
MINISTERUL SĂNĂTĂŢII A L REPUBLICII M O L D O V A 

D I S P O Z I Ţ I E 
mun. Chişinău 

^ 2015 

Cu privire hi instituirea Grupului de lucru 

în conformitate cu demersul Centrului P A S . în scopul elaborării unei foi de 
parcurs pentru de/.voltarea serviciilor de îngrijiri medicale pentru pacienţii cu TB 
în condiţii de ambulatoriu şi revizuirea politicilor de spitalizare în Serviciul de 
tuberculoză. în temeiul prevederilor punctului 8 al Regulamentului privind 
organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, aprobai prin Hotărârea 
Guvernului Nr. 397 din 31 mai 2011. 

D I S P U N : 

1. A institui grupul de lucru conform Componenţei nominale menţionate în 
anexa nr. I la prezenta Dispoziţie. 

2. Grupul de lucru: 
11 va elabora foaia de parcurs pentru dezvoltarea serviciilor de îngrijiri 

medicale pentru pacienţii cu tuberculoză în condiţii de ambulatoriu şi 
revizuirea politicilor de spitalizare în serviciul de tuberculoză, 

2) va coordona procedura de revizuire, formulare a noilor politici, documente 
de reglementare in domeniul de combatere a tuberculozei pentru a 
implementa obiectivele pentru următorii ani conform proiectului 
„Consolidarea controlului Tuberculozei în Republica Moldova" pentru anii 
2015-2017 finanţat de fondul Global. 

3) va coopta la necesitate şi alţi specialişti relevanţi în domeniu. 
4) va prezenta proiectul actului normativ elaborat în termen până la 

15.02.2016. 
3. Controlul executării prezentei dispoziţii mi-l asum personal. 

Viceministru Gheorghe ŢURCANU 



Anexa 1 
la Dispoziţia misterului Sănătăţii 

din //• • S.' 

Componenţa nominala a grupului de lucru, 
responsabil de coordonarea procedurii de revizuire, formulare a noilor 

politici, documente de reglementare în domeniul de combatere a tuberculozei 

urgentă şi comunitară; 
I.aurenţiu Munteanu consultant. Direcţia asistenţa medicala primară. 

urgentă şi comunitară; 
Constantin Iavorschi dhm. Profesor Universitar. Preşedintele comisiei 

de specialitate Ptiziopneumologic; 
Victor Botnam dhm. Profesor Universitar, membru al comisiei de 

Gheorghe Ţurcanu 
Tatiana Zatîc 

Viceministrul Sănătăţii; 
şef Direcţie asistenţa medicală primară, urgentă şi 
comunitară: 
şef Direcţie asistenţă medicală spitalicească; 
şef Serviciu programe naţionale; 
şef adjunct Direcţie asistenţa medicală primară. 

Rodica Scutelnic 
Elena Boleac 
Luminiţa Avornic 

Nicolae furtuna 
Viorel Soltan 
Victoria Petrica 

Liliana Domcnte 
specialitate fliziopncumologie; 
Directorul Institutului de 
membru al comisiei 
f tiziopncumologie; 
Vicedirector CNSP; 
Directorul Centrului PAS: 
UC1MP. 

F ti zi opne umo 1 ogi e. 
de specialitate 


