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Cu privire la organizarez implementlrii
tratamentului antituberculos video-observat
in condi{iile epidemiei COVID - 19

in contextul situaliei epidemiologice create in unna rdsp6ndirii virusului

COVID19, qi intru asigurarei realizdrii continue a Programului Nafional de Control

al Tubercuiozei p.trt* anii 20164020, aprobat prin Hotdrdrea Guvernului

nr.116012016, 1in6nd cont de prevederile Regulamentului cu privire la modul de

organizare a tratamentului video observat al tuberculozei (VOT), aprobat prin ordinul

Ministerului Senetdlii, Muncii qi Protecliei Sociale nr. 34t12019, in temeiul

Regulamentului privind orgarizarea gi func{ionarea Ministerului Sdnet{ii, Muncii qi

Protecliei Sociale, aprobat prin Hotdrdrea Guvernului nr.69412017,

DISPUN:

1. Conducdtorul Direcliei asistenld sociald qi sdndtate a Consiliului Municipal

Chiqindu, va asigura organizarea implementdrii tratamentului video observat al

tuberculozei (VOT) in condiliile epidemiei COVID - Ig,ludnd in considerare

prevederile ordinului nr. 341 din 18 martie 2019 qi instrucliunea, conform anexei.

2. Centrul pentru Politici qi Analize in Sdndtate (Centrul PAS), in faza de

implementare aVOT va oferi spaliu hosting pentru sistemul informalional VOT al

IMSP Institutul de Ftiziopneumologie "Chiril Draganiuc" pentru asigurarea

suportului tehnic continuu qi transferul treptat de cunoqtinle cdtre personalul IT

desemnat de IMSP IFP "Chiril Draganiuc".

3. Coordonatorul programului National de Control al Tuberculozei (Dna Valentina

V[C) va acorda suportul consultativ metodic coordonatorilor teritoriali din AMT.

4. Controlul executdrii dispo zi\iei se atribuie dnei Daniela Demigcan, qef Direclia

politici in domeniul sdndtblii publice.
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Instruc{iune

Implementarca tratarrrentului VOT in condiliile epidemiei COVID-I! se va

efectua avdnd la bazdurmdtoarele principii:

1. Respectarea cu strictele a prevederilor documentafiei de aplicare a VOT

(ordinul rc. 341din 18 martie 2019) qi prevederilor dispoziliei nr. 102-d

din 20 martie 2020 cu privire la cu privire la organizarea activitetii

serviciului de pneumoftiziologie teritorial in condiliile epidemiei COVID

- t9.
2. Asistenla tehnicd, informalionald intensd oferitd personalului medical din

fiecare cabinet pneumoftiziologic de cdtre proiect pe parcursul primelor 2

luni de implementare in fiecare teritoriu'

3. Asistenla tehnicd qi mentoratul oferit pacienlilor cu TB in regim non stop

pentru asigurarea legdturii neintrerupte cu personalul medical prin

intermediul aPlicaliei VOT.
4. Acoperirea teritoriald graduald cu alocare de resurse necesare pentru

asistenf6 tehnicd gi informare calitativd a cabinetelor TB qi a pacienlilor

din teritoriile noi acoPerite.

5. proiectul va fi demarat in Municipiul Chiqindu, cu acoperirea graduald a

tuturor cabinetelor TB din municipiu pe parcursul a 2 luni. in teritoriile

incluse in implementarea tratamentului video observat al tuberculozei

(VOT), conform anexei, fiecare cabinet TB va beneficia de 2laptopuri,

transmise cu titlu gratuit de cdtte Centrul PAS, pentru asigurarea

monitorizdrii tratamentului video-observat'

6. ',Regulamentul cu privire la modul de organizare a tratamentului video

observat al tuberculozei(VoT)" aprobat prin ordinul MSMPS nr. 341 din

18.03.2019 va fi modificat cu urmdtoarele:

o Adresa web a platformei web www*Jol,-tuberculoza.info va fi inlocuitd

cu platforma web www.tbvot.md la punctele I.5, m.15.5) qi III.17.2),

punctul 2 dinAnexa 2, punctul2 dinAnexa 4;

. Cuvantul "containere" va fi inlocuit cu sintagma "containere/pungi"

ia punctele IV.18.3),IV.18.a) qi IV'18'7);

. Lista de responsabilitS{i a pacientului in Anexa 1 va fi suplinit6 cu

sintagma "Sd nu pdrdsesc locul de domiciliu pe durata afldrii pe

certificat de concediu medical".



7. Proiectul va asigura alocarea resurselor umane necesare pentru asistenla

fiecarui cabinet TB qi a pacien{ilor arondali, estimativ implicarea a

maxim 5 persoane care vor fi responsabile pentru oferirea de suport

tehnic neintrerupt pe parcursul a 2 iuni in Municipiul chiqinau' p6n6 la

etapain care ,"*iriil. TB vor fi apte de sine statdtor s6 gestioneze

proces.l. ptevdzt$e de Ordinul nr' 3 4l I 2019'

8. tn paralel cu implementarea VoT in Mun. Chiqinau, Se va evalua

posibilitatea de extindere qi se va inilia procesul de instruire la distan!6 a

partenerilor din teritorii care vor fi impficali in oferirea suportului tehnic

qi logistic de implementare voT p"ttt* cabinetele TB: AFI Anenii Noi'

SMIT, TDV etc.


