Numărul absolut de pacienți cu TB activă, la finalul anului 2016 în România, rămâne crescut
(aproximativ 20.854 la finalul lui 2016). Principalii indici ai TB sunt în declin, în special ca rezultat al
accesului la tratament pentru majoritatea cazurilor de TB diagnosticate, precum și datorită
disponibilității MLI pentru TB sensibilă.
M/XDR-TB
În ciuda succeselor în managementul TB sensibile, TB rezistentă la medicamente este o provocare
majoră pentru eficiența PNCT în România. Deși România nu este recunoscută de OMS ca fiind o țară
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cu povară mare a TB și TB MDR, TB MDR este unul dintre obstacolele majore ale implementării cu
succes a Programului Național de Control al TB în țară. Numărul și proporția de cazuri de TB MDR
din România rămân crescute, deși acestea sunt parțial explicate prin îmbunătățirea diagnosticului
de laborator al rezistenței la medicamente. În conformitate cu ancheta de chimiorezistență (DRS)
realizată în 2014-2015, rezistența la H și R împreună a fost identificată la 2,5% la cazurile noi
pulmonare și la 10,8 din cazurile de retratamente. TB XDR a fost identificat la 15,8 % din cazurile noi
și la 13,5% din tratamentele anterioare (v. Anexa 3 pentru mai multe informații).
În 2015, OMS a estimat o rată de 3,0% (2.1–3.9) pentru TB MDR la cazurile noi și de 12,0% (9.3–
15.0) la retratamentele din România. Aceste procente estimează 670 de cazuri TB MDR în rândul
cazurilor de TB pulmonară notificate în 2015 (540-790), ceea ce este mai puțin decât în anii anteriori.
În conformitate cu datele raportate în 2015 la OMS, la testarea de laborator a 7748 de cazuri, TB
RR/MDR a fost confirmată în 576 de cazuri, iar numărul pacienților care au început terapia pentru
TB MDR a fost de 591. Din aceste 7748, doar 330 au făcut ABG pentru MLD, cu 53 de pacienți TB
XDR diagnosticați. Situația s-a modificat semnificativ în anul anterior, cu un număr crescut de cazuri
de TB RR/MDR testate cu ABG la MLD (pentru mai multe informații, v. Capitoul 9 de mai jos).
La sfârșitul anului, numărul de pacienți cu TB MDR activă a scăzut ușor în sectorul civil; acest fapt se
explică prin rata bună de succes a tratamentului TB sensibile și a acoperirii crescute cu tratament a
pacienților cu o gamă completă de MLD pentru TB MDR, obținute din surse guvernamentale și de
la donatori internaționali. Numărul de pacienți cu TB MDR activă la finalul anului a scăzut ușor. Până
la sfârșitul lui 2016, un număr total de 960 de pacienți cu TB MDR au fost înregistrați în România
(Tabelul 3); cei mai mulți dintre aceștia proveneau din regiunile istorice de est și sud ale României
(Tabelele 4 și 5). Odată cu sosirea noilor medicamente anti-TB pentru tratamentul pacienților cu
rezistență la FQ și la cei al căror tratament pentru TB MDR a fost ineficient, există o șansă de a
reduca prevalența TB M/XDR în țară. Se presupune că, chiar și în condiții de acces crescut la
diagnostic molecular rapid al rezistenței la medicamente, numărul de cazuri raportate nu reflectă
prevalența actuală a TB MDR în România. Totuși, implementarea algoritmului de diagnostic pentru
screeningul suspecților de TB va crește numărul de cazuri de TB RR pulmonară detectate, iar
detecția cazurilor rezistente la FQ va crește atunci când LPA la MLD va fi accesibilă pe scară largă.
Tabelul 3. Numărul absotul de cazuri de TB MDR înregistrate până la sfârșitul anului, sectorul civil,
2014–2016 (date furnizate de PNCT)
Total TB

TB fără MDR

TB MDR

%

2014

24 172

22 995

1177

4.9

2015

23 040

22 010

1030

4.5

2016

20 854

19 894

960

4.6

Tabelul 4. Număr absolut de pacienți diagnosticați cu TB MDR pe județ, sectorul civil, 2016
Județ

Număr abs de
cazuri MDR, 2016

Noi

Recidive

Alte cazuri de
retratament

A

1

2

3

4

419

122

114

183

2

1

0

1

TOTAL
Alba
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Număr abs de
cazuri MDR, 2016

Noi

Recidive

Alte cazuri de
retratament

Arad

4

1

2

1

Argeș

11

3

5

3

Bacău

16

3

5

8

Bihor

7

3

1

3

Bistrița-Năsăud

2

0

0

2

Botoșani

7

2

2

3

Brașov

6

3

0

3

Brăila

5

0

1

4

Buzău

6

2

1

3

Caraș-Severin

8

3

1

4

Călărași

17

2

6

9

Cluj

3

3

0

0

Constanța

19

4

9

6

Covasna

6

4

1

1

Dâmbovița

13

8

3

2

Dolj

18

3

6

9

Galați

10

1

4

5

Giurgiu

9

4

0

5

Gorj

12

1

5

6

Harghita

0

0

0

0

Hunedoara

13

2

6

5

Ialomița

7

2

2

3

Iași

11

4

4

3

Ilfov

10

1

3

6

Maramureș

10

0

2

8

Mehedinți

7

1

3

3

Mureș

10

6

2

2

Neamț

11

2

4

5

Olt

11

3

1

7

Județ
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Număr abs de
cazuri MDR, 2016

Noi

Recidive

Alte cazuri de
retratament

Prahova

19

5

3

11

Satu Mare

13

4

2

7

Sălaj

1

0

0

1

Sibiu

15

5

2

8

Suceava

8

4

1

3

Teleorman

13

5

3

5

Timiș

18

2

6

10

Tulcea

1

0

0

1

Vaslui

6

3

1

2

Vâlcea

8

2

3

3

Vrancea

5

1

0

4

Bucharest

41

19

14

8

Județ

Tabelul 5. Număr absolut de pacienți diagnosticați cu TB MDR pe județe, sectorul civil, 2015-2016
Județ

2015

2016

TOTAL

58

70

Alba

1

0

Arad

0

0

Argeș

1

1

Bacău

1

2

Bihor

1

3

Bistrița-Năsăud

0

1

Botoșani

2

0

Brașov

1

0

Brăila

0

3

Buzău

0

1

Caraș-Severin

0

3

Călărași

1

6
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Județ

2015

2016

Cluj

1

0

Constanța

1

3

Covasna

0

0

Dâmbovița

2

0

Dolj

4

0

Galați

1

2

Giurgiu

1

0

Gorj

1

2

Harghita

0

0

Hunedoara

3

4

Ialomița

1

0

Iași

5

3

Ilfov

1

6

Maramureș

0

1

Mehedinți

0

0

Mureș

1

0

Neamț

3

5

Olt

3

2

Prahova

0

2

Satu Mare

2

1

Sălaj

0

0

Sibiu

2

2

Suceava

2

1

Teleorman

0

1

Timiș

3

3

Tulcea

2

1

Vaslui

0

0

Vâlcea

0

1

Vrancea

2

2

Bucharest

9

8
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Cea mai recentă anchetă de chimiorezistență stabilește proporția de cazuri de TB XDR în rândul
cazurilor TB MDR la 14,4%; pornind de aici, numărul aproximativ (din 960 de pacienți înregistrați)
care necesită tratament cu noile medicamente anti-TB (regim de tratament care conține Bdq) ar
trebui să fie 138 până la sfârșitul lui 2016. De fapt, doar 70 au fost diagnosticați cu TB XDR. Pacienții
pre-XDR cu rezistență la FQ vor duce la mai mulți pacienți identificați, și toți aceștia ar fi candidați
pentru tratament cu medicamente anti-TB noi. Sub-diagnosticarea cazurilor TB XDR pare să se
datoreze faptului că nu fiecare caz diagnosticat cu rezistență la R este testat cu ABG la MLD. Doar
80 din aceste cazuri vor beneficia de tratament în 2017-2018 (prin proiectul GFATM). Această
estimare nu include numărul suplimentar de pacienți cu pre-XDR (MDR + rezistență la FQ și MDR +
rezistență la ILD), nici pacienții cu TB MDR care ar putea beneficia de acces la noi medicamente antiTB (Bdq și Dlm) și alte medicamente principale pentru TB MDR de grupă C (Lzd și Cfz).
Deși este în curs de îmbunătățire, acoperirea cu ABG la MLD nu este completă, întrucât nu toate
cazurile rezistente la T au fost testate cu ABG convențional la restul de MLI și la toate MLD (v.
Capitoul 9 de mai jos). Totuși, sosirea noilor echipamente de laborator (LPA și MGIT), precum și
crearea unei rețele funcționale de laboratoare, va crește semnificativ acoperirea și va furniza date
reale privind numărul pacienților cu rezistență la MLD.
Lipsurile anterioare de MLD - în special injectabile și FQ - au condus deja la crearea unui rezervor de
TB XDR, în special în unitățile TB de la nivel de județ. În prezent, accesul la tratament pentru TB MDR
s-a îmbunătățit semnificativ datorită creșterii disponibilității MLD plătite din surse guvernamentale
și două granturi externe (GFATM și Proiectul norvegian). Utilizarea adecvată a acestei finanțări
garantează faptul că 1460 de pacienți vor avea acces la MLD de calitate până la finalul lui 2018 (1002
pacienți au fost deja înrolați), iar 150 de pacienți rezistenți la FQ vor avea accesla noile medicamente
anti-TB (80+70 de pacienți, respectiv, cu 80 de pacienți deja înrolați). PNCT a sperat ca în viitor să
obțină finanțare suplimentară pentru noile medicamente anti-TB din surse guvernamentale (pentru
500 de pacienți cu TB M/XDR, printr-un proiect EEA). Atât GFATM, cât și Proiectele norvegiene au
avut rol de catalizatori pentru creșterea accesului la noile medicamente anti-TB, ceea ce permis
PNCT să lucreze îndeaproape cu MS pentru creșterea accesului la noi medicamente anti-TB și să
facă sistemul sustenabil (pentru mai multe detalii despre tratament și achiziția de medicamente,
vezi Capitolele 8 și 11 de mai jos).
Rezultatele la tratament ale cohortelor rGLC incluse în tratamentul TB MDR în rundele 2 și 6 ale
finanțării GFATM arată, prin comparație, o performanță bună a programului (Tabelul 6). De
asemenea, arată includerea continuă a pacienților cu ajutorul finanțării externe de la grantul
GFATM.
Tabelul 6. Includerea și rezultatele la tratament ale cohortelor aprobate de rGLC, din 2004 până în
prezent
Cohortă

Nr.
înrolați

Încă în
tratament

Succes

Cohorta
1
(2004–2005)

200

0

118
(59%)

Cohorta
2
(2006–2007)

200

0

150
(75%)

abandonuri
(Lost to
follow-up)

Eșecuri

22 (11%) 31 (15.5%)
16 (8%)

20 (10%)

Excluși

Decese

4 (2%)

25
(12.5%)

1 (0.5%)

13
(6.5%)
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Cohortă

Cohorta
(2009)

Nr.
înrolați

3

Încă în
tratament

Succes

abandonuri
(Lost to
follow-up)

Eșecuri

Excluși

Decese

145

0

96
(66.2%)

10 (6.9%) 17 (11.7%)

1 (0.7%)

21
(14.5%)

Cohorta 4
(2010–2011)

381

0

260
(68.2%)

37 (9.7%) 44 (11.5%)

3 (0.8%)

37
(9.7%)

Cohorta 5
(GFATM
NFM)a

327

17

238
(72.8%)

13 (4.0%)

21 (6.4%)

2 (0.6%)

36
(11.0%)

Cohorta 6
(Proiectul
norvegian)

1002

869

11
(1.1%)

11 (1.1%)

16 (1.6%)

14 + 36b

45
(4.5%)

Cohorta 7
(GFATM
TFM)c

460

10

0

0

0

0

0

2715

988

797

71

95

9

86

TOTAL
a

NFM = New Funding Mechanism (Noul mecanism de finanțare).

b

14 excluși; 36 transferați.

c

TFM = Transitional Funding Mechanism (Mecanismul de finanțare de tranziție).

Anterior, România a raportat rezultate la tratament pentru cohortele reunite de pacienți rGLC și
non-GLC. Cohortele de pacienți nu erau similare, ceea ce nu este adecvat; nevoia de a furniza
raportare separată a fost discutată cu PNCT și s-a recomandat consultarea cu Biroul Regional OMS
pentru Europa. Rezultatele la tratament pentru cohortele non-rGLC au fost foarte slabe până când
modificări semnificative în mecanismul de achiziție a medicamentelor au fost efectuate în 2015,
când o gamă aproape completă de MLD a devenit disponibilă în toată țara. Similar situației din 2008
și 2009, analiza datelor aferente cohortei 2010 a arătat o rată de succes a tratamentului de 20,0%
(17,9% vindecați și 2,1% cu tratament încheiat), 17,1% decese, 40,2% eșecuri, 18,5% abandonuri și
4,2% nu au fost evaluați, date ce includ informații pentru ambele cohorte GLC și non-GLC (Tabelul
7). Procentul total de rezultate nefavorabile ajunge la 80,0%. În mod similar, rezultatele la tratament
pentru 2011 arată o rată de succes a tratamentului extrem de redusă de 16% și rate mari de pacienți
cu eșec la tratament (39,6%) și de decese (22,1%). Rezultatele slabe la tratament au fost rezultatul
mai multor factori, în special întârzieri în stabilirea diagnosticului și începerea tratamentului
(datorită lipsei de acces la metode rapide de diagnostic) și lipsa MLD pentru a stabili regimuri
adecvate de tratament.
Tabelul 7. Rezultate la tratament pentru cohorta TB MDR (GLC și non-GLC), 2010, sectorul civil și
pentineciare
Vindecați

Tratament
încheiat

Decese

Eșecuri

Abandonuri

Neevaluația

Total

Cazuri noi

30

4

15

46

16

5

116

Recidive

32

3

24

50

24

7

140

Categorie grup
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Categorie grup

Vindecați

Tratament
încheiat

Decese

Eșecuri

Abandonuri

Neevaluația

Total

După abandon

6

2

14

26

32

3

83

După eșec la
Categoria I de
tratament și
Categoria a II-a
de tratament

18

2

17

29

17

3

86

Alte
retratamente
sau
retratamente
necunoscuteb

17

1

28

80

17

6

149

Total

103

12

98

231

106

24

574

17.9%

2.1%

17.1%

40.2%

18.5%

4.2%

100%

Procent
a “Neevaluați”

= numărul total de cazuri înregistrate, minus suma tuturor rezultatelor la tratament. Această categorie
include transferurile, cazurile aflate încă în tratament și orice alte cazuri înregistrate ale căror rezultate la tratament nu
au fost evaluate.
b “Retratament

necunoscut” reprezintă cazuri anterior tratate dar pentru care nu există informații cu privire la rezultatul
tratamentului anterior.

În anii anteriori lui 2015, sistemul descentralizat de achiziție a medicamentelor și faptul că pentru
pacienții TB MDR non-rGLC nu a fost disponibilă întreaga gamă de MLD, au fost factorii majori care
au contribuit la deteriorarea situației cu privire la TB rezistentă la medicamente și la creșterea
rezervorului de TB M/XDR. Înainte de reformarea sistemului de achiziție a medicamentelor, factorii
care au contribuit la creșterea rezervorului de TB DR (abandonuri și eșecuri) i-au depășit pe cei care
i-au influențat scăderea (pacienți vindecați, cau au încheiat tratament, decese și transferuri).
Creșterea rezervorului de TB DR a fost exacerbată, de asemenea, de întârzierile în diagnosticul TB
DR, spitalizare prelungită și un control al infecției deficient în unitățile de spitalizare. Totuși, Planul
Național Strategic pentru Controlul TB în România, 2015-2020 (PNS) a fost acum aprobat, finanțarea
de la guvernul României a crescut și este disponibilă finanțare adecvată din surse internaționale.
Pentru toate aceste motive, PNCT din România ar trebui să se afle într-o poziție care să genereze un
declin rapid al valorilor principalilor indicatori ai TB - inclusiv TB DR - în următorii ani.

7.

Coordonarea și finanțarea programului

Ministerul Sănătății din România (MS) este principala instituție guvernamentală din România
responsabilă de managementul general, coordonarea și supervizarea programelor de sănătate din
țară, inclusiv TB. Implementarea controlului și prevenției TB sunt efectuate prin Unitatea Centrală
a PNCT, care este responsabilă de coordonarea, monitorizarea și supervizarea activităților
programului în județe. Structura organizațională a serviciilor pentru TB în România nu s-a schimbat
de la misiunea rGLC anterioară, dar nivelul implicării politice și financiare din partea Guvernului a
crescut semnificativ. Alocările bugetare de la MS pentru PNCT România au crescut de la 3,3 milioane
USD în 2014 la 6,7 milioane USD (acest fapt a fost reflectat în PNS, care a fost deja aprobat). MS a
sprijinit atât implementarea grantului GFATM, cât și a celui norvegian, și a recunoscut rolul
Institutului de Pneumoftiziologie ”Marius Nasta” (IMN) ca Unitate Centrală de management a PNCT.
Un sprijin semnificativ a fost primit de la MS în aprobarea noului ordin care a autorizati includerea
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tuturor noilor medicamente anti-TB (cu excepția Bdq, care deja a fost inclusă) în lista C2, făcândule astfel eligibile pentru achiziție și finanțare guvernamentală.
Unitatea Centrală a PNCT a primit mandat din partea MS de a acționa ca unitate oficială de control
al PNCT, dar necesită în continuare îmbunătățiri. MS a susținut Unitatea Centrală a PNCT,
acordându-i putere pentru a realiza coordonarea activităților, monitorizare și supervizare,
planificare și analiză și consolidarea capacității necesară pentru implementarea cu succes a
controlului TB și TB DR. Unitatea Centrală a PNCT cuprinde o echipă de specialiști, fiecare
responsabil de un spect specific al controlului TB. La începutul perioadei 2015-2016, ca parte a
Grantului norvegian, unităților PNCT de la nivel județean le-au fost numiți coordonatori TB MDR,
care la rândul lor erau specialiști regionali, aceștia fiind responsabili de coordonarea activitățilorr
PMDT în fiecare județ.
În 2015, guvernul României a aprobat Planul Național Strategic pentru Controlul TB în România
2015-2020 (PNS), care stabilește prioritățile țării în adresarea problemei de sănătate publică
reprezentată de TB. PNS a fost dezvoltată în parteneriat strâns cu MS, PNCT și OMS, precum și cu
alte organizații neguvernamentale. PNS trasează strategiile naționale care să răspundă nevoilor care
nu sunt în prezent satisfăcute și să dezvolte sustenabilitatea sistemului; de asemenea, prezintă o
viziune pe termen lung și identifică abordări inovative în obținerea unei scăderi accentuate a
incidenței și mortalității TB în România până în 2020. Documentul prezintă scopurile și obiectivele
referitoare la diagnostic, tratament și prevenire a TB în țară. Există opt obiective strategice în PNS,
scopul acestora fiind să genereze un declin accentuat al incidenței și mortalității TB; aceste obiective
includ asigurarea accesului universal la metode rapide de diagnostic pentru TB și TB DR, asigurarea
acoperirii cu tratament adecvat pentru toate cazurile diagnosticate de TB și TB DR și obținerea unei
rate mari de succes a tratamentului pentru TB și TB DR.
Pentru a asigura faptul că aceste măsuri sunt eficiente, PNS pentru 2015-2020 se bazează pe trei
piloni și trasează o serie de zone de intervenții cheie: (1) asistență și prevenție integrate centrate
pe pacient, (2) politici și sisteme de sprijin puternice și (3) cercetare inovativă și strategii bazate pe
dovezi. Planul de răspuns TB M/XDR a fost încorporat cu succes în PNS pntru 2016-2020 și are un
rol cheie în implementarea programului în țară. Bugetul PNS pentru 2015-2020 a fost consolidat și
include finanțare din partea Guvernului României, a Grantului norvegian, GFATM, Fondurile de
investiții europene structurale, Banca Mondială și alte organizații (279.029.902 USD). Cu cea mai
mare parte a bugetului provenind de la guvern, PNS îndeplinește o funcție foarte importantă în
construirea sustenabilității PNCT România. Se presupune că, după ce oportunități noi de finanțare
vor fi disponibile în țară, PNS va fi actualizat în funcție de acestea.
Una dintre componentele majore ale PNS este reformarea finanțării serviciilor pentru TB în vederea
reducerii internărilor ne-necesare, prin implementarea tratamentului pentru TB de tip ambulatoriu.
Această reformă, susținută de grantul GFATM pentru 2015-2018, va fi implementată în șase județe
mai puternic afectate de TB și TB MDR. Reforma include revizuirea mecanismelor financiare prin
intermediul cărora furnizorii de servicii medicale în domeniul controlului TB sunt plătiți, realocarea
de fonduri de la asistența spitalicească la cea ambulatorie și stabilirea cadrului legal necesar. Este
de așteptat ca implementarea acestei reforme să reducă semnificativ costul de spitalizare pentru
TB (prin reducerea progresivă a numărului de spitalizări pentru TB și TB MDR) și să conducă la
dezvoltarea de alternative la tratamentul în spital.
În 2015, România a primit aprobare de la GFATM să implementeze un grant de 8,4 milioane USD
pentru a acoperi lipsurile și pentru a rezolva provocările în domeniul controlului TB din țară, pentru
perioada aprilie 2015 - martie 2018. Scopul grantului este să contribuie la reducerea incidenței și
mortalității TB în România prin intervenții cu impact mare (în ceea ce privește diagnosticul,
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tratamentul, asistența și prevenția), cu o atenție specială pe grupurile cheie afectate. Sunt definite
următoarele obiective:


diagnostic TB timpuriu și de calitate prin consolidarea capacității laboratoarelor TB;



implementarea de intervenții centrate pe pacient în șase județe cu număr mare de cazuri
TB din România;



îmbunătățirea rezultatelor la tratament pentru pacienții TB M/XDR prin asigurarea
regimurilor complete de medicamente și a tratamentului neîntrerupt;



consolidarea cadrului legal național care reglementează controlul TB în România.

Cererea de grant a inclus cinci module de program: (1) detecția cazurilor și diagnosticul; (2)
intervenții pentru grupurile cheie afectate; (3) TB MDR; (4) consilidarea sistemelor sanitare; (5)
managementul de program. În plus, PNCT a adăugat o componentă separată privind coinfecția TBHIV, concentrată pe diagnosticarea TB în rândul persoanelor infectate cu HIV.
În cadrului noului grant GFATM, PNCT a reușit să asigure accesul la MLD de calitate, inclusiv de
medicamente noi anti-TB, pentru 460 pacienți cu TB M/XDR (80 cu Bdq, 120 cu Lzd, 120 cu Cfz) și să
sporească accesul la diagnostic molecular rapid pentru TB și TB DR (Xpert MTB/RIF, LPA, MGIT 960).
Ca și în cazul granturilor anterioare acordate de către GFATM, fundația Romanian Angel Appeal
(RAA) va avea rol de Recipient Principal al noului grant, pentru a îndeplini obligațiile țării și a atinge
indicatorii. În plus, RAA va furniza asistență continuă Unității Centrale a PNCT în implementarea
obiectivelor grantului și pentru îmbunătățirea performanței programelor la toate nivelurile. O
descriere mai detaliată a activităților asociate noului grant GFATM este furnizată în Capitolele 8-11.
În 2014, PNCT din România a primit aprobare din partea Guvernului norvegian pentru un grant de
10,7 milioane Euro, care inițial avea durata de 20 de luni (august 2014-aprilie 2016), fiind apoi extins
cu succes până în martie 2017. Grantul s-a axat pe eforturi de consolidare a activităților de control
TB, în special în ceea ce privește TB MDR și grupurile sărace și vulnerabile. IMN a avut rolul de
Promotor Principal al grantului și a fost gestionat de Unitatea Centrală a PNCT. Grantul a inclus 13
obiective concentrate pe diagnosticul timpuriu al TB și TB DR, tratamentul TB M/XDR cu
medicamente de calitate (inclusiv medicamente noi), dezvoltarea de sprijin comunitar integrat,
controlul infecției și diverse activități de dezvoltare a capacității. Cu finanțare din Grantul norvegian,
a devenit posibilă furnizarea de tratament pentru 1002 pacienți cu TB M/XDR, inclusiv pentru 70 de
pacienți cu noi medicamente anti-TB și asigurarea de sprijin social pentru aceștia (pentru mai multe
detalii, v. Capitolul 8 de mai jos). De asemenea, au fost făcute investiții semnificative pentru a
îmbunătăți capacitatea de testare în laborator și creștere a accesul la diagnostic molecular rapid al
TB și TB DR; crearea unei rețele funcționale de opt laboratoare regionale de referință (LRR); și
investiții în achiziționarea de echipamente pentru a scădea riscul de transmitere nozocomială a
infecției.
S-a observat că există o colaborare bună cu Biroul Regional OMS pentru Europa, precum și cu alte
organizații și fonduri internaționale.

1

Recomandare

Responsabilitate

Sprijinirea implementării Planului Național Strategic pentru Controlul
TB, 2015–2020 (PNS) și asigurarea finanțării suficiente și sustenabile
pentru implementarea Programului Național de Control al TB (PNCT).

MS
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2

Sprijinirea cererilor pentru posibile finanțări de la organizații
donatoare externe (Fonduri structurale europene – POCU).

MS

3

Asigurarea că mandatul delegat PNCT de a funcționa ca unitate
centrală de management este sprijinit cu finanțare adecvată.

MS

8.

Strategii de tratament și administrare

Începând din 2016, PNCT din România a introdus utilizarea medicamentelor noi împotriva
tuberculozei cu respectarea anumitor condiții stabilite prin program. Până la momentul vizitei,
România a primit 70 de tratamente cu Bdq, Lzd și Cfz, incluzând cohorta de șase pacienți care au
început tratamentul în condițiile procedurii de uz compasional (CU). Dlm nu era disponibil, dar era
avută în vedere de PNCT pentru tratamentul TB M/XDR pe baza fondurilor viitoare de la donatori
sau de la bugetul de stat.
Beneficiind de fondurile disponibile prin Mecanismul Financiar Norvegian (august 2014 – aprilie
2017), PNCT a înscris prima cohortă de pacienți cu TB-DR pentru tratamentul cu medicamente antiTB noi (100). Majoritatea pacienților aveau rezistență confirmată fie la FQ și/sau ILD, iar regimurile
de tratament au inclus următoarele medicamente: Bdq (70, inclusiv șapte CU), Lzd (100), Cfz (45),
și Imp-Cls + Amx-Clv (30). Patruzeci și cinci de regimuri conțineau trei medicamente, Bdq–Lzd–Cfz,
specialiștii IMN considerând că acesta este tratamentul de bază pentru pacienții cu TB-XDR. Dlm nu
era disponibil și, prin urmare, nu a fost utilizat în regimurile de tratament pentru TB DR. Obiectivul
în materie de înscriere pentru Mecanismul Financiar Norvegian era de 1000 de pacienți cu TB
M/XDR, inclusiv 100 care să urmeze tratamentul cu medicamentele anti-TB noi; acest obiectiv a fost
atins în aprilie 2017, când urmau deja un tratament început 1002 de pacienți cu M/XDR-TB. Șapte
pacienți primiseră deja Bdq și alte medicamente asociate în cadrul procedurii CU; toți au fost
considerați vindecați. În cadrul grantului GFATM (aprilie 2015 – martie 2018), obiectivul de înscriere
a fost 460 de pacienți cu TB M/XDR, inclusiv 80 de pacienți care să înceapă tratamentul cu
medicamentele anti-TB noi (Bdq – 80; Lzd – 120; Cfz – 120). La momentul misiunii, 10 pacienți cu
rezistență combinată la FQ începuseră deja tratamentul cu un regim conținând Bdq, ceea ce a ridicat
totalul pacienților tratați cu Bdq în România la 80. Lzd și Cfz erau considerate medicamente
principale pentru TB-MDR și asumate ca parte a unui regim convențional pentru TB-MDR atunci
când nu este posibilă stabilirea unui regim cu mai puțin de patru medicamente eficace.
Regimurile de tratament pentru toți pacienții cu TB DR, inclusiv cazurile polirezistente de TB (TBPDR) și cele tratate cu medicamentele anti-TB noi erau concepute de două comisii naționale pentru
TB-DR (IMN și Spitalul de Pneumoftiziologie Bisericani). Fiecare comisie pentru TB-DR era
responsabilă pentru supravegherea controlului și prevenirii TB-DR în 50% din teritoriul țării și
acționa ca centru național de trimitere pentru TB-DR. Membrii comisiilor TB-DR au beneficiat de
formare în domeniul MPDT în cadrul sesiunilor de formare internaționale și locale. Comisiile TB-DR
asigurau accesul egal la tratament indiferent de sursa medicamentelor. Atribuțiile comisiilor TB-DR
includeau discutarea strategiei de tratament, conceperea regimurilor, gestionarea reacțiilor
adverse și a reacțiilor adverse grave, evaluarea legăturilor de cauzalitate, trimiterile între centrele
cu spitalizare și cele ambulatorii și definirea rezultatului tratamentului. Abordările privind definirea
cazurilor respectau criteriile OMS [Definitions and reporting framework for tuberculosis (Definiții și
cadru de raportare pentru tuberculoză), actualizat în 2014] și se bazau pe pe localizarea bolii,
antecedentele de tratament și tipul de rezistență la medicamente. Regimurile de tratament pentru
TB-DR erau standardizate, fiind ulterior individualizate cu scopul introducerii numărului maxim de
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medicamente eficace în regim. Prezența rezistenței la R, identificată prin diagnosticarea moleculară
rapidă sau a rezistenței confirmate cel puțin la H și R în combinație a fost identificată drept o
indicație pentru inițierea tratamentului cu regimul standardizat sau individualizat pentru TB-MDR,
conceput în cea mai mare parte în conformitate cu recomandările OMS pentru managementul
programatic al tuberculozei rezistente la medicamente (Guidelines for the programmatic
management of drug-resistant tuberculosis), (actualizate în 2011).
Managementul pacienților cu TB-DR se efectua loc în conformitate cu Ghidul metodologic național
privind tuberculoza (2015), care includea PMDT și era utilizat ca protocol național atât pentru TBDS, cât și pentru TB-DR. Deși ghidul era aliniat la Ghidul OMS 2011 privind MPDT, acesta nu fusese
modificat în conformitate cu recomandările actualizate ale OMS din 2016, în special cu privire la
utilizarea medicamentelor anti-TB noi, însă nu contrazicea recomandările curente ale OMS și
abordările privind managementul și îngrijirea pacienților cu TB-DR. Ghidul metodologic omitea
cerințele minime privind utilizarea medicamentelor anti-TB noi, dar includea algoritmii necesari de
diagnostic, conceperea regimurilor și principiile de tratament pentru TB-DS și TB-DR, protocoalele
privind gestionarea reacțiilor adverse și formele de tratament. Inițierea tratamentului pentru
cazurile de TB-RR/MDR cu regimuri standardizate a devenit posibilă la nivel județean (prin
intermediul coordonatorilor județeni pentru TB-DR); aceasta a implicat delegarea luării deciziilor la
nivel descentralizat și a fost considerată o realizare importantă. Odată înregistrat pentru tratament,
fiecare caz urma să fie prezentat unei comisii naționale pentru TB-DR în vederea confirmării, astfel
încât regimul să poată fi modificat la primirea ABG convențională.
Toate regimurile standardizate pentru TB-MDR erau bazate pe ABG și includeau cel puțin patru MLD
considerate eficace: un agent injectabil de linia a doua (aminoglicozidă sau Cm), fluorochinolonă
(Lfx), protionamidă (Pto), Cs/PAS și pirazinamidă (Z), cu doze maxime stabilite conform greutății și
toleranței pacientului. Frecvența tratamentul era de șapte zile pe săptămână în centrele cu
spitalizare și de cinci până la șase zile pe săptămână în centrele ambulatorii, indiferent de faza
tratamentului. Etambutolul (E) era utilizat în cazul în care prezenta sensibilitate în urma ABG. Z se
utiliza pe întreaga durată a tratamentului. Pentru informații detaliate privind managementul TBRR/MDR, vă rugăm să consultați raportul misiunii rGLC anterioare, deoarece detaliile nu s-au
modificat. În perioada 2016–2017, majoritatea pacienților diagnosticați cu TB-RR/MDR au fost
înscriși într-un program de tratament în cadrul grantului norvegian, cu un set complet de MLD și
medicamente anti-TB noi exclusiv pentru cei cu TB XDR confirmată (Km, Lfx, Pto, Cs, PAS, Lzd, Cfz și
Bdq). Regimurile standardizate pentru TB RR/MDR în afara cohortei rGLC conțineau Am–Ofx–Pto–
Cs–Z–E, Mfx fiind disponibilă pentru consolidarea tratamentului.
Pentru a asigura alinierea PNCT la cele mai recente recomandări ale OMS și pentru a îmbunătăți
accesul la noile medicamente anti-TB, PNCT a elaborat un Ghid clinic detaliat privind utilizarea noilor
medicamente anti-TB, care a fost utilizat în cea mai mare parte de clinicienii din cadrul IMN. Noul
Ghid clinic a fost analizat în timpul misiunii și s-a constatat că este conform cu cele mai recente
recomandări OMS privind tratamentul pentru tuberculoza rezistență la medicamente (actualizarea
din 2016). Noul Ghid clinic nu includea noua grupare a medicamentelor anti-TB, dar se baza pe
clasificarea medicamentelor anti-TB descrisă în Manualul OMS pentru managementul programatic
al tuberculozei rezistente la medicamente (Companion handbook to the WHO guidelines for the
programmatic management of drug-resistant tuberculosis) (2015). Noile medicamente pentru
tuberculoză – Bdq, Dlm, Lzd, Cfz și carbapenemele – erau clasificate și prezentate în integralitate ca
agenți din grupa 5 în clasificarea națională a medicamentelor anti-TB. Noul document conținea
informații privind conceperea regimului pentru TB-DR, pe baza grupării din 2015 a medicamentelor
pentru tuberculoză, dozele și interacțiunile între medicamente, în special pentru medicamentele
antiretrovirale; de asemenea, includea un grafic al efectelor pentru monitorizarea clinică,
protocoale privind gestionarea efectelor adverse și formularele necesare de tratament și
consimțământ. Utilizarea noilor medicamente anti-TB pentru indicații terapeutice în afara celor
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înregistrate oficial era descrisă într-un capitol separat. Noul Ghid clinic nu contrazicea niciuna dintre
cele mai recente recomandări OMS privind managementul pacienților cu TB-DR. Recomandările
consultantului către PNCT au fost că noul Ghid clinic trebuia utilizat exclusiv la nivelul comisiei
pentru TB-DR, iar Ghidul metodologic privind TB trebuia actualizat cu informațiile minime privind
tratamentul cu noile medicamente anti-TB, fiind necesar aDMS la nivel județean.
Conform descrierii din noul Ghid clinic, următoarele categorii de pacienți cu TB-DR erau eligibile
pentru inițierea tratamentului cu noile medicamente anti-TB:
1. Pacienți pentru care nu este posibilă alcătuirea unui regim cu patru SDL cu eficacitate probabilă
(din grupele 2-4), inclusiv o FQ și un medicament injectabil:
(a)TB XDR (rezistență la o FQ și la cel puțin un injectabil);
(b) pre-TB-XDR (rezistență la o FQ sau la cel puțin un ILD, dar nu ambele);
(c) pacienți în cazul cărora s-a dezvoltat rezistență la două sau mai multe medicamente din
grupa 4 (Eto/Pto, Cs, PAS);
(d) contact al unui pacient cu o tulpină cu tipar de rezistență conform (a), (b) sau (c);
(e) pacienți care nu pot tolera medicamentele TB MDR necesare pentru alcătuirea regimului (de
exemplu, ototoxicitate din cauza unui agent injectabil);
(a) pacienți care reprezintă un „eșec” al unui regim TB MDR, conform definițiilor OMS din 2013.
2. Alți pacienți care prezintă un risc ridicat de rezultat nefavorabil dar nu se înscriu în una dintre
categoriile de mai sus:
(a) pacienți cu boală extinsă sau avansată (radiografia demonstrează cavități multiple, leziuni
bilaterale sau afectare parenchimală extinsă sau implicarea mai multor organe);
(b) pacienți cu probabilitate crescută de dobândire a unei rezistențe suplimentare, eșec al
tratamentului sau deces din cauza co-morbitiăților sau altor afecțiuni (contraindicații la
medicamente, pacienți cu indice de masă corporală (IMC), HIV, diabet);
(c) pacienți care provin din zone de captare unde există rezultate nesatisfăcătoare ale
tratamentului TB-MDR în pofida condițiilor programatice bune (de exemplu, locuri cu
antecedente de rezistență extinsă la MLD).
În conformitate cu noul Ghid clinic, printre factorii luați în considerare la alcătuirea regimului cu
noile medicamente anti-TB s-au numărat: ABG, istoricul utilizării anterioare a MLI și MLD,
informațiile privind contacții, co-morbiditățile și afecțiunile pre-existente și informațiile privind
aderența. În cazul tuturor pacienților era necesară colectarea unei probe de spută pentru ABG
pentru medicamente de linia a doua la momentul începerii tratamentului cu noile medicamente
anti-TB. Numărul total de medicamente din grupa a cincea din cadrul regimului era influențat de
numărul de medicamente din grupa a patra considerate eficace. Scopul principal al regimului cu
noile medicamente anti-TB, în special pentru pacienții cu TB-XDR, era de a avea cel puțin patru SDL
cu eficacitate probabilă incluse în regim. Criteriile pentru durata fazei intensive și pentru întreaga
rundă de chimioterapie erau compatibile cu recomandările OMS, durata minimă a fazei intensive
fiind ce cel puțin opt luni, durata minimă a întregii runde de tratament fiind de cel puțin 20 de luni,
pentru pacienții netratați anterior pentru TB MDR. Prelungirea perioadei de 20 de luni era posibilă
pentru pacienții cu TB DR tratați anterior și pentru alți pacienți cu distrugere pulmonară masivă.
Criteriile pentru încetarea administrării agentului injectabil se bazau pe dovezi puternice privind
conversia culturii – până la patru culturi negative consecutive – și pe răspunsul clinic la tratament.
Nu existau limitări privind prelungirea duratei fazei intensive și a duratei totale a tratamentului.
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Noul Ghid clinic reglementa durata utilizării Bdq și Dlm la 24 de săptămâni, la dozele și frecvențele
descrise în orientările intermediare de politică ale OMS. Lzd era recomandat pentru utilizare pe
întreaga perioadă a rundei de tratament, la o doză de 600 mg zilnic. Piridoxina (50 mg zilnic) era
inclusă ca medicament asociat în combinație cu Lzd, ca profilaxie împotriva neuropatiei periferice.
Cfz era disponibilă doar în cadrul GFATM sau a Mecanismului Financiar Norvegian și era utilizată în
principal în combinație cu Bdq și Lzd la o doză de 100 mg zilnic pe întreaga perioadă a rundei de
tratament, în cea mai mare parte la pacienții cu rezistență confirmată la FQ (TB XDR și pre-TB-XDR),
conform indicațiilor din noul Ghid clinic. PNCT nu a întocmit planuri pentru introducerea regimurilor
mai scurte de tratament (STR) pentru TB MDR, iar Cfz era disponibilă doar pentru regimurile
convenționale individualizate pentru TB M/XDR. Imp-Cls era inclusă în noul Ghid clinic, dar nu
existau planuri pentru utilizarea niciunuia dintre granturi pentru achiziționarea acesteia; la
momentul la care a devenit disponibilă, trebuia să fie utilizată pentru pacienții cu TB-DR severă, ca
agent de consolidare, la o doză de 1000 mg de două ori pe zi, șapte zile pe săptămână. PNCT
cunoștea complexitatea administrării Imp-Cls, care necesită perfuzii de două ori pe zi, fiecare a câte
40–60 de minute, și accesarea frecventă a venelor centrale prin sisteme implantabile de acces,
precum sistemul port-a-cath. Amx-Clv va fi adăugată regimurilor care includ Imp-Cls (carbapenem).
Stabilirea dozei de Amx-Clv se baza pe componenta de acid clavulanic: 125 mg cu administrare pe
cale orală cu 30 de minute înainte de perfuzia intravenoasă de Imp-Cls. Utilizarea medicamentelor
pentru indicații în afara celor înregistrate oficial – în conformitate cu orientările OMS 2016,
utilizarea extinsă a Bdq sau Dlm, utilizarea concomitentă a Bdq și Dlm, utilizarea noilor
medicamente la pacienții cu vârste sub 18 ani, în timpul sarcinii sau alăptării – nu a avut loc anterior
în România, dar este posibilă pe baza deciziei comisiilor pentru TB-DR, în conformitate cu noul Ghid
clinic.
Există o nevoie stringentă de medicamente anti-TB noi și medicamente de asociere, deoarece
opțiunile actuale pentru managementul pacienților cu TB-DR, în special al celor care suferă de preTB-XDR și TB-XDR, sunt încă limitate. Comparativ cu misiunile anterioare, accesul la noile
medicamente anti-TB s-a îmbunătățit semnificativ, dar este necesară îmbunătățirea semnificativă
la nivel național deoarece există capacitate instituțională și infrastructură în cadrul programelor TB
atât la nivel național, cât și la nivel județean. Inițierea tratamentului cu noile medicamente anti-TB
era posibilă doar la nivelul celor două centre naționale TB-DR – IMN și Spitalul de Pneumoftiziologie
Bisericani – cu continuarea tratamentului în ambulatoriu după externare, sub supravegherea
coordonatorilor TB județeni. Au existat mai multe raportări privind pacienți care, din diverse motive,
au refuzat spitalizarea pentru inițierea tratamentului cu noile medicamente anti-TB la ambele
centre naționale pentru TB-DR; prin urmare, aceștia fie au rămas netratați, fie au urmat un
tratament cu un regim mai puțin puternic. Pe baza exemplului de descentralizare a inițierii
tratamentului cu regimuri standardizate mai lungi pentru TB RR/MDR, PNCT ar trebui să aibă în
vedere consolidarea capacității unora dintre spitalele regionale de pneumoftiziologie în vederea
inițierii tratamentului cu noile medicamente anti-TB.
Cerințele privind monitorizarea clinică a tratamentului pentru TB-MDR erau clare și au fost incluse
în efectuarea investigațiilor bacteriologice și clinice de rutină, conform cerințelor din Ghidul
metodologic național privind tuberculoza. Recomandarea adresată de misiunea anterioară privind
introducerea aDMS pentru pacienții tratați cu noile medicamente anti-TB a fost parțial
implementată. Echipa PNCT a efectuat o analiză retrospectivă a primilor 44 de pacienți care au
început tratamentul cu un regim conținând Bdq la IMN în perioada 2015–2016. Cercetarea
retrospectivă a arătat că monitorizarea pacienților tratați cu noile medicamente anti-TB a fost
efectuată cu regularitate, fiind colectate valorile asociate celor mai frecvente reacții adverse: analize
de sânge (hematii, trombocite), ECG (HR și QT), analize ale funcției hepatice și funcției renale. Unele
dintre analizele de screening de bază și dintre testele de monitorizare de urmărire nu au fost
efectuate, dar sunt incluse ca analize obligatorii în noul Ghid clinic privind utilizarea noilor
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medicamente anti-TB. Pentru terminologia descriptivă utilizată în raportarea reacțiilor adverse (RA)
s-au utilizat Criteriile terminologice comune pentru reacții adverse (Common Terminology Criteria
for Adverse Events – CTCAE) (versiunea 4.0, publicată în 2009 de Departamentul de Sănătate și
Servicii Umane din SUA), fiind furnizată o scală de clasificare (severitate) pentru fiecare RA.

Pentru examinările clinice disponibile la centrul național pentru TB MDR din cadrul IMN exista o
cerință minimă privind aDSM pentru pacienții tratați cu noile medicamente anti-TB; examinările
includeau analize generale de sânge și de urină, analiza biochimică (bilirubină, funcție hepatică,
uree, acid uric, electroliți, creatinină, glucoză), radiografie toracică și ECG. Screening-ul de bază și
de urmărire pentru neuropatia periferică, testele de acuitate vizuală și daltonism nu au fost
efectuate, însă erau incluse în noul Ghid clinic privind utilizarea noilor medicamente anti-TB. La
centrul TB-MDR din cadrul IMN, toți pacienții al căror regim includea Lzd au primit piridoxină
(vitamina B6) pentru scăderea riscului de neuropatie periferică. Exista un sistem de stat pentru
farmacovigilență (FV), însă acesta nu era obligatoriu. Astfel, s-a recomandat ca, pe lângă cerințele
de monitorizare de rutină, PNCT să introducă și înregistrarea și raportarea activă (I&R) a reacțiilor
adverse în cadrul Unității Naționale de Farmacovigilență.
Managementul reacțiilor adverse trebuie să fie îmbunătățit și trebuie să fie susținut prin
îmbunătățirea cunoștințelor medicilor și asistenților medicali, fiind necesară, de asemenea, o
rezervă adecvată de medicamente auxiliare. Sistemul PV era instituit ca parte a practicii generale
zilnice. Cu toate acestea, înregistrarea reacțiilor adverse pe formulare galbene aprobate la nivel
guvernamental se efectua numai în momentul retragerii temporare/permanente a unui
medicament din regim. Înregistrarea oricărei reacții adverse pe parcursul tratamentului, inclusiv în
cazul tratamentului pentru tuberculoză, este încurajată de sistemul guvernamental de puncte, care
este utilizat pentru acreditarea ulterioară a medicilor. Sistemul FV era monitorizat de MS prin
efectuarea unei evaluări pe baza relației de cauzalitate aplicabile fiecărui eveniment advers
individual, ceea ce scădea șansele de raportare falsă. Astfel de abordări cu privire la aDMS sunt
esențiale în condițiile în care PNCT extinde accesul la noile medicamente anti-TB. La nivelul centrelor
ambulatorii vizitate nu se efectua gama integrală de tehnici de monitorizare clinică, această situație
variind de la un județ la altul. S-a discutat cu PNCT necesitatea întocmirii unui set standard de
documente și formulare pentru centrele ambulatorii, pe care coordonatorii TB județeni să le
primească înainte de externarea unui pacient dintr-un centru cu spitalizare. Astfel, s-ar asigura
implementarea corespunzătoare a cerințelor privind monitorizarea clinică și aDSM.
Centrele ambulatorii
Infrastructura extinsă (93 de spitale TB, sanatorii și unități TB), cu o capacitate de 5625 de paturi
pentru pacienți tuberculoși, a făcut posibilă disponibilitatea tratamentului cu spitalizare pe întregul
teritoriu al țării. Astfel cum s-a menționat anterior, odată ce au fost descoperite dovezi privind
răspunsul clinic și bacteriologic puternic la tratament, pacienții cu TB-DR, inclusiv cei tratați cu
medicamente anti-TB noi, au fost externați din centrele TB DR și trimiși la dispensarele TB pentru
continuarea tratamentului. S-a menționat, de asemenea, mai sus, că tratamentul cazurilor RR era
inițiat în cadrul unităților de la nivel regional. Durata spitalizării pacienților cu TB MDR continua să
fie reglementată de Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) și era, în medie, de aproximativ
trei luni la nivelul întregii țări, inclusiv la centrele TB MDR din București și Bisericani. Pacienții erau
de obicei externați din centrele TB MDR în timpul fazei intensive, după primirea primei culturi cu
rezultat negativ. Finanțarea existentă a spitalelor TB pe baza numărului de paturi ocupate stimula
unitățile să mențină pacienții internați (a se vedea secțiunea 10 de mai jos).
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Opțiunile de administrare a tratamentului sub directă observație (DOT) în timpul tratamentului
ambulatoriu erau încă limitate, pacienții prezentându-se în mod activ la dispensarele TB și clinicile
de îngrijire primară pentru tratament. Clinicile de îngrijire primară și dispensarele TB ofereau DOT
de luni până vineri, tratamentul din ziua de sâmbătă fiind în cea mai mare parte auto-administrat.
Tratamentul din faza de continuare a fost delegat serviciilor de îngrijire primară, însă absența
stimulentelor financiare din partea MS a însemnat că medicii de familie nu erau motivați sau
interesați să ofere cu strictețe DOT pacienților cu TB și TB-DR. Opțiunile de administrare a
tratamentului conform abordării centrate pe pacient și utilizarea mecanismelor de înlocuire a
spitalizării, precum tratamentul la domiciliu sau tratamentul sub observație video (VOT) erau încă
foarte limitate ca urmare a managementului și capacității insuficiente. Majoritatea dispensarelor
TB aveau la dispoziție vehicule, însă existau restricții privind achiziționarea combustibilului (100 litri
pe lună). Nu erau disponibili asistenți medicali care să efectueze vizite la domiciliu, iar lipsa
stimulentelor financiare și absența transportului (sau a decontării costurilor acestuia) au însemnat,
de asemenea, că asistenții medicali din cadrul serviciilor de îngrijire primară nu erau motivați să
efectueze DOT zilnic. Sprijinul social lipsea de asemenea, fiind limitat la indemnizația de handicap
bazată pe salariu pentru acei pacienți salariați anterior începerii tratamentului. În cazul șomerilor
sau persoanelor fără adăpost nu exista niciun fel de sprijin social sau de decontare a costurilor de
transport din surse guvernamentale. O altă opțiune avută în vedere de medicii pneumologi era
delegarea responsabilităților privind DOT membrilor de familie de încredere însă în mod clar această
măsură nu oferea nicio garanție privind calitatea.
Pe scurt, în PNS recent aprobat pentru perioada 2015–2020, reforma serviciilor ambulatorii este
una dintre principalele componente, obiectivul general fiind reducerea spitalizării inutile. Reforma
va începe în cadrul noului grant GFATM în șase județe pilot în care există o incidență TB și TB-DR
ridicată, scopul final fiind diseminarea la nivel național a experienței dobândite în aceste județe.
Odată cu primirea noii finanțări din partea GFATM și a Mecanismului Financiar Norvegian, a devenit
posibilă consolidarea serviciilor de îngrijire în ambulatoriu. În cadrul grantului GFATM, au fost create
șase echipe multidisciplinare (incluzând un medic, un psiholog și un lucrător social) care au fost
plasate în spitalele TB, având principala sarcină de a evalua și trimite pacienții cu tuberculoză către
sectorul ambulatoriu. Grupul-țintă a fost identificat ca fiind format din pacienți care au mai mult de
patru luni până la finalizarea tratamentului. Astfel de echipe multidisciplinare au fost create în
județele Neamț, Argeș, Maramureș, Constanța și Dolj și în București. Pe lângă acestea, s-a organizat
DOT și au fost oferite vouchere ca sprijin social în majoritatea județelor pentru pacienții cu TB-MDR
înscriși în proiectul GFATM. Activitățile din cadrul grantului GFATM vor viza, de asemenea,
dezvoltarea de documente naționale de politică având ca scop consolidarea tratamentului
tuberculozei în unități ambulatorii și reducerea spitalizării inutile. Grantul va permite revizuirea
legislației existente și a practicilor de decontare care contribuie la spitalizare și va facilitata
cercetarea modelelor de îngrijire în unități ambulatorii; de asemenea, va contribui la dezvoltarea
de protocoale și orientări pentru tratamentul în ambulatoriu și cu spitalizare, inclusiv criteriile
pentru îngrijirea cu spitalizare și în ambulatoriu. Se intenționează crearea a două centre de
tratament și îngrijire pentru pacienții cu TB și TB-M/XDR defavorizați din punct de vedere social pe
parcursul întregii runde de tratament.

Unul dintre principalele obiective ale Mecanismului Financiar Norvegian a fost dezvoltarea unui
model integrat de suport pentru tratamentul și prevenirea tuberculozei la nivel comunitar în rândul
grupurilor sărace și vulnerabile. Astfel, pacienții înscriși în cadrul Mecanismului Financial Norvegian
provenind din comunități sărace, inclusiv din rândul populației rome, au primit DOT și sprijin social
în timpul etapei ambulatorii a tratamentului. Furnizorii de servicii de sănătate din comunitate
(mediatorii sanitari și asistenții medicali comunitari) au efectuat DOT.
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Recomandare
1

Responsabilitate

Să se aibă în vedere actualizarea Ghidului metodologic național privind PNCT
tuberculoza (2015) pe baza celor mai recente Recomandări OMS
privind tratamentul tuberculozei sensibile la medicamente și îngrijirea
pacienților (WHO Guidelines for treatment of drug-susceptible
tuberculosis and patient care) (actualizarea din 2017), în special:

„La pacienții care necesită repetarea tratamentului pentru
tuberculoză, regimul de categoria a II-a nu ar trebui să mai fie prescris
și ar trebui să se efectueze testarea sensibilității la medicamente
pentru a se obține informații în vederea alegerii regimului de
tratament.”
2

Să se aibă în vedere actualizarea Ghidului metodologic național privind PNCT
tuberculoza (2015) pe baza celor mai recente recomandări ale OMS
subliniate în noul Ghid clinic privind utilizarea noilor medicamente
anti-TB în România (2016) și depunerea acestuia spre avizare la
Comisia Națională de Pneumologie.

3

Comisia centrală pentru TB-DR ar trebui să finalizeze și să
PNCT
sistematizeze setul standard de documente care trebuie să fie utilizate
pentru trimiterea pacienților către tratament cu noile medicamente
anti-TB după externarea din centrele TB-MDR pentru continuarea
tratamentului.

4

Dlm poate fi adăugată la regimurile pe perioade mai lungi
recomandate de OMS la copii și adolescenți (6–17 ani).

5

Să se introducă și să se pună în aplicare principalele aspecte ale
PNCT
managementului și monitorizării active a siguranței medicamentelor
(aDSM) ca parte a îmbunătățirii accesului la noile medicamente antiTB. Asigurarea implementării cerințelor minime privind diagnosticul de
laborator în centrele ambulatorii, conform prevederilor din noul Ghid
clinic privind utilizarea noilor medicamente anti-TB.

6

Să se aibă în vedere colaborarea cu LSR cu privire la ABG pentru noile PNCT
medicamente anti-TB. Să se aibă în vedere (i) păstrarea în frigiderele
de laborator a probelor de culturi pozitive din screening-ul de bază
până la conversia culturilor pentru pacienții care urmează un
tratament cu medicamente anti-TB noi; sau a (ii) trimiterea probelor la
LSR pentru ABG. Aceasta va facilita înțelegerea tendințelor de
amplificare a rezistenței la medicamente.

PNCT
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7

Să se elaboreze un plan pentru formarea pas cu pas cu privire la noile PNCT
orientări naționale privind TB-DR, incluzând mai întâi județele cu un
număr mai mare de pacienți care urmează un tratament cu
medicamente anti-TB noi. Să se consolideze capacitatea echipelor de
la nivel județean de a gestiona pacienții care urmează un tratament cu
medicamente anti-TB noi. Să se aibă în vedere rotația medicilor din
județe în București – consolidarea capacității și memoriei
instituționale (nu în timpul personal al medicilor de la nivel județean,
ci pe baza aprobării oficiale și finanțării din partea MS).

8

Să se definească responsabilitățile la toate nivelurile îngrijirii și
managementului pacienților și să se cartografieze fluxul formularelor
de înregistrare și raportare (I&R):







PNCT

Comisia centrală pentru TB-DR
pneumolog
medic de îngrijire primară
furnizor de DOT/lucrător sanitar comunitar
pacient
echipă multidisciplinară (responsabilitățile acesteia trebuie să fie
cartografiate și orientate către activitatea de supraveghere, mai
degrabă decât pe acoperirea activității medicilor și furnizorilor
de DOT).

9

Să se aibă în vedere utilizarea tehnologiei moderne pentru
îmbunătățirea programului de monitorizare și evaluare (M&E), între
nivelul național și cel județean, la nivel județean și interjudețean (la
nivel regional): conferințe video prin Skype, WhatsApp, Viber etc.

PNCT

10

Să se aibă în vedere formarea clinică la fața locului/rotația
coordonatorilor TB județeni în centrele TB-MDR din București și
Bisericani, ca parte a măsurilor de consolidare a capacității pentru
sporirea cunoștințelor privind utilizarea noilor medicamente anti-TB.
Trebuie să fie avută în vedere finanțarea rotației fie din bugetul
național, fie din cel județean.

MS
PNCT

11

Să se asigure tratamentul sub directă observație (DOT) zilnic pentru
PNCT
pacienți, în special cei care primesc tratament cu medicamente anti-TB
noi, în speță Dlm, Lzd, Cfz și carbapeneme.

12

Tratamentul sub observație video (VOT) poate înlocui DOT atunci când PNCT
este disponibilă tehnologia de comunicare video și când acesta poate
fi organizat și efectuat în mod corespunzător de furnizorii de servicii
de sănătate și de pacienți. VOT este necesar pentru scăderea nivelului
de auto-administrare a tratamentului pentru TB și TB-DR.
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9.

Laboratoarele TB

Coordonarea activităților la nivel național este efectuată de Grupul de lucru pentru laboratoare
(GLL), care este numit anual de MS; GLL are posibilitatea de a efectua vizite periodice de
monitorizare la laboratoarele județene o dată pe an. Coordonatorul PNCT pentru laboratoarele TB
își are sediul în laboratorul național de referință (LNR) din Cluj-Napoca. În urma reorganizării rețelei
de laboratoare, două granturi au făcut posibile vizitele de supraveghere efectuate de GLL; acestea
nu au fost însă efectuate cu regularitate și au avut loc doar pe perioada concediului personal al
membrilor GLL. Se recomandă ferm ca MS să își asume angajamentul de a se asigura că în cazul în
care se acordă un mandat clar GLL, vizitele de monitorizare au loc cu regularitate și cu sprijinul
financiar al guvernului.
Din punct de vedere structural, rețeaua de laboratoare rămâne neschimbată, dar a parcurs un
proces de reorganizare și consolidare pentru îmbunătățirea accesului la diagnosticarea moleculară
rapidă a rezistenței la medicamente, cu sprijin financiar din partea GFATM și Mecanismului
Financiar Norvegian. Reorganizarea a fost considerată unul dintre obiectivele Planului strategic
național privind tuberculoza pentru 2015–2020 (NSP), care a fost avizat de guvernul României în
martie 2015. PNCT a înregistrat progrese considerabile în stabilirea unei rețele funcționale de
laboratoare în scopul îmbunătățirii accesului la diagnosticarea moleculară rapidă a TB și a rezistenței
la medicamente. Consolidarea rețelei de laboratoare a fost posibilă datorită sprijinului politic
puternic din partea MS și finanțării disponibile prin GFATM și Mecanismul Financiar Norvegian.
În urma procesului de consolidare și reorganizare din ultimii ani, rețeaua de laboratoare este
formată în prezent din 170 de laboratoare pe tot teritoriul României. Există 14 laboratoare de nivel
1 exclusiv pentru microscopie de frotiu de spută; 40 de laboratoare de nivel 2 care efectuează
microscopie de frotiu de spută și cultură; 43 de laboratoare de nivel 3 care efectuează microscopie
de frotiu de spută, cultură și ABG pentru MLI (ABG de line scurtă pentru H și R); și două laboratoare
naționale de referință care efectuează ABG pentru MLI și MLD (IMN din București și Cluj-Napoca).
Reorganizarea era în curs, având obiectivul de a crea o rețea extinsă dar funcțională de laboratoare:
două LNR și șase laboratoare regionale de referință (RRL) care să servească drept centre de referință
pentru opt regiuni geografice. Este de așteptat ca reorganizarea să îmbunătățească în mod
semnificativ accesul la diagnosticarea rapidă a TB și RR, precum și la ABG pentru MLD. Selectarea
RRL a fost efectuată pe baza sarcinii de boală, proximității geografice față de alte județe și capacității
(echipamente, măsuri de control al infecțiilor și formarea personalului). În cadrul ambelor granturi,
PNCT a continuat să asigure transportul probelor din județe către RRL, precum și supravegherea și
monitorizarea performanțelor laboratoarelor (în cadrul Mecanismului Financiar Norvegian au fost
achiziționate deja nouă vehicule).
Acoperirea cu ABG pentru MLI și MLD s-a îmbunătățit ca urmare a disponibilității și accesului crescut
la diagnosticarea moleculară rapidă a TB și TB-DR (Xpert MTB/RIF și LPA). Actuala capacitate de
laborator include 21 de aparate GeneXpert MTB/RIF, 10 complexe LPA MTBDRplus, nouă complexe
BACTEC MGIT 960 și 10 aparate VersaTREK (Fig. 1).
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Figura 1. Distribuția sistemelor moleculare rapide și cu medii lichide în România, 2017

Deși majoritatea laboratoarelor de nivel 3 din județe încă efectuează ABG de linie scurtă pentru MLI
utilizând medii solide, reorganizarea deja în curs a infrastructurii de laborator a crescut semnificativ
accesul la diagnosticarea moleculară rapidă a TB și a rezistenței la medicamente și, astfel, inițierea
din timp a tratamentului. Beneficiind de finanțare adecvată din surse externe, PNCT român a
asigurat o acoperire suficientă cu ABG rapid pentru MLI, ceea ce a îmbunătățit diagnosticarea
timpurie a cazurilor rezistente la R sau HR: un total de 15 000 ABG pentru HR utilizând echipamente
LPA și 34 100 de teste utilizând Xpert MTB/RIF după 2018. Din punct de vedere geografic, toate
regiunile din România, inclusiv cele cu număr mare de cazuri de de TB și DR-TB, au avut acces la o
gamă completă de diagnosticare TB și TB-DR, inclusiv diagnosticarea moleculară rapidă a rezistenței
la R și LPA de linia a doua. Ambele granturi au servit drept catalizatori ai accesului îmbunătățit la
diagnosticarea rapidă a TB și a rezistenței la R și au permis investiții financiare substanțiale în
îmbunătățirea infrastructurii de laborator, a performanțelor și a securității biologice. Patruzeci și
două de cabinete de securitate biologică au fost achiziționate prin Mecanismul Financiar Norvegian,
pentru a asigura securitatea biologică în laborator și a îndeplini cerințele internaționale în materie
de securitate biologică.
GeneXpert
Accesul la Xpert MTB/RIF a devenit disponibil în întreaga țară în 2014; aparatul a fost achiziționat
cu fonduri de la donatori și a fost închiriat de la Cepheid cu obligația de a efectua cel puțin 100 de
teste lunar (Bacău și Călărași). S-a planificat achiziționarea a 14 aparate Xpert MTB/RIF cu patru
module după 2015, cu finanțare disponibilă prin GFATM (șase aparate urmează să fie achiziționate,
5500 de teste au fost deja efectuate) și prin Mecanismul Financiar Norvegian (opt aparate pentru
efectuarea a 28 600 de teste, deja parțial efectuate, în județele Cluj, Iași, Constanța, Dolj, Timișoara,
Brașov, Argeș și Maramureș). Module Xpert au fost instalate în județe cu o sarcină ridicată de TBDR și HIV, precum și în LNR. Două aparate cu patru module erau deja disponibile la LNR din București
(unul urmează să fie achiziționat în decembrie 2017) și unul în Bisericani (județul Neamț). Nu s-au
constatat lipsuri în privința cartușelor în laboratoarele vizitate. Stocul disponibil la LNR din București
era de 500 de cartușe cu data expirării în august 2017, 350 în ianuarie 2018, 2180 în mai 2018 și 950
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în februarie 2018. Ultima livrare de cartușe a sosit în martie 2017, iar stocul disponibil va fi utilizat
la LNR din București (aproximativ 3000 de cartușe, restul urmând să fie redistribuite între județe).
În 2016, guvernul a aprobat bugetul pentru achiziționarea de consumabile TB, ceea ce va necesita
emiterea de către MS a unui decret privind achizițiile centralizate și permiterea achiziției de cartușe
Xpert în conformitate cu cererea adresată de coordonatorul pentru laboratoare al PNCT (minimum
20 000 și maximum 45 000 de cartușe pe an). Începând din 2018, achiziționarea cartușelor Xpert va
fi achitată integral din fonduri alocate de MS către PNCT. Au fost efectuate în total 13 367 de teste
GeneXpert în 2016 (3273 în 2015), în conformitate cu noul algoritm de diagnostic care a fost
dezvoltat cu sprijinul LSR și inclus în Orientările naționale pentru laboratoare.
LPA
Cu sprijinul finanțării de la donatori externi, PNCT a îmbunătățit accesul la diagnosticarea rapidă a
rezistenței la medicamente pentru MLI și MLD, utilizând testul molecular genetic (line probe assay
- LPA). În total 10 sisteme LPA erau disponibile în România, două aparate Genotype fiind
achiziționate recent în cadrul Mecanismului Financiar Norvegian și două în cadrul grantului GFATM.
Aparatele LPA erau deja funcționale în două LNR (București și Bisericani), efectuând MTBDRplus și
MTBDRsl, și existau cinci în RRL de nivel 3 în Brașov, Constanța, Timișoara, Bacău și Iași, exclusiv
MTBDRplus. Formarea specialiștilor de laborator s-a efectuat cu sprijin din partea Centrului
European de Prevenire și Control al Bolilor și al Biroului Regional OMS pentru Europa. Directorii LNR
au fost formați la LSR din Stockholm și au finalizat algoritmul de diagnostic pentru LPA. În cadrul
grantului GFATM, PNCT intenționa să efectueze peste 5000 de ABG pentru MLI și 1000 de ABG
pentru MLD pe parcursul unei perioade de trei ani. În cadrul Mecanismului Financiar Norvegian,
PNCT intenționa efectuarea a 10 000 de ABG pentru HR la noile laboratoare de nivel 3 din Iași și
Constanța pentru a acoperi regiunea de est a României. Cu toate acestea, cele 600 de ABG pentru
MLD (IQE) planificate cu LPA au fost disponibile doar la două LNR (București și Cluj-Napoca), care
serveau drept centre de trimitere pentru întreaga țară, limitând astfel accesul la diagnosticarea
rezistenței la MLD. În total, în 2016 au fost efectuate 3379 de ABG pentru MLI și 276 ABG pentru
MLD, ceea ce a reprezentat o schimbare minoră față de 2015. La fel ca în anul precedent, ABG
pentru MLD cu LPA a necesitat îmbunătățire, în special la nivelul transportului probelor pentru
testare și monitorizarea implementării algoritmului de diagnostic actualizat.

ABG convențional pentru MLI și MLD în medii lichide
Accesul la ABG convențional pentru MLI și MLD în medii lichide s-a îmbunătățit de la ultima misiune
rGLC. Două LNR (București și Cluj-Napoca, regiunile sud și nord) efectuau asigurarea calității, iar
pentru asigurarea accesibilității geografice fiecare servea drept laborator de referință privind ABG
pentru MLD pentru jumătate din țară – ceea ce a părut a fi insuficient, având în vedere nevoia de
astfel de teste în România. Sistemele BACTEC MGIT 960 au fost achiziționate cu finanțare externă și
au fost instalate la două LNR și mai multe RRL (Iași, Constanța, Timișoara, Bacău, Craiova, Brașov,
Sibiu și Leordeni). Sistemele automatizate din RRL efectuau doar teste de cultură în medii lichide și
ABG pentru MLI, inclusiv Z, dar cele din LNR efectuau și ABG pentru MLD. ABG cu MGIT 960 se
efectuau pentru Cm (2,5), E (5,0), H (0,1), Km (2,5), Mfx (0,5), Ofx (1,0), Z (100), R (1,0) și S (1,0),
rezultatele fiind disponibile după trei până la patru săptămâni. În același timp, atât LNR, cât și RRL
efectuau ABG în medii solide pentru următoarele medicamente: H (0,2), R (40), E (2,0), S (4,0), Eto
(30), Cm (40), Ofx (2,0) and Km (30); și efectuau repetări cu sisteme automatizate cu medii lichide
(MGIT sau VersaTREK). Potrivit algoritmului de diagnostic, ABG pentru MLD se efectuau numai în
cazurile cu rezistență confirmată la R și numai la cererea unui medic. În mod obișnuit, rezultatele
ABG erau raportate medicilor în aceeași zi. Recomandările anterioare – să se inițieze un regim
standardizat TB-MDR pentru toate cazurile cu rezistență diagnosticată la R sau HR înainte de sosirea
ABG convențional la alte MLI și MLD – au fost respectate și introduse în practica de rutină.
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Finanțarea disponibilă prin GFATM și Mecanismul Financiar Norvegian a permis PNCT să efectueze
5000 de teste de cultură, 2000 de ABG pentru MLI și 1000 pentru MLD (GFATM); și 19 250 de teste
de cultură în mediu lichid, 10 700 de ABG pentru MLI și 1350 de ABG pentru MLD (Mecanismul
Financiar Norvegian) în perioada 2015–2018. La fel ca în cazul MGIT 960, PNCT a primit trei sisteme
VersaTREK pentru ABG în mediu lichid pentru MLI (HRESZ), care au fost instalate în laboratoarele
din Craiova, Constanța, Călărași sau Leordeni (pe lângă LNR din București). Alegerea locației de
instalare s-a bazat pe acoperirea geografică, proximitatea față de alte județe și capacitatea de
laborator (spațiul, disponibilitatea cabinetelor de securitate biologică, resursele umane și volumul
de muncă bazat pe sarcina de boală). S-a presupus că disponibilitatea modulelor VersaTREK va
îmbunătăți timpul de confirmare a rezultatelor culturilor (până la 14 zile) și ABG (până la o
săptămână), precum și că va asigura o sensibilitate ridicată. Potrivit algoritmului de diagnostic,
sistemul VersaTREK trebuia să fie utilizat pentru cazuri pediatrice, cazuri HIV-pozitive și lichid
pleural. Controlul extern al calității (CEC) pentru ABG pentru MLI și MLD a fost efectuat de ambele
LNR. În total, au fost efectuate 24 427 de teste în medii lichide în 2016, un număr mai mare decât
în anii anteriori (17 835 în 2015 și 3988 în 2014).
Institutul Suedez de Control al Bolilor Infecțioase a servit drept LSR pentru România și a furnizat
asistență tehnică permanentă privind serviciile de laborator în legătură cu ABG, controlul infecțiilor
în laborator, EQA și anchetele de chimiorezistență (DRS) (2008–2009 și 2014–2015). LSR a oferit
asistență în legătură metodologia și consolidarea capacității personalului de laborator și a ajutat la
elaborarea protocolului pentru ABG molecular rapid. Cel mai recent DRS a fost efectuat în perioada
martie 2014 – martie 2015, cu participarea a trei laboratoare: LNR din București și Cluj-Napoca și
laboratorul de nivel 3 din Bisericani. ABG a fost efectuat utilizând metoda concentrației absolute
pentru H, R, S și E; și metoda proporțiilor pentru H, R, Ofx, Km, Am și Cm în medii solide, precum și
cu LPA. Studiul a fost bazat pe cazurile de tuberculoză pulmonară cu frotiu pozitiv (numărul estimat
de cazuri noi a fost de 1520), cu eșantionare bazată pe clustere, cu acoperire națională. Pentru DRS,
județele selectate (50 de clustere, incluzând 41 de județe și trei din București) trebuiau să trimită
35 de probe cu frotiu pozitiv de la cazurile noi și 35 de probe cu frotiu pozitiv de la recidive și
retratamente. Studiul a fost finalizat la 31 martie 2015; rezultatele sunt prezentate în anexa 3.
Niciunul dintre laboratoare nu a efectuat ABG nici pentru noile medicamente anti-TB sau combinații
de medicamente propuse utilizate în program: Bdq, Lzd, Cfz, Imp-Cls.

Recomandare

Responsabilitate

1

Să se asigure accesul universal la diagnosticarea rapidă a TB și TBPNCT
MDR prin utilizarea tehnicilor de amplificare a acidului nucleic pe bază
de cartușe la laboratoarele selectate de nivel inferior și/sau punctele
de colectare a sputei în zone cu rate ridicate de TB și/sau TB-MDR (de
exemplu, penitenciare, spitale selectate, centre HIV) și LPA în
laboratoare reprezentative din punct de vedere geografic
(recomandare continuă).

2

Să se aibă în vedere revizuirea planului de reorganizare a
laboratoarelor pe baza sarcinii TB, capacității și infrastructurii (rutiere)
în județe, pentru a se asigura accesul universal și neîntrerupt la
diagnosticarea moleculară rapidă a TB și TB–DR.

PNCT
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3

Să se asigure acoperirea universală a ABG pentru MLD (cel puțin un
agent injectabil și FQ) pentru toate cazurile TB-RR/MDR, în special în
județele cu incidență mare, utilizând testarea de diagnosticare
moleculară rapidă (LPA) sau sistemele cu medii lichide (MGIT).

PNCT

4

Să se asigure finanțarea neîntreruptă și suficientă pentru
consumabilele și reactivii pentru ABG molecular rapid și ABG
convențional în mediu lichid după încetarea finanțării de la donatori
externi.

MS

5

Să se monitorizeze implementarea algoritmilor de diagnosticare a TB
și TB-DR la nivel județean pentru a se asigura utilizarea din timp a
diagnosticării moleculare pentru TB și TB-DR.

PNCT

10. Controlul infecției TB
În timpul misiunilor anterioare, riscul transmiterii tuberculozei era ridicat în cea mai mare parte a
unităților cu spitalizare, în special în saloanele TB-DR, ca urmare a absenței măsurilor de control al
infecției (IC), precum ventilația corespunzătoare, separarea fluxurilor de pacienți, accesul la
diagnosticarea rapidă a TB și TB-DR, și sistemul existent de finanțare al spitalelor de
pneumoftiziologie. Timp de mai mulți ani, situația în privința TB-DR a fost agravată de absența unei
game complete de MLD. Riscul transmiterii era diferit de la o unitate la alta și era asociat
disponibilității și accesului la diagnosticarea moleculară rapidă, măsurilor administrative instituite
(numărul și tipul de pacienți spitalizați, durata spitalizării, măsurile de separare a pacienților) și
dezvoltării sectorului de îngrijire în ambulatoriu. Laboratoarele TB prezentau riscuri diferite de
infecție în funcție de procedurile efectuate (microscopie, culturi, ABG, biologie moleculară),
practicile de lucru și aplicarea măsurilor IC. Exista un anumit nivel de risc de transmitere a
tuberculozei în unitățile ambulatorii, în special în cazul trimiterilor de suspecți de tuberculoză
pentru confirmarea diagnosticului de la unitățile de îngrijire primară către dispensarele TB. Cu toate
acestea, riscul de transmitere în unități ambulatorii era mai mic decât în unitățile cu spitalizare ca
urmare a spitalizării excesive, întârzierii diagnosticării rezistenței la medicamente, măsurilor IC
precare și întârzierilor în inițierea tratamentului. De multe ori, prelungirea spitalizării era
determinată de problemele sociale (lipsa unui adăpost, statutul social precar al pacienților și
necesitatea tratamentului simptomatic).
Îmbunătățirea IC a fost una dintre prioritățile PNCT din România și una dintre intervențiile-cheie din
Planul strategic național recent aprobat (Intervenția 2.5: „Stabilirea standardelor și cerințelor în
materie de IC pentru unitățile de servicii medicale”). În 2012, PNCT a elaborat Planul național în
materie de IC pentru controlul tuberculozei în România pentru perioada 2013–2017, în
conformitate cu cele mai recente recomandări ale OMS, care includea informații cu privire la toate
componentele relevante ale IC: măsuri administrative, de mediu și de personal. Scopul
documentului era analizarea riscului de transmitere a tuberculozei și emiterea de recomandări
pentru reducerea riscului de expunere profesională/transmitere a tuberculozei în unitățile sanitare
și unitățile aglomerate din România. Documentul a fost revizuit în 2013 și a fost prezentat
Ministerului Sănătății, fiind încă așteptată aprobarea. Documentul urma să servească drept ghid
pentru toate instituțiile TB din România pentru elaborarea și introducerea de planuri privind IC.
Infrastructura serviciilor TB în România este bine dezvoltată și cuprinde o amplă rețea de dispensare
TB (174), 93 de spitale și unități TB, cu 5625 de paturi pentru pacienți cu TB la nivel național. În
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perioada 2015–2016, 11 dispensare TB au fost închise pentru eficientizarea costurilor
administrative. Numărul de dispensare și spitale TB variază de la un județ la altul, însă aproximativ
fiecare județ are cel puțin o unitate TB ambulatorie și acces la un spital sau laborator TB. Institutul
de Pneumoftiziologie Marius Nasta (IMN) din București este principala instituție din țară în ceea ce
privește controlul TB și servește drept sediu pentru Unitatea Centrală PNCT; este unul din cele două
centre TB-MDR din România. Celălalt centru TB-MDR își are sediul la spitalul de pneumoftiziologie
din Bisericani și are 70 de paturi pentru TB. Rata anuală de ocupare a paturilor este de aproximativ
80%, majoritatea fiind ocupate de pacienți TB și TB-MDR spitalizați cel puțin pentru începerea
tratamentului. Spitalizarea a fost reglementată de MS și este monitorizată de CNAS, existând un
anumit număr de zile per pat pentru TB-DS și TB-DR. Durata spitalizării a fost reglementată pentru
TB-DS și TB-DR, pacienții fiind trimiși pentru continuarea tratamentului în sectorul ambulatoriu,
activitate care era efectuată în cea mai mare parte de dispensarele TB și unitățile de îngrijire
primară. MS intenționează să organizeze opt centre regionale TB-MDR în opt alte locații istorice din
România: Brad (județul Hunedoara), Valea Iașului (județul Argeș), Moroieni (județul Prahova),
Năruja (județul Vrancea), Leamna (județul Dolj), Drajna (județul Prahova), Bixad (județul Satu Mare)
și Agigea (județul Constanța). GFATM sprijină renovarea unora dintre centre, inclusiv IMN și spitalul
de pneumoftiziologie din Leamna.
Din 2013, PNCT utilizează un instrument cuprinzător pentru oferirea de informații generale privind
măsurile IC curente implementate într-o unitate, cu instrucțiuni clare privind îmbunătățirea.
Modelul conține informații privind managementul IC, M&E și instrumentele bugetare. Fiecărei
unități i s-a cerut să elaboreze și să implementeze propriul plan IC. Utilizând instrumentul, PNCT a
efectuat o clasificare a spitalelor TB, bazată pe: (1) riscul transmiterii nozocomiale; (2) incidența TB
și numărul de pacienți TB din județ; (3) numărul de paturi pentru pacienți TB în unitate; (4) tipul de
pacienți diagnosticați și tratați în unitate; și (5) incidența TB în rândul personalului medical din
unitate.
La fel ca în cadrul misiunilor rGLC anterioare, s-a observat că au existat mai multe îmbunătățiri în
materie de IC în majoritatea unităților TB cu spitalizare. Fiecare unitate TB cu spitalizare a pus la
dispoziție planurile IC însă acestea nu au fost încă implementate, în așteptarea unui decret național
care să reglementeze orientările naționale privind IC și disponibilitatea finanțării. Paisprezece
instituții TB cu risc extrem de ridicat de transmitere nozocomială, inclusiv cele două centre TB-MDR
principale din București și Bisericani au fost identificate în timpul evaluării. Salonul TB-MDR din
cadrul IMN a fost recent renovat cu finanțare prin grantul GFATM. Unele instituții, precum spitalul
de pneumoftiziologie din Leamna (care a fost vizitat prima dată de rGLC în 2012 și apoi în 2015,
2016 și 2017) au efectuat îmbunătățiri corespunzătoare în implementarea separării pacienților nonTB de cei cu TB și cu TB-DR. Spitalul de pneumoftiziologie din Leamna va deveni unul dintre cele opt
centre interjudețene de tratament pentru TB-MDR, în care vor fi spitalizați pacienții vulnerabili și
fără adăpost care necesită continuarea tratamentului într-un centru cu spitalizare. Spitalul de
pneumoftiziologie din Leamna va servi ca unitate de spitalizare pentru trimiterea pacienților cu TBMDR din mai multe județe din regiunea de sud a României, care are o sarcină TB ridicată. Renovarea
unui pavilion al spitalului din Leamna a fost finalizată, urmând să fie instalate lămpi de iradiere
germicidă UV (UVGI) în vara anului 2017. Nu s-a putut stabili cu claritate dacă renovarea altor unități
TB cu spitalizare care prezintă un risc ridicat este posibilă, din cauza lipsei resurselor financiare.
În afara finanțării GFATM, PNCT s-a angajat să îmbunătățească măsurile IC în majoritatea unităților
cu spitalizare implicate în controlul TB, prin finanțare externă suplimentară și finanțarea existentă
de la bugetul public. Având în vedere disponibilitatea actuală a fondurilor, diagnosticarea timpurie
a cazurilor de tuberculoză și separarea pacienților în funcție de modelele de rezistență la
medicamente par să fie măsurile cu cel mai mare potențial. În cadrul finanțării de la donatori
externi, PNCT a achiziționat 2000 de lămpi UVGI care au fost instalate în 49 de instituții din întreaga
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țară. Lămpile sunt moderne și ușor de utilizat, iar utilizarea lor în instituții implicate în controlul TB
a fost recomandată de către un consultant internațional în materie de IC.

Figura 2. Lampă germicidă UV instalată la înălțime (UVGI)

În plus, PNCT a identificat 20 de coordonatori naționali în materie de control al infecției TB –
personal medical din cadrul unităților TB de la nivel județean format pentru implementarea Planului
național IC în întreaga țară. Doi coordonatori IC au studii de inginerie și au fost selectați pentru a
efectua monitorizarea instalării și întreținerii lămpilor UVGI și sistemelor de ventilație în întreaga
țară. Majoritatea specialiștilor implicați în controlul TB au beneficiat de formare în legătură cu
măsurile IC de bază în cadrul unităților TB în conformitate cu Planul național IC. Unul dintre
obiectivele grantului GFATM a fost acela de a îmbunătăți politica națională privind tratamentul
tuberculozei în ambulatoriu și de a reduce spitalizarea inutilă, obiectiv realizat în 2016 în
conformitate cu Legea nr. 861 privind îngrijirea în comunitate. În cadrul grantului, a fost posibilă
revizuirea legislației și practicilor de rambursare existente care contribuiau la spitalizarea inutilă și
au fost studiate modele diferite de îngrijire în ambulatoriu. Vor fi elaborate protocoale și orientări
privind tratamentul în ambulatoriu și cu spitalizare, inclusiv criterii pentru îngrijirea în spitali și în
ambulatoriu.
În pofida disponibilității finanțării externe pentru următorii trei ani, absența Planului național
privind IC aprobat de guvern face ca implementarea unora dintre măsuri să fie problematică.
Instalarea programată a lămpilor UVGI nu a fost reglementată de niciunul dintre standardele
națională, fiind efectuată exclusiv pe baza recomandărilor internaționale. Astfel, este necesară
avizarea de urgență a versiunii actualizate a Panului național privind IC în România și asigurarea
finanțării adecvate a activităților IC. În plus, MS ar trebui să introducă măsuri IC pentru tuberculoză
în unitățile de diagnostic și tratament și în unitățile aglomerate, prin revizuirea Ordinului Ministrului
Sănătății nr. 916 (26 iulie 2006) și a actualului sistem de acreditare a unităților sanitare, incluzând
măsuri specifice pentru prevenirea transmiterii TB pe cale aeriană.
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S-a înregistrat un anumit progres în privința implementării recomandărilor primite în urma misiunii
rGLC anterioare. Cu toate acestea, unele dintre recomandări rămân tehnic nefinalizate,
implementarea fiind în curs. Continuă să persiste numeroase cauze ale transmiterii infecției, inclusiv
ratele scăzute de succes al tratamentului în rândul pacienților cu TB-MDR, regimurile de tratament
suboptime din cauza indisponibilității unei game complete de MLD, acoperirea incompletă a ABG
pentru MLD, DOT îndoielnic, spitalizarea excesivă și separarea necorespunzătoare a pacienților în
funcție de rezultatul frotiului/ABG. Accesul la diagnosticarea moleculară rapidă a TB și TB-DR a fost
îmbunătățit din 2015, însă necesită în continuare îmbunătățiri și sprijin din partea guvernului pentru
a se asigura sustenabilitatea după încetarea finanțării din partea donatorilor externi. Recomandările
misiunilor anterioare privind investițiile de fonduri în diagnosticarea rapidă a TB și TB-DR (LPA și
GeneXpert) și privind creșterea accesului la ABG rapid au fost implementate odată cu primirea
finanțării din partea donatorilor internaționali (GFATM și Mecanismul Financiar Norvegian); și există
în prezent acces la întreaga gamă de MLD, cu asigurarea calității. În mod similar, instalarea de lămpi
UVGI la înălțime prin Mecanismul Financiar Norvegian în unitățile cu paturi și cele ambulatorii
expuse unui risc ridicat de transmitere a infecției va avea un impact pozitiv în reducerea sarcinii TB
și TB-DR. O scădere a numărului de paturi de spital care nu îndeplinesc standardele IC poate să nu
fie o soluție necorespunzătoare, având în vedere abordarea existentă în ceea ce privește finanțarea
spitalelor. Planul de reformare a sistemului de finanțare a spitalelor, cu realocarea fondurilor pentru
consolidarea prestării serviciilor în unități ambulatorii este în curs și este considerat o îmbunătățire.
Biroul Regional al OMS pentru Europa a oferit asistență tehnică în desfășurarea unei evaluări a
sistemului existent de finanțare pentru serviciile TB, inclusiv spitalizarea excesivă a pacienților cu
TB.

Recomandare

Responsabilitate

1

Să se avizeze versiunea actualizată a Planului național de control al
infecțiilor în România și să se asigure finanțarea adecvată a măsurilor
IC.

MS

2

Să se revizuiască baza legislativă existentă care reglementează
acreditarea unităților sanitare și prevenirea transmiterii TB; să se
includă măsuri IC adecvate în toate instituțiile de îngrijire a sănătății
implicate în controlul și prevenirea TB, în special în unități cu o mare
densitate de pacienți cu TB, precum unitățile TB cu spitalizare.

MS

3

Să se extindă și să se implementeze ca rutină strategia/abordarea F-AS-T în toate instituțiile de sănătate implicate în controlul TB – să se
detecteze cazurile în mod activ, să fie separați în condiții de siguranță
pacienții în conformitate cu starea frotiului/ABG și să se inițieze
tratamentul adecvat pentru TB sau TB-DR.

PNCT

4

Să se efectueze diagnosticarea moleculară rapidă a TB și a rezistenței
la cel puțin H și/sau R (Xpert MTB/RIF și MTBDRplus) înainte de
spitalizarea în unitățile TB cu paturi (recomandare continuă).

PNCT

5

Să se asigure alocarea finanțării adecvate pentru măsurile de protecție PNCT
individuală pentru personalul medical și administrativ din toate
centrele de tratament implicate în managementul TB și TB-DR
(recomandare continuă).

PNCT
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11. Managementul medicamentelor de linia a doua
Din 2013, sistemul de achiziție a medicamentelor pentru tuberculoză a fost centralizat, printr-un un
sistem de licitații naționale. Finanțarea achiziției de medicamente este efectuată de MS, care
acționează ca sursă unică de finanțare. Licitațiile naționale au loc de obicei o dată pe an și sunt
organizate în conformitate cu lista medicamentelor esențiale (componenta TB a listei C2). Licitația
centralizată la nivel național a condus la o scădere a prețurilor la cele mai multe medicamente antiTB.
Lista C2 nu a fost revizuită/modificată oficial așa cum recomandau rGLC și Global Drug Facility (GDF),
dar PNCT a depus o cerere la MS în care solicita includerea în listă a medicamentelor recomandate
de OMS. La 4 mai 2017, MS a semnat un decret care permitea utilizarea medicamentelor
recomandate de OMS ca eficace împotriva MTB și a tulpinilor sale rezistente și a autorizat includerea
acestora în lista C2. Odată incluse, aceste medicamente vor fi eligibile pentru finanțare suplimentară
din partea MS și vor fi disponibile pentru a fi utilizate în conformitate cu protocolul național: Lfx,
Mfx, Cm și PAS, precum și alte medicamente din grupa C și grupa D2 (Lzd, Cfz, Bdq, Dlm și Imp-Cls).
Chiar dacă nu sunt înregistrate în România, medicamente precum Dlm pot fi utilizate în tratamentul
TB-DR, în conformitate cu cele mai recente recomandări ale OMS și pot fi achiziționate în mod legal
de guvern. Ciprofloxacina a fost exclusă din licitația națională, ceea ce a făcut imposibilă
achiziționarea și utilizarea acesteia în tratamentul TB. Această evoluție este considerată o acțiune
semnificativă în direcția acceptării recomandărilor OMS în ceea ce privește managementul TB-DR și
îmbunătățirea accesului universal la noile medicamente anti-TB pe tot teritoriul României. De
asemenea, noul decret va facilita importul și utilizarea Cfz și Dlm, pe lângă Bdq și Lzd, în cadrul
grantului GFATM sau oricărei finanțări viitoare.
Sistemul centralizat de achiziții are avantaje (prețuri mai mici prin selecția competitivă a furnizorilor,
asigurarea accesului la medicamente pentru toate unitățile sanitare care derulează programul) și
dezavantaje (birocrația excesivă a procedurii de obținere a aprobărilor, absența unui sistem
centralizat eficace pentru monitorizarea comenzilor, consumului și stocurilor de medicamente,
absența flexibilității alocării bugetare și accesului la medicamente, lipsa dispozițiilor legislative care
să permită achiziția de medicamente în perioada dintre încheierea unui contract-cadru și semnarea
următorului etc.). Chiar și atunci când are loc o licitație națională, instituțiile TB trebuie în continuare
să transmită comenzi și să achite medicamentele anti-TB din bugetele proprii. Coordonarea între
PNCT și unitățile TB care erau responsabile pentru achiziționarea medicamentelor în județe încă
necesită îmbunătățiri. PNCT cunoaște faptul că sunt alocate fonduri de la MS pentru medicamentele
anti-TB, însă nu dispune de informații privind comenzile de medicamente și consumul din județe.
PNCT ar trebui să dispună de suficientă autoritate pentru a monitoriza consumul de medicamente
la nivel județean în mod regulat. Încă nu există niciun sistem electronic unificat de informare la
nivelul PNCT pentru managementul MLI și MLD și nu există niciun sistem de monitorizare și urmărire
a consumului efectiv de medicamente anti-TB. Astfel, estimările privind cererile și previzionarea
achizițiilor naționale par să fie aproximative și, prin urmare, suboptime. În conformitate cu PNCT, sa dezvoltat software-ul prin care farmaciile de la nivel județean să poată transmite și urmări
comenzile de anumite cantități de medicamente anti-TB. Astfel, recomandarea adresată PNCT
potrivit căreia acesta ar trebui să aibă în vedere utilizarea unuia dintre instrumentele recomandate
de OMS pentru cuantificare și previzionare, precum QuanTB, este propusă spre a fi luată în
considerare dar nu este obligatorie.
Mecanismul pentru distribuirea medicamentelor către județe necesită îmbunătățiri semnificative,
de exemplu identificarea societăților de distribuție selectate și responsabile pentru livrarea la timp
a medicamentelor către județe, pentru a se evita epuizarea stocurilor și întreruperile de tratament.
Este necesar ca PNCT să adreseze recomandări Ministerului Sănătății cu privire la îmbunătățirea
condițiilor licitațiilor naționale pentru a se evita epuizarea stocurilor și, astfel, întreruperile de
tratament.
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Astfel cum s-a menționat anterior, grantul GFATM pentru România pentru perioada de trei ani, care
a început în aprilie 2015, a fost de 8,4 milioane EUR. În cadrul acestui grant, există planuri privind
asigurarea accesului la tratament cu MLD de calitate asigurată pentru 460 de pacienți cu TB-M/XDR
prin mecanismul GDF, inclusiv 80 de pacienți cu acces la noile medicamente anti-TB. Cu finanțarea
primită de la guvernul norvegian în valoare totală de 10,7 milioane EUR, PNCT român a finalizat
înscrierea a 1002 pacienți cu TB-M/XDR în aprilie 2017 (după 32 de luni de la implementarea
grantului). Șaptezeci de pacienți, inclusiv șase tratați prin procedura de uz compasional (CU), au fost
incluși în tratamentul cu medicamente anti-TB noi (a se vedea secțiunea 8 de mai sus). Comenzile
de medicamente au fost transmise la GDF de Romanian Angel Appeal (RAA), recipientul principal al
grantului GFATM, IMN sau promotorul de proiect al Mecanismului Financiar Norvegian și au fost
declarate de rGLC din cadrul Biroului Regional al OMS pentru Europa. Cererile de medicamente
pentru ambele granturi combinate includ regimuri de tratament pentru TB-M/XDR și numărul de
pacienți care urmează să fie înscriși în anul calendaristic în cauză. Ultima comandă de medicamente
pentru cohorta comună a fost primită în septembrie 2016. Nu au fost observate deficite
semnificative de medicamente. Regimurile enumerate în comandă erau destinate tratării
pacienților cu TB-MDR, pre-TB-XDR (TB-MDR + rezistență fie la FQ, fie la un agent injectabil, dar nu
la ambele) și TB-XDR. Regimurile pentru pre-TB-XDR și TB-XDR au inclus Mfx, Lzd, Cfz, Imp-Cls și Bdq,
dar nu Dlm. Chiar și la finalul grantului norvegian, înscrierea pacienților pentru tratamentul cu noile
medicamente anti-TB va continua, încă 70 de pacienți urmând a fi înscriși în cadrul grantului GFATM
(10 au început deja tratamentul).

Recomandare

Responsabilitate

1

Să se calculeze necesarul efectiv de medicamente anti-TB noi, luând în PNCT
considerare criteriile de eligibilitate descrise în Ghidul clinic național
privind utilizarea noilor medicamente anti-TB. Această măsură este
necesară pentru îmbunătățirea accesului la noile medicamente anti-TB
pentru o cohortă mai mare de pacienți. Să se ia în considerare
asistența tehnică oferită de Biroul Regional al OMS pentru Europa sau
de GDF.

2

Să se asigure finanțarea adecvată și furnizarea/achiziția neîntreruptă
de MLI și MLD, inclusiv medicamente anti-TB noi recomandate pentru
tratamentul TB-M/XDR.

3

Să se asigure actualizarea rapidă și includerea următoarelor
MS
medicamente în lista C2, în conformitate cu Ghidul clinic național
pentru TB-MDR: Bdq, Dlm, Cfz, Lzd, Imp-Cls, Amx-Clv, Mfx, Cm, Km, Lfx
și PAS.

4

Să fie revizuite condițiile licitației naționale pentru a se evita
eventualele epuizări ale stocurilor de medicamente anti-TB
(recomandare continuă).

MS

5

Să se finalizeze dezvoltarea unui sistem electronic conceput în mod
specific pentru managementul medicamentelor.

PNCT

MS
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12. Sistemul de informații și gestionarea datelor
Sistemul național de înregistrare și raportare (I&R) este conform cu cerințele OMS. Colectarea
datelor este centralizată la nivelul PNCT, fiind colectate informațiile de la fiecare coordonator TB
județean. Toate dispensarele TB au introdus un sistem computerizat, online, serverele aflându-se la
Unitatea de supraveghere a tuberculozei de la nivelul PNCT din cadrul IMN (București). Sunt
colectate informații de la instituțiile TB (spitale și dispensare) din județe. Supravegherea TB este
reglementată și a fost avizată de MS ca obligatorie pentru toate instituțiile din programul TB.
Software-ul pentru supravegherea TB funcționează la toate dispensarele TB, toate cazurile fiind
înregistrate la nivel județean și apoi raportate PNCT (la nivel național). Fluxul de informații are trei
niveluri: datele sunt colectate la clinicile TB (nivel primar); sunt compilate pentru județul respectiv
de către coordonatorul TB și epidemiologul de la nivel județean (nivel secundar); și apoi sunt trimise
la IMN (coordonatorul PNCT) (nivel terțiar). Versiunea actuală a software-ului încă necesită
îmbunătățiri pentru a putea fi agregate datele la nivel de cohortă, în special atunci când se solicită
defalcarea în funcție de modelul de rezistență la medicamente. Cu sprijin din partea Mecanismului
Financiar Norvegian, această inițiativă este în curs de implementare.
Un registru electronic separat pentru TB-MDR este disponibil în cadrul registrului național în care
se introduc date referitoare la pacienții înregistrați pentru tratament cu MLD. Toate informațiile
privind fiecare caz de TB-MDR înregistrat pentru tratament sunt înregistrate mai întâi în registre
fizice, disponibile la centrele TB-MDR și apoi sunt introduse în registrul electronic. Accesul la
registrul MDR-TB este disponibil la nivelul PNCT și al dispensarelor TB. Registrul include doar acei
pacienți înregistrați pentru tratamentul pentru MDR, prin urmare nu sunt incluși cei diagnosticați
cu TB-MDR care nu urmează un tratament din orice motiv. Registrul conține informații privind
numărul unic al pacientului, diagnosticul, rezultatele bacteriologice (frotiu, cultură, ABG), regimul
de tratament și testele clinice. Unitatea Centrală de Coordonare de la nivel național efectuează
monitorizarea colectării datelor și raportării informațiilor din județe. Coordonatorii TB județeni sunt
responsabili pentru înregistrarea cazurilor și introducerea datelor în regiuni. Toate datele de
laborator sunt păstrate în registre fizice în fiecare laborator și apoi raportate trimestrial la nivelul
PNCT (coordonatorul național al laboratoarelor). Progresul privind dezvoltarea componentei
reprezentate de laboratoarele TB ca parte a registrului electronic național nu a fost observat
personal în timpul misiunii. LNR a informat că dezvoltarea modulului unificat la nivel de laboratoare
al registrului național era în desfășurare și se afla în faza de testare la momentul misiunii.
S-a discutat cu PNCT faptul că era necesară revizuirea și actualizarea formularelor de înregistrare a
tratamentului în conformitate cu Partea 4 („Formulare pentru înregistrarea programelor pentru
tuberculoza rezistentă la medicamente”) din Manualul OMS privind managementul programatic al
tuberculozei rezistente la medicamente (Companion handbook to the WHO guidelines for the
programmatic management of drug-resistant tuberculosis) (2015) și includerea acestora în
versiunea actualizată a recomandărilor naționale privind PMDT în România.

Recomandare

Responsabilitate

1

Să se asigure că registrul național conține informații privind toate
cazurile de TB și TB-DR înregistrate în țară, nu doar cele înregistrate
pentru tratament (recomandare continuă).

PNCT

2

Să se includă cazurile RR în raportarea și analiza la nivel de cohortă.

PNCT
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Recomandare

Responsabilitate

3

Să se revizuiască și să se actualizeze formularele de înregistrare a
PNCT
tratamentului în vederea alinierii cu Partea 4 din Manualul OMS
privind managementul programatic al tuberculozei rezistente la
medicamente (WHO Companion handbook to the WHO guidelines for
the programmatic management of drug-resistant tuberculosis) (2015),
în special având în vedere utilizarea noilor medicamente anti-TB. Să se
instituționalizeze și să se introducă în practica de rutină formularele
actualizate.

4

Să se cartografieze fluxul de formulare de înregistrare a cazurilor și de
tratament pentru TB-MDR pentru asigurarea înregistrării și raportării
adecvate (I&R).

PNCT

5

Să se ia în considerare raportarea separată cu privire la rezultatele
tratamentului pentru cohortele rGLC și non-rGLC.

PNCT

13. Etica prevenirii, îngrijirii și controlului TB
Tratamentul TB și TB-MDR în România este gratuit indiferent de rasă, etnie, religie, vârstă
sau sex. De multe ori, minoritățile – în special populația romă – au acces la servicii de
sănătate de bază, inclusiv diagnosticare și tratament gratuit pentru tuberculoză. În ultimii
ani, România s-a confruntat cu probleme legate de migrația forței de muncă, de multe ori
pacienții abandonând tratamentul deoarece părăsesc țara pentru a munci în altă parte. Prin
intermediul Mecanismului Financiar Norvegian, PNCT a implementat o serie de activități
care să abordeze provocările de ordin social cu care se confruntă pacienții săraci și
vulnerabili, inclusiv cei din rândul populației rome, asigurând acces la diagnosticare și
tratament adecvat, precum și sprijin psihosocial în vederea asigurării aderenței la
tratament. În cadrul grantului GFATM, PNCT trebuie să creeze șase echipe multidisciplinare
pentru a oferi sprijin psihosocial pacienților care provin din grupuri vulnerabile și care sunt
expuși unui risc ridicat de a întrerupe tratamentul.

14. Anexe




Anexa 1: Agenda misiunii rGLC
Anexa 2: Profilul de țară WHO TB, Romania, 2016
Anexa 3: Anchetele de chiomiorezistență în Romania
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