
MINISTERUL SANATATII AL REPUBLICII MOLDOVA

DISPOZITIE
mun. Chiqindu

nr. /0{-
Cu privire la desfiqurarea Studiului de

evaluare a calitifii managementului clinic
al cazurilor de MDR TB depistate si inregistrape
in tratament in anul 2012

in scopul realizdrti Programului Nalional de control a tuberculo

2011,- 201,5, aprobat prin Hotdrllrea Guvernului nt. l!1t din 21' decemb

temeiul punctului 9 al Regulamentului privind organizarca qi

Ministerului S[ndtd1ii, structurii qi efectivului limitd ale apatatului ce

aprobat prin Hotdrirea Guvernunui nr.397 din 31 mai 20ll'

DISPUN:

A organiza Studiul de evaluare a calitdlii managementului clinic a

MDR TB depistate si inregistrate in tratament in anul 2012 care se

in perioada martie - mai t\015.
Se aprobd Planul de implementare a studiului de evalu

managementului clinic a,l cazuilor de MDR TB depistate si i
tratament in anul 2012 (r:onform anexei).

3. Conducdtorilor instituliilor medico-sanitare publice republica

municipale qi departamerrtale vor asigura qccesul deplin la date n

desfrgurarea studiului.
Directorul interimar al Centrului Nalional de Management in Sdn

Barba) va asigura condiliile necesare peniru desftqurarea colectd

cadrul instituliilor medic,c-sanitare publice.

5. Cheltuielile legate de desfrqurarea studiplui vor fi acopeiite d
Grantului consolidat al Fondului Glopal prin intermediul
Principal, Centrul Politici si Analize in Sdndtate.

Controlul executdrii prerzentei dispozi'gii se atribuie dnei Ele

Seclie Programe Nafionale.

Svetlana COTEL
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PLANUL
de implementare a studiiului de evaluare a calitlfii I

clinic al cazurilor de MDR TB depistate si in
in tratament in anul 2012
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Colectarea datelor Martie - l" Mai 201'5 Centrirl Naliona
Manalgement in
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1 Mai - 1l5 Mai 2015 Centrul Naliona
Management in
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