Status-ul implementării proiectelor și intervențiilor finanțate sub grantul ROU-T-RAA până la
finalul lunii Iunie 2017
Activități de management al grantului efectuate de Primitorului Principal
• Monitorizare și evaluare din punct de vedere programatic și financiar a activității organizațiilor
implementatoare.
• Suport tehnic și logistic acordat secretariatului Comitetului Național de Coordonare în
procesul de consultare al partenerilor (grup de lucru pe advocacy) pentru planificarea
acțiunilor de advocacy destinate asigurării sustenabilității intervențiilor finanțate de către
Fondul Global.
• Suport tehnic acordat secretariatului Comitetului Național de Coordonare în elaborarea și
bugetarea planului de advocacy al CNC.
• Întâlniri cu autorităţile publice locale din judeţul Galaţi în vederea creșterii gradului de
conștientizare al acestora cu privire la necesitatea dezvoltării serviciilor de asistență
comunitară pentru îngrijirea în faza ambulatorie a pacienților cu tuberculoză.
• Pe parcursul trimestrului 9 au fost efectuate activități de derulare a contractelor de achiziții
încheiate în trimestrele anterioare. De asemenea au fost demarate proceduri de achiziție
pentru următoarele produse/servicii:
Ø 04.05.2017 lansare achiziție Servicii de asistență tehnică pentru managementul

proiectului (fazele de construcție: execuție, monitorizare, control și închidere a
proiectului) și Servicii de asistență tehnică - dirigenție de șantier” pentru proiectul de
”Lucrări de construcții pentru proiectul de amenajare a unei secții MDR TB în cadrul
Spitalului de Pneumoftiziologie Leamna, Comuna Bucovăț, Dolj”. 26.05.2017 Semnare
contract, beneficiar RAA.
Ø 16.06.2017 cerere de ofertă furnizare echipamente IT, contractul urmând a fi semnat în

decursul lunii iulie 2017. Beneficiarul echipamentelor IT este CPSS (Centrul pentru Politici
și Servicii de Sănătate)
Ø 20.06.2017 lansare achiziție Servicii organizare evenimente. Deschiderea ofertelor

urmând a fi făcută în luna iulie 2017. Achiziția a fost făcută pe loturi, beneficiarii serviciilor
fiind Institutul Marius Nasta – Lot 1, Organizția Salvați Copiii – Lot 2 și RAA – Lot3 și Lot 4.
Ø In decursul Q9 au fost contractate servicii de înregistrare voce, producție spot, broșuri și

toolkit, beneficiar RAA.
Ø La începutul lunii aprilie 2017 au fost comandate la GDF/IDA 7 echipamente pentru

diagnostic rapid GeneXpert și 1500 teste de diagnostic rapid. 6 echipamente sunt
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procurate pentru SR Marius Nasta, iar al șaptelea este achiziționat de RAA pentru
Institutul Matei Balș pentru diagnosticul rapid al TB/MDR-TB al persoanelor diagnosticate
cu HIV aparținând grupurilor vulnerabile (consumatori de droguri injectabile si alte
grupuri). Aceste produse sunt programate a fi livrate in România în luna iulie 2017.
• Continuarea eforturilor direcționate spre achiziția medicamentelor anti-TB pentru tratamentul
pacienților cu TB MDR/XDR care vor primi scheme complete de tratament prin program: în
data de 26.04.2017 ANMDM a emis autorizația de nevoi speciale pentru medicamentele:
Cicloserina, Capreomicina, Kanamicina, PAS; Levofloxacina, Moxifloxacina, Linezolid,
Prothionamida; în data de 05.04.2017 ANMDM a emis autorizația de nevoi speciale pentru
medicamentul Rifabutin; în data de 08.06.2017 ANMDM a emis autorizația de nevoi speciale
pentru medicamentul Clofazimina.
• În luna iunie 2017 a fost livrată în România prima tranșă de medicamente aferentă anului
2017. Acestea au fost recepționate la sediul UNIFARM. Pentru medicamentele de origine UE a
fost depus la ANMDM dosarul pentru obținerea autorizației de exceptare de la etichetare, iar
pentru medicamentele de origine non-UE au fost recoltate probe pentru testarea calității și
conformității. După emiterea certificatelor de analiză de către ICCF se va depune la ANMDM
dosarul pentru obținerea autorizației de exceptare de la etichetare.
• La începutul lunii iulie 2017 este programată să intre în Romania prima tranșă de Clofazimină
aferentă acestui proiect.
• La începutul trimestrului 9 s-a finalizat proiectarea unității medicale destinate pacienților cu
TB MDR/XDR aflați la risc mare de neaderență, abandon și deces din cauza situației economice
precare, din cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Leamna. Ultimele acorduri și avize de
funcționare solicitate prin Certificatul de Urbanism au fost obținute în luna aprilie a.c. și
alături de întreg pachetul de documentație tehnică pentru susținerea proiectului de
arhitectură, rezistență, structuri și instalații au fost depuse la Primaria Bucovăț (de care
aparține Spitalul PNF Leamna) în vederea obținerii autorizațiilor. În data de 27 aprilie 2017 sau obținut Autorizația de Desființare (a unuia dintre corpurile vechi de clădire) și Autorizația
de Construire a Centrului MDR TB. Tot în aprilie a fost demarată prima procedură pentru
achiziția serviciilor de antrepriză, care din păcate, după parcurgerea tuturor etapelor, nu s-a
putut finaliza cu semnarea unui contract de antrepriză din cauza condițiilor exagerate pe care
Ofertantul declarat câștigător a încercat să le impună Beneficiarului. În această situație,
contractul nefiind negociabil, RAA a fost nevoit să anuleze prima procedura de achiziție. În
data de 29 iunie 2017 a fost reluată procedura de achiziție în vederea contractării de ”Lucrări
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de construcții pentru proiectul de amenajare a unei secții MDR TB în cadrul Spitalului de
Pneumoftiziologie Leamna, Comuna Bucovăț, Dolj”
• Coordonarea misiunilor de asistență tehnică (experți internaționali și naționali):
Ø Au fost finalizate misiunile de asistență tehnică pentru elaborarea Ghidurilor clinice

(Ghidul naţional pentru managementul cazurilor de TB la copii, Ghidul naţional pentru
managementul cazurilor TB/HIV-SIDA, Ghidul național pentru rețeaua laboratoarelor TB)
și pentru Standarde pentru laboratoarele bk, inclusiv condiţii minime pentru asigurarea
siguranţei şi eficienţei activităţilor de laborator, Procedurile şi standardele operaţionale
pentru reţeaua de laboratoare TB, Planul centralizat al necesarului de echipamente şi
consumabile pentru reţeaua TB şi Procedurile de monitorizare a aplicării standardelor
operaţionale coordonarea misiunilor de asistență tehnică. De asemenea, au fost finalizate
misiunile de asistență tehnică pentru: Evaluarea cadrului legal şi a reglementărilor
specifice privind achiziția de medicamente antituberculoase, evaluarea barierelor
curente, Revizuirea cadrului legal privind controlul infecțiilor în România, Analiza
sistemului de finanțare și decontare a serviciilor furnizorilor de servicii medicale în
asistența medicală primară în domeniul TB și elaborarea unei propuneri privind finanțarea
eficientă în domeniul controlului TB în contextul reformei sistemului de sănătate, Planul
național de monitorizare și evaluare, Recomandări privind modificarea cadrului legal
privind finanțarea ONG care furnizează servicii populațiilor cheie (persoane vulnerabile la
TB, Raportul anual Global AIDS Response Progress Reporting (GARPR).
Ø Se află în derulare misiuni de asistență tehnică pentru: Evaluarea situaţiei curente a

implicării tuturor furnizorilor de servicii în oferirea de servicii în domeniul controlului
tuberculozei în România, Dezvoltarea cadrului legal pentru tratamentul TB în România,
inclusiv a mecanismelor de decontare a serviciilor către personalul medical (medici
pneumologi şi medici de familie), Îmbunătățirea sistemului de finanțare pentru
dezvoltarea unui nou model de îngrijire în domeniul TB, Elaborarea planului de dezvoltare
a resurselor umane din domeniul TB, Elaborarea planului de training pentru personalul
care lucrează în domeniul TB, Elaborarea Ghidului pentru identificarea suspecților TB și
referire a pacienților cu TB pentru toți furnizorii de servicii (inclusiv identificarea activă a
cazurilor de TB în rândul populațiilor vulnerabile).
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Diagnosticarea rapidă a Tuberculozei
Subrecipient: Institutul de Pneumoftiziologie “Marius Nasta”
Titlul proiectului: Diagnosticarea rapidă şi de calitate a TB şi TB MDR/XDR prin
îmbunătăţirea dotării laboratoarelor bk cu echipamente de testare rapidă şi dezvoltarea de
ghiduri metodologice naţionale
Rezultate:
• Au fost achiziționate, livrate, instalate și puse în funcţiune: 6 echipamente Genexpert; 2
echipamente LPA; 2 echipamente MGIT (9 laboratoare);
• Incă 6 echipamente Genexpert urmează să fie achiziționate, procedura de achiziție fiind în
derulare (descrisă în activitățile PR-ului)
• Până la finalul trimestrului 9, au fost comandate și livrate în laboratoarele TB: 5600 kituri
Genexpert, 8300 culturi lichide MGIT, 1400 teste ABG linia 1 MGIT, 1248 teste LPA linia 1 și 96
teste LPA linia 2.
• Au fost realizate trei întâlniri ale Grupului de Lucru Laboratoare bk.
• Activitatea laboratoarelor TB de diagnosticare prin tehnici rapide a TB și TB MDR a fost
evaluată în cadrul Misiunii GLC desfășurată în perioada 3 – 7 mai 2016.
• Ghidul naţional pentru managementul cazurilor de TB la copii a fost finalizat în acord cu
recomandările OMS și avizat de către Ministerul Sănătății;
• Ghidul naţional pentru managementul cazurilor TB/HIV-SIDA a fost finalizat în acord cu
recomandările OMS și avizat de către Ministerul Sănătății;
• Au fost elaborate: Standarde pentru laboratoarele bk, inclusiv condiţii minime pentru
asigurarea siguranţei şi eficienţei activităţilor de laborator; Procedurile şi standardele
operaţionale pentru reţeaua de laboratoare TB; Planul centralizat al necesarului de
echipamente şi consumabile pentru reţeaua TB şi Procedurile de monitorizare a aplicării
standardelor operaţionale. Documentele au fost revizuite de experții OMS și finalizate de
experții naționali.

Asigurarea de tratament corect, complet și de calitate
Subrecipient: Institutul de Pneumoftiziologie “Marius Nasta”
Titlul proiectului: Îmbunătățirea controlului TB/MDR/XDR prin asigurarea tratamentului
neîntrerupt, complet și de calitate, cu medicamente antituberculoasă procurate prin GLC
(DOT-plus)
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Rezultate:
• Solicitarea pentru prima transa de medicamente (aferenta anului 2016) a fost elaborată şi
transmisă către GDF în iulie 2015. Autorizația pentru aceste medicamente a fost emisă la
sfârșitul lunii ianuarie 2016, după 8 luni de la depunerea dosarului la ANMDM. Aceste
medicamente au intrat în România în lunile iulie 2016 și noiembrie 2016. Pentru distribuirea
acestor medicamente în vederea asigurării tratamentului a 140 pacienți cu TB XDR au fost
obținute de la ANMDM autorizațiile de exceptare de la etichetare (cu excepția următoarelor
cantități: 70 cutii x 100 tablete Moxifloxacin 400 mg, Capreomycin 1 g 4128 fiole, 360 cutii x
20 tablete Zolid 600 mg).
• Solicitarea pentru a doua tranșă de medicamente (aferentă anului 2017) pentru tratamentul a
320 pacienți cu M/XDR TB a fost elaborată și transmisă către GDF în luna iulie 2016. Pentru
aceste medicamente a fost depus la ANMDM în luna octombrie 2016 dosarul pentru
obținerea autorizației de nevoi speciale, în baza căreia vor putea fi importate. Până la sfârșitul
lunii decembrie 2016 au fost depuse ca și completări la acest dosar numeroase certificate ce
au expirat în perioada octombrie – decembrie 2016. Începând cu luna ianuarie 2017 ANMDM
a solicitat depunerea în completarea dosarului a numeroase certificate. Toate aceste
certificate au fost obținute de la GDF și depuse la dosar cu promtitudine, în ordinea obținerii
lor. Până la sfârșitul lunii martie 2017 ANMDM inca nu emisese autorizația de nevoi speciale.
Aceasta a fost emisă în data de 26.04.2017, dupa numeroase interventii din partea RAA. Prima
tranșă de medicamente este așteptată să intre în România în luna mai - iunie 2017.
• A fost contractată Societatea Unifarm S.A. pentru vămuirea, transportul, depozitarea şi
distribuirea medicamentelor care sunt achiziţionate în cadrul proiectului.
• A fost contractat furnizorul serviciilor de testare a calității medicamentelor în cadrul
proiectului și s-a efectuat controlul calității pentru toate medicamentele de origine non-UE
intrate în România în lunile iulie 2016 și noiembrie 2016. De asemenea, s-a efectuat testarea
calității și conformității medicamentelor aflate pe lanțul de distribuție.
• La finalul trimestrului 9 se aflau înrolați în tratament în cadrul proiectului – Cohorta 7 DOTSPlus - un număr de 69 pacienți cu TB MDR/XDR, din care: 34 pacienți internați, aflați în faza
intensivă a tratamentului; 34 pacienți în tratament în faza ambulatorie și 1 pacient înregistrat
cu deces.
• Au fost organizate două întruniri ale coordonatorilor județeni PNPSCT din cadrul proiectului,
în Q4 și Q8.
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Dezvoltarea unui model de sistem integrat de servicii centrate pe pacient pentru reteaua TB din
Romania (Proiect din realocare)
Subrecipient: Institutul de Pneumoftiziologie “Marius Nasta”
Titlul proiectului: Dezvoltarea unui model de sistem integrat de servicii centrate pe pacient
pentru reteaua TB din Romania
Localizare: București
Rezultate:
• Activitatea va fi realizată în colaborare cu experții PNPSCT (care vor contribui la coordonarea
științifică) și ai PR (planificare, recrutarea si contractarea experților).
• Pentru realizarea unui studiu de evaluare a situației actuale a resurselor umane, materiale și
financiare din domeniul controlului TB din România: au fost selectată echipa de implementare
a proiectului, au fost nominalizați experții de către Institut și au avut loc o serie de intâlniri
între echipa de proiect.
• S-au elaborat termenii de referință pentru selectarea experților în vederea dezvoltării
metodologiei de cercetare și a fost lansat, de catre PR, un apel de selecție de experți în
vederea selectării acestora pentru desfășurarea activității;
• Pentru dezvoltarea de softuri pentru colectarea datelor privind serviciile de suport pentru
pacienții cu TB și a datelor aferente costurilor cu activitățile de control al TB în România au
fost desfășurate activitățile premergătoare dezvoltării acestora.

Intervenții destinate grupurilor vulnerabile: CDI (consumatori de droguri injectabile)
Subrecipient/i: ARAS1 în parteneriat cu organizaţiile ALIAT și PARADA
Titlul proiectului: “TRATAMENT PENTRU TOȚI, ACUM!”
Localizare: București
Rezultate:
• Nr. de CDI unici care au fost contactaţi și au primit minim un serviciu: 4119
• Nr. de CDI care au beneficiat de pachetul minim de servicii (informare, educaţie și consiliere
HIV, HVB, HVC, TBC), prezervative și schimb de seringi: 2910
• Nr. de seringi distribuite: 1.160.000 (+68.000 din alte surse de finanțare)
• Nr. de prezervative distribuite: 591.206
• Nr. de CDI testați HIV: 295
1

Asociatia Romana Anti-SIDA
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• Nr. de CDI testați HVB: 280
• Nr. de CDI testați HVC: 285
• Nr. de CDI vaccinați pentru hepatita A și B: 137
• Nr. de CDI referiți/însoțiți la servicii medicale și sociale: 361
• Nr. de CDI care primesc screening pentru TBC: 2135
• Nr. de CDI referiți pentru diagnostic TBC: 636
• Nr. de CDI însoțiți în rețeaua medicală pentru diagnostic: 392
• Nr. de CDI diagnosticaţi cu TBC: 92
• Nr. de CDI care au primit pachetul de servicii de suport pentru aderență: 81
• Nr. de CDI recrutați, formați și implicați în educația între egali, acces și sprijin: 25
• Nr. de ateliere organizate pentru formarea educatorilor între egali: 25
Intervenții destinate grupurilor vulnerabile: PFA (Persoane fără adăpost)
Subrecipient: Organizaţia Salvați Copiii România
Titlul proiectului: “Identificarea activă a persoanelor fără adăpost bolnave de TB și oferirea
de servicii integrate pentru creșterea aderenței la tratament”
Localizare: București
Rezultate:
• 2244 de persoane fără adăpost au fost informate-educate cu privire la TB.
• 660 de persoane fără adăpost au fost identificate și acompaniate la unitățile medicale în
vederea testării şi depistării cazurilor de TB
• 112 de persoane fără adăpost care au fost diagnosticate având TB activ şi alte 81 care au
început tratamentul profilactic primesc servicii de suport pentru creşterea aderentei
(stimulente sociale, DOT, educatori între egali, consiliere psihosocială)
• Au fost distribuite 1220 postere și 19.210 flyere
• Au fost instruiţi și activați 25 de educatori între egali.

Intervenții destinate pacienților TB din ambulatoriu
Subrecipient: UNOPA
Titlul proiectului: “Tratament sub directă observație pentru pacienții cu TB din România”
Localizare: (Dispensarele TB din) județele Neamț, Argeș, Maramureș, Constanța, Dolj și
Mun. București;
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Rezultate:
• Au fost recrutați și instruiți din dispensarele TB din cele șase județe: 28 de asistenți medicali
(voluntari) și 6 medici TB (coordonatori de voluntari). Rolul lor este de a furniza DOT
pacienților ce accesează dispensarele TB din cele 6 județe pilot.
• Au fost organizate patru întâlniri de lucru/instruire pentru voluntarii DOT din dispensare.
• 2572 pacienţi cu TB au beneficiat de DOT în dispensare și suport social în vederea creșterii
gradului de aderență la tratament.
Subrecipienți: UNOPA2 în parteneriat cu ASPTMR3
Titlul proiectului: “Servicii integrate pentru pacienții cu TB din România”
Localizare: (Spitalele TB din) județele Neamț, Argeș, Maramureș, Constanța, Dolj și Mun.
București
Rezultate:
• În fiecare dintre cele șase județe pilot, a fost constituită şi instruită câte o echipă
multidisciplinară (un medic, un psiholog, un asistent social). Rolul echipei este de a evalua
riscul pacienților de non-aderență la tratament TB și de a-i repartiza, în funcție de risc, către
servicii de suport psihosocial dezvoltate în cadrul proiectului.
• 6270 de pacienţi cu TB au fost evaluaţi și 233 pacienți au fost reevaluați în vederea includerii
în programele Fondului Global dintre care: 5463 pacienţi au fost repartizaţi pentru a primi
servicii pentru unul din programele Fondului Global (ex.: tichete sociale pentru aderență la
tratament; consiliere psihologică; consiliere socială; grupuri de suport; peer-suport).
• 1677 de pacienți au beneficiat de 3454 de şedinţe individuale față în față sau prin telefon;
• 1297 de pacienți au participat la grupurile de suport organizate de către psihologii din
echipele multidisciplinare;
• 1907 de pacienţi cu TB (pacienți cu risc ridicat, pacienți cu risc mediu, pacienți spitalizați sau
aflați în ambulator) au beneficiat de 3715 şedinţe de informare și consiliere cu ajutorul
asistentului social;
• 525 de pacienți cu risc ridicat, incluși în proiect au beneficiat de suport între egali în vederea
menținerii aderenței la tratament;
• 644 de pacienți au fost înrolați în proiect și au primit suport social (tichete sociale).

2
3

Uniunea Națională a Organizațiilor Persoanelor Afectate de HIV/SIDA
Asociația de Sprijin pentru Pacienții cu Tuberculoză Multidrog-Rezistentă
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Subrecipient: CPSS4
Titlul proiectului: “Furnizarea de intervenții integrate de suport comunitar în vederea
depistării active și îmbunătățirii aderenței la tratament a cazurilor de tuberculoză”
Localizare: județele Neamț, Argeș, Maramureș, Constanța, Dolj și Mun. București
Rezultate:
• Au fost angajaţi şase coordonatori judeţeni şi împreună cu aceştia s-a realizat instruirea a 240
de lucrători comunitari (asistenți medicali comunitari și mediatori sanitari), în vederea
asigurării următoarelor servicii: identificarea activă a suspecților de TB în comunitate; DOT la
domiciliu pentru pacienții care nu se pot deplasa la dispensarul TB pentru a-și ridica
tratamentul. Suplimentar celor 240 de voluntari au devenit voluntari DOT medici de familie
și/sau asistenți medicali. În total au activat în cadrul proiectului 368 de voluntari DOT.
• Au fost identificați 711 suspecți dintre care 9 au fost confirmați cu TB activ;
• 1418 de pacienţi unici au beneficiat de DOT la domiciliu.
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Centrul pentru Politici și Servicii de Sănătate
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