Finantator: Fondul Global de Lupta Împotriva SIDA, TB și Malariei
Primitor principal: Fundația Romanian Angel Appeal

Grantul ROU-T-RAA
Status implementare la 30 Septembrie 2017 (trimestrul 10)
Activități implementate de către Primitorului Principal
(Fundația Romanian Angel Appeal)
 Monitorizarea și evaluarea din punct de vedere programatic și financiar a proiectelor
implementate în cadrul grantului prin realizarea de vizite de monitorizare și evaluare,
comunicare constantă cu Sub Recipienții și oferirea de asistență tehnică pentru: dezvoltarea
metodologiilor de implementare a proiectelor și implementarea efectivă a activităților.
 Pregătirea tranziției spre sustenabilitate
o Suport tehnic și logistic acordat secretariatului Comitetului Național de
Coordonare (CNC) 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.
o Suport tehnic acordat secretariatului Comitetului Național de Coordonare în
elaborarea, planului de advocacy. Planul a fost aprobat spre finanțare de către
Fondul Global, în cadrul cererii de realocare transmise la finele lunii februarie
2017.
o Organizarea asistenței tehnice pentru elaborarea planului de lucru privind
tranziția și participare la elaborarea documentelor aferente.
o Încheierea protocolului cu Ministerul Sănătății prind furnizarea de suport și
asistență tehnică pentru asigurarea sustenabilității anumitor activități și
intervenții derulate în prezent cu fonduri de la Fondul Global.
 Facilitarea implementării planului de advocacy
o Au avut loc întâlniri cu ONG-uri relevante în domeniile TBC şi HIV/SIDA care au
agreat priorităţile de advocacy până la finalul programului (martie 2018).
o Au fost selectaţi experţii-cheie şi a fost alcătuită echipa de implementare a
planului de advocacy.
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o Au fost elaborate şi sunt in curs de implementare Strategia
de advocacy şi Plan de informare publică / informare prin social media.
o Este în curs de elaborare raportul "Criza medicamentelor pentru tuberculoză în
România"
o Pe 6 septembrie a avut loc o întâlnire la Comisia de Sănătate din cadrul Camerei
Deputaţilor cu privire la progresul procesului legislativ pentru Proiectul de lege
adresat pacientului cu tuberculoză.
o A fost elaborată şi trimisă contribuţia societăţii civile la Mecanismul Evaluării
Periodice Universale către Consiliul Drepturilor Omului din cadrul ONU, al
treilea ciclu, Sesiunea 29. Raportul s-a axat pe respectarea drepturilor
persoanelor afectate de tuberculoză şi HIV/SIDA, accesul grupurilor vulnerabile
la servicii de sănătate şi pe necesitatea educaţiei sexuale.
 Community advocacy pentru implicarea autorităților locale în problematica TB
o De la începutul programului până la finalul trimestrului 10 (30 Septembrie 2017)
au avut loc 54 de întâlniri organizate de Fundaţia RAA cu reprezentanţi din
peste 500 de comunităţi locale din 14 judeţe. Întâlnirile au reunit peste 700 de
participanţi din rândul reprezentanţilor primăriilor, Direcţiilor de Sănătate
Publică, Dispensarelor TBC, altor instituţii din judeţe.
o La o parte din întâlniri, reprezentanţii RAA au fost însoţiţi de un reprezentant al
ASPTMR şi unul al Biroului din România al OMS.
 Managementul achizitiilor:
Pe parcursul trimestrului 10 au fost efectuate activități de derulare a contractelor de achiziții
încheiate în trimestrele anterioare. In luna iulie a fost contractat furnizorul de echipamente IT,
beneficiarul echipamentelor IT fiind CPSS (Centrul pentru Politici și Servicii de Sănătate). De
asemenea, a fost contractat si prestatorul de servicii organizare evenimente, beneficiari
Institutul Marius Nasta – Lot 1, Organizația Salvați Copiii – Lot 2 și RAA – Lot3 și Lot 4.

o Achizitia de echipamente pentru diagnosticul rapid al Tuberculozei
La sfarsitul lunii iulie 2017 a fost contractat prestatorul de servicii de instalare echipamente
Genexpert, furnizare si instalare UPS-uri si training personal de laborator. Pe parcursul lunilor
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august si septembrie 2017 au fost instalate cele 7 echipamente GeneXpert
pentru diagnosticul rapid al Tuberculozei MDR in urmatoarele laboratoare: la Spitalul Clinic
Judetean Mures – Laboratorul TB Tg. Mureș; Spitalul Judetean de Urgenta Slatina – Sectia TB Laboratorul TB Scornicesti; Spitalul Judetean de Urgenta Drobeta Turnu Severin – Laboratorul
TB Drobeta Tr.Severin; Spitalul Județean de Urgenta Sf Pantelimon Focsani – Laboratorul TB
Focsani; Spitalul de Pneumoftiziologie Botosani – Laboratorul TB Botoșani. Al șaptelea
echipament Genexpert a fost pus în funcțiune la Institutul Matei Balș în cadrul Laboratorului de
Microbiologie. Donația acestor echipamente se va realiza în trimestrul 11.
o Achizitia de medicamente pentru tratamentul tuberculozei multidrogrezistente si extrem de rezistente la tratament (TB MDR / XDR):
Au fost continuate eforturile 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 (dosar depus la ANMDM in 18. 10. 2016); în data de 05.04.2017
ANMDM a emis autorizația de nevoi speciale pentru medicamentul Rifabutin (dosar depus la
ANMDM in 29.12.2016); în data de 08.06.2017 ANMDM a emis autorizația de nevoi speciale
pentru medicamentul Clofazimina (dosar depus la ANMDM in 30. 01.2016).
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.
În luna iulie 2017 a fost livrată în Romania prima tranșă de Clofazimină (297 flacoane x 100 cps
– 50 mg concentrație) aferentă acestui proiect. Autorizația de exceptare de la etichetare a fost
emisă de ANMDM la începutul lunii septembrie.
În luna septembrie 2017 a fost livrată în Romania ultima tranșă de Clofazimină (15 flacoane x
100 cps – 50 mg concentrați + 312 flacoane x 100 cps – 100 mg concentrație) aferentă acestui
proiect. Pentru aceste cantități 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.
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În luna octombrie 2017 sunt programate să sosească în România și restul de medicamente
aferente acestui proiect. După intrarea lor în România și după obținerea autorizației de
exceptare de la etichetare, aceste cantități vor fi disponibile pentru distribuția către pacienți.
 Medicamentele achiziționate de Fundația RAA în cadrul acestui proiect, necesare pentru
tratamentul a 460 de pacienți cu MDR/XDR sunt:
Denumire medicament - origine UE/NONUE

Cantitate

Capreomycin/UE - 1g powder vials

68400

Prothionamide/UE - 250 mg 100 tab blister

993600

Cycloserine/NONUE - 250mg 100 cap blister

993600

Linezolid/NONUE - 600mg 20 tab blister

72000

Kanamycin 1g /UE - powder for inj 50 vials

73800

Moxifloxacin/NONUE - 400mg 100 tab blister

28600

Rifabutin/NONUE - 150mg 100 cap jar

27000

Levofloxacin/UE - 250mg 100 tab blister

907200

PAS sodium 5.52g eq. to 4g PAS - powder f oral sol., 25 sac

28800

Clofazimine 50mg - 100 cap jar

31200

Clofazimine 100mg - 100 cap jar

31200

o Renovarea unei unitati TB pentru ingrijirea pacientilor cu TB MDR
În prima parte a trimestrului 10 s-a derulat pentru a doua oară procedura de achiziție a
serviciilor de antrepriză pentru unitatea TB destinată îngrijirii pacienților cu TB MDR, achiziție
care s-a finalizat cu succes. Semnarea contractului cu firma desemnată câștigătoare a avut loc
în data de 3 august iar ordinul de începere a lucrărilor a fost emis de ISC în data de 18 august.
După primele zile de organizare a șantierului, firma desemnată câștigătoare a licitației, SC
Orange Steel SRL a început demolarea și dezafectarea vechilor anexe și a continuat cu
realizarea etapelor descrise în graficul de execuție atasat la contract. Toate activitățile au fost
monitorizate atent de către dirigintele de șantier și managerul de proiect angajați de echipa
RAA.
În luna septembrie, după primele săpături destinate lucrărilor de taluzare descrise inițial în
proiectul tehnic, s-a constatat că soluția de taluzare va trebui înlocuită cu o altă soluție,
respectiv un zid de sprijin. Întrucât noua clădire se va ridica în imediata vecinătate a unui deal
împădurit, zidul de sprijin urmează să asigure mai bine protecția clădirii pe două dintre laturile
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sale. Modificarea soluției a presupus un întreg proces care a fost demarat
în septembrie: consultarea mai multor ingineri experți în structuri, reproiectare a noii soluții
tehnice, aprobări, realocare de buget pentru acoperirea costurilor suplimentare (materiale și
manoperă), pregătirea documentației tehnice și a dispoziției de șantier. În această situație,
echipa RAA va lua în calcul o întârziere față de termenele inițiale de finalizare a lucrărilor,
decalaj ce se va încerca a fi recuperat pe parcurs de către constructori, în alte etape de
execuție ale lucrării.
 Coordonarea misiunilor de asistență tehnică:
Au fost finalizate misiunile de asistență tehnică pentru:
o Elaborarea urmatoarelor ghiduri clinice
o Ghidul naţional pentru managementul cazurilor de TB la copii
o Ghidul naţional pentru managementul cazurilor TB/HIV-SIDA
o Ghidul național pentru rețeaua laboratoarelor TB
o Standarde pentru laboratoarele bk, inclusiv condiţii minime pentru asigurarea siguranţei şi
eficienţei activităţilor de laborator, Procedurile şi standardele operaţionale pentru reţeaua
de laboratoare TB.
o 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:
o Evaluarea cadrului legal şi a reglementărilor specifice privind achiziția de medicamente
antituberculoase, evaluarea barierelor curente.
o Revizuirea cadrului legal privind controlul infecțiilor în România.
o 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.
o Planul național de monitorizare și evaluare.
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o 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).
o Evaluarea situaţiei curente a implicării tuturor furnizorilor de servicii în oferirea de
servicii în domeniul controlului tuberculozei în România.
o Dezvoltarea cadrului legal pentru tratamentul TB în România, inclusiv a mecanismelor
de decontare a serviciilor către personalul medical (medici pneumologi şi medici de
familie).
o Îmbunătățirea sistemului de finanțare pentru dezvoltarea unui nou model de îngrijire în
domeniul TB.
o Elaborarea planului de dezvoltare a resurselor umane din domeniul TB,
o 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).

Se află în derulare misiunile de asistență tehnică pentru:
o Elaborarea planului de training pentru personalul care lucrează în domeniul TB
o Elaborarea normelor privind controlul TB şi managementul cazurilor de TB
o Elaborare Transition Preparedness Assessment
o Elaborare Plan Strategic HIV-SIDA
o Suport pentru MS în vederea evaluării situației curente în domeniul TB
o Suport pentru MS în vederea creșterii capacității de monitorizare financiară și programatică

Nu au fost demarate misiunile de asistență tehnică pentru:
o Suport pentru MS în vederea implementării modelului de îngrijire TB propus de WHO,
adaptat la nevoile sistemului
o Evaluarea nevoilor grupurilor vulnerabile.
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Activități implementate de instituțiile și organizațiile Subrecipiente:

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: 12 echipamente Genexpert; 2
echipamente LPA; 2 echipamente MGIT;
 Până la finalul trimestrului 10, au fost comandate și livrate în laboratoarele TB: 5600 kituri
Genexpert, 10800 culturi lichide MGIT, 2000 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 și Ghidul naţional pentru
managementul cazurilor TB/HIV-SIDA, au fost finalizate în acord cu recomandările OMS,
avizate de către Ministerul Sănătății urmand a fi publicate în Monitorul Oficial;
 Totodată, au fost elaborate, avizate de către Ministerul Sănătății urmând a fi publicate în
Monitorul Oficial: 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.

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 (DOTplus)
7

Finantator: Fondul Global de Lupta Împotriva SIDA, TB și Malariei
Primitor principal: Fundația Romanian Angel Appeal

Rezultate:
 La finalul trimestrului 10 se aflau înrolați în tratament în cadrul proiectului – Cohorta 7 DOTSPlus - un număr de 148 pacienți cu TB MDR/XDR, din care: 43 pacienți internați, aflați în faza
intensivă a tratamentului; 98 pacienți în tratament în faza ambulatorie, 4 pacieți înregistrați cu
deces și 4 pacienți au fost excluși;
 Un număr de 387 pacienți cu TB MDR/XDR (CNP-uri unice) au primit tichete sociale (80
Lei/luna) pentru aderența la tratament în cadrul proiectului.
 Au fost organizate două întruniri ale coordonatorilor județeni PNPSCT din cadrul proiectului,
în Q4 și Q8.

Dezvoltarea unui model de sistem integrat de servicii centrate pe pacient pentru
rețeaua TB din România
Subrecipient: Institutul de Pneumoftiziologie “Marius Nasta”
Titlul proiectului: Dezvoltarea unui model de sistem integrat de servicii centrate pe pacient pentru
rețeaua TB din România
Localizare: București
Rezultate:
 Activitatea este realizată în colaborare cu experții PNPSCT (care contribuie la coordonarea
științifică) și ai PR (planificare, recrutarea și 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 cu
echipa de proiect.
 Au fost selectați și contractați experții pentru elaborarea metodologiei studiului de evaluare a
situației actuale a resurselor umane, materiale și financiare din domeniul controlului TB în
România.
 A fost stabilită structura metodologiei pentru realizarea studiului.
 A fost dezvoltat instrumentul pentru colectarea datelor aferente resurselor umane din
domeniul controlului TB: Chestionarul de inventariere a resurselor umane din sistemul de
control al tuberculozei.
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 Au fost desfășurate activitățile premergătoare dezvoltării 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 acestora.

Intervenții destinate grupurilor vulnerabile:
Consumatori de droguri injectabile (CDI)
Subrecipient: 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: 4588
 Nr. de CDI care au beneficiat de pachetul minim de servicii (informare, educaţie și consiliere
HIV, HVB, HVC, TBC), prezervative și schimb de seringi: 3165
 Nr. de seringi distribuite: 1.417.433 (cumulativ din FG și alte surse)
 Nr. de prezervative distribuite: 648.169
 Nr. de CDI testați HIV: 396
 Nr. de CDI testați HVB: 386
 Nr. de CDI testați HVC: 381
 Nr. de CDI vaccinați pentru hepatita A și B: 205
 Nr. de CDI referiți/însoțiți la servicii medicale și sociale: 394
 Nr. de CDI care primesc screening pentru TBC: 2359
 Nr. de CDI referiți pentru diagnostic TBC: 710
 Nr. de CDI însoțiți în rețeaua medicală pentru diagnostic: 437
 Nr. de CDI diagnosticaţi cu TBC: 98
 Nr. de CDI care au primit pachetul de servicii de suport pentru aderență: 85
 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

1

Asociatia Romana Anti-SIDA
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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:
 2642 de persoane fără adăpost au fost informate-educate cu privire la TB.
 729 de persoane fără adăpost au fost identificate și acompaniate la unitățile medicale în
vederea testării şi depistării cazurilor de TB
 114 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 1720 postere și 21608 flyere
 Au fost instruiţi și activați 25 de educatori între egali.

Intervenții destinate pacienților TB aflati in tratament in faza ambulatorie
Subrecipient: UNOPA
Titlul proiectului: “Tratament sub directă observație pentru pacienții cu TB din România”
Localizare: (Dispensarele TB din) județele Neamț, Argeș, Maramureș, Constanța, Dolj și Mun.
București;
Rezultate:
 Au fost recrutați și instruiți din dispensarele TB din cele șase județe: 28 de asistenți medicali
(voluntari) și 6 medici TB (coordonatori de voluntari). Rolul lor este de a furniza DOT
pacienților ce accesează dispensarele TB din cele 6 județe pilot.
 Au fost organizate cinci întâlniri de lucru/instruire pentru voluntarii DOT din dispensare.
 2901 pacienţi cu TB au beneficiat de DOT în dispensare și suport social în vederea creșterii
gradului de aderență la tratament.
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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.
 6937 de pacienţi cu TB au fost evaluaţi și 302 pacienți au fost reevaluați în vederea includerii
în programele Fondului Global dintre care: 6125 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).
 1906 de pacienți au beneficiat de 3940 de şedinţe individuale față în față sau prin telefon cu
ajutorul psihologilor din proiect;
 1494 de pacienți au participat la grupurile de suport organizate de către psihologii din
echipele multidisciplinare;
 2232 de pacienţi cu TB (pacienți cu risc ridicat, pacienți cu risc mediu, pacienți spitalizați sau
aflați în ambulator) au beneficiat de 4341 şedinţe de informare și consiliere cu ajutorul
asistentului social;
 580 de pacienți cu risc ridicat, incluși în proiect au beneficiat de suport între egali în vederea
menținerii aderenței la tratament;
 810 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 428 de voluntari DOT.
 Au fost identificați 728 suspecți de TB dintre care 9 au fost confirmați cu TB activ;
 1636 de pacienţi unici au beneficiat de DOT la domiciliu.
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