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

Grantul ROU-T-RAA
Status la 30 Septembrie 2018 (trimestrul 14 al Programului)

Activități implementate de instituțiile și organizațiile Sub-recipiente:

Diagnosticarea rapidă a Tuberculozei (Finalizat Q12)
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 11, au fost comandate și livrate în laboratoarele TB: 5600 kituri
Genexpert, 11800 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 și publicate în Monitorul Oficial fiind deja emis Ordinul Ministrului
Sănătății pentru Ratificarea Ghidurilor;
 Totodată, au fost elaborate, avizate de către Ministerul Sănătății și 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.
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Asigurarea de tratament corect, complet și de calitate (Finalizat Q14)
Subrecipient: Institutul de Pneumoftiziologie “Marius Nasta”
Titlul proiectului: Îmbunătățirea controlului TB/MDR/XDR prin asigurarea tratamentului neîntrerupt,
complet și de calitate, cu medicamente antituberculoase procurate prin GLC (DOT-plus)
Rezultate:
 La finalul trimestrului 14 se aflau înrolați în tratament în cadrul proiectului – Cohorta 7 DOTS-Plus un număr de 530 pacienți cu TB MDR/XDR, din care: 1 pacient înregistrat cu success therapeutic, 37
pacienți internați, aflați în faza intensivă a tratamentului; 400 pacienți în tratament în faza
ambulatorie, 19 pacient înregistrat cu abandon, 42 pacieți înregistrați cu deces și 29 pacienți au fost
pierduți/excluși din evidență;
 Un număr de 688 pacienți cu TB MDR/XDR (CNP-uri unice) au beneficiat de suport social (tichete
sociale în valoare de 80 Lei/lună) în vederea creșterii aderenței la tratament.
 Au fost organizate cinci întruniri ale coordonatorilor județeni PNPSCT din cadrul proiectului, în Q4,
Q8, Q11, Q12 și Q14
 Au fost fost desfășurate trei misiuni de monitorizare GLC astfel: 3 – 7 mai 2016, 1 – 6 mai 2017 și 21
– 26 mai 2018.

Dezvoltarea unui model de sistem integrat de servicii centrate pe pacient pentru
rețeaua TB din România (Finalizat Q14)
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).
 Până la finalul trimestrului 14 a fost a fost finalizată activitatea de colectare și centralizare a datelor
și analiza rezultatelor obținute. În baza acestora a fost elaborat Raportul studiului de evaluare a
situației actuale a resurselor umane, materiale și financiare din domeniul controlului TB în România
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 În trimestrul 14 a fost finalizat instrumentul electronic pentru colectarea
datelor programatice aferente serviciilor acordate pacienților pentru creșterea aderenței la
tratament a acestora a fost finalizat.

Intervenții destinate grupurilor vulnerabile: Consumatori de droguri injectabile (CDI)
(Finalizat Q14)
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: 5904
 Nr. de CDI care au beneficiat de pachetul minim de servicii (informare, educaţie și consiliere HIV,
HVB, HVC, TBC), prezervative și schimb de seringi: 4446
 Nr. de seringi distribuite: 2.019.543 (cumulativ din FG și alte surse)
 Nr. de prezervative distribuite: 808.373
 Nr. de CDI testați HIV: 664
 Nr. de CDI testați HVB: 643
 Nr. de CDI testați HVC: 647
 Nr. de CDI vaccinați pentru hepatita A și B: 355
 Nr. de CDI referiți/însoțiți la servicii medicale și sociale: 466
 Nr. de CDI care primesc screening pentru TBC: 2922
 Nr. de CDI referiți pentru diagnostic TBC: 1117
 Nr. de CDI însoțiți în rețeaua medicală pentru diagnostic: 510
 Nr. de CDI diagnosticaţi cu TBC: 124
 Nr. de CDI care au primit pachetul de servicii de suport pentru aderență: 120
 Nr. de CDI recrutați, formați și implicați în educația între egali, acces și sprijin: 25
 Nr. de ateliere organizate pentru formarea educatorilor între egali: 13
 Realizarea unui studiu operațional – Identificarea activă a tuberculozei în rândul consumatorilor de
droguri
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Asociatia Romana Anti-SIDA
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Intervenții destinate grupurilor vulnerabile: PFA (Persoane fără
adăpost) (FINALIZAT Q13)
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:
 3263 de persoane fără adăpost au fost informate-educate cu privire la TB.
 802 de persoane fără adăpost au fost identificate și acompaniate la unitățile medicale în vederea
testării şi depistării cazurilor de TB
 118 de persoane fără adăpost care au fost diagnosticate având TB activ şi alte 87 (95 depistate)
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 22202 flyere
 Au fost instruiţi și activați 25 de educatori între egali.

Intervenții destinate pacienților TB aflați în tratament în faza ambulatorie (Finalizat
Q14)
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.
 4069 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 (Finalizat Q14)
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 nonaderență la tratament TB și de a-i repartiza, în funcție de risc, către servicii de suport psihosocial
dezvoltate în cadrul proiectului.
 8464 de pacienţi cu TB au fost evaluaţi / reevaluați în vederea includerii în programele Fondului
Global dintre care: 6661 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).
 2644 de pacienți au beneficiat de 5465 de şedinţe individuale față în față sau prin telefon cu
ajutorul psihologilor din proiect;
 2316 de pacienți au participat la grupurile de suport organizate de către psihologii din echipele
multidisciplinare;
 2952 de pacienţi cu TB (pacienți cu risc ridicat, pacienți cu risc mediu, pacienți spitalizați sau aflați în
ambulator) au beneficiat de 6315 şedinţe de informare și consiliere cu ajutorul asistentului social;
 703 de pacienți cu risc ridicat, incluși în proiect au beneficiat de suport între egali în vederea
menținerii aderenței la tratament;
 896 de pacienți au fost înrolați în proiect și au primit suport social (tichete sociale).
 48 pacienți au primit suport psihiatric pentru creșterea aderenței la tratament a pacienților IDU
(116 ședințe).
Subrecipient: CPSS4 (FINALIZAT Q13)
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 şapte coordonatori judeţeni şi împreună cu aceştia s-a realizat instruirea a 318 de
lucrători comunitari (asistenți medicali comunitari și mediatori sanitari), în vederea asigurării
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Asociația de Sprijin pentru Pacienții cu Tuberculoză Multidrog-Rezistentă
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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 318 de voluntari au devenit voluntari DOT medici de familie
și/sau asistenți medicali. În total au activat în cadrul proiectului 439 de voluntari DOT.
 A fost realizat Manualul Suporterului DOT și distribuit în 350 de exemplare, catre voluntarii DOT
implicați în proiect.
 A fost realizată o Campanie de Detecție Activă în patru comunie din județul Dolj, campanie pilot în
vederea testării unor diferite strategii de implementare și un Raport de evaluare al acesteia precum
și un Raport de bune practici.
 Manualul impreuna cu cele doua rapoarte au fost diseminate în cadrul celor trei evenimente
organizate în Q13 în județele Constanța, Neamț și Dolj unde au participat peste 250 de persoane.
 Au fost identificați 1937 suspecți de TB dintre care 9 au fost confirmați cu TB activ;
 1777 de pacienţi unici au beneficiat de DOT la domiciliu.

Activități implementate de către Primitorul Principal
(Fundatia Romanian Angel Appeal)


Construirea unei unități TB pentru îngrijirea pacienților cu TB MDR in cadrul spitalului PNF
Leamna – jud. Dolj – vezi Anexa foto. (inclusiv monitorizarea executarii contractelor aferente si
pregatirea pentru receptia finala a lucrarilor, pregatirea si efectuarea donatiilor de echipamente
si mobilier catre Spitalul Leamna, etc.).



Monitorizarea și evaluarea continua din punct de vedere programmatic, financiar & achizitii a
proiectelor implementate in cadrul grantului, raportari si updates catre Fondul Global;
pregatirea misiunii de audit financiar;



Pregătirea procesului de tranziție spre sustenabilitate – suport acordat echipei Ministerului
Sanatatii in elaborarea si revizuirea documentelor grantului de tranzitie ROU-T-MOH solicitate
de Fondul Global in perioada de negociere a grantului in vederea pregatirii pentru evaluarea de
catre Boardul FG.



Continuarea facilitarii implementării planului de advocacy (participare la UN High Level Meeting,
continuarea demersurilor pentru aprobarea planului national HIV/SIDA).



Elaborarea planului de inchidere a Grantului ROU-T-RAA si pregatirea inchiderii proiectelor
(procesul continua in prezent, sunt solicitate documente tuturor sub-recipientilor in vederea
agregarii informatiilor conform solicitarilor FG, in raportul final).
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Anexa foto – finalizarea constructiei centrului MDR de la Leamna, jud. Dolj:
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