
MINISTERUL SĂNĂTĂŢII AL REPUBLICII MOLDOVA 

DISPOZIŢIE 
m u n . C h i ş i n ă u 

. . « 9// 2015 nr 

Cu privire la desfăşurarea Studiului privind 
tratamentul virtual observat pentru pacienţii cu tuberculoză 

în conformitate cu prevederile Legii nr . l53-XVI din 04 iulie 2008 cu privire la controlul 
şi profilaxia tuberculozei, realizării Programului naţional de control al tuberculozei pentru anii 
2011-2015, aprobat prin Hotărîrea de Guvern nr. 1171 din 21.12.2010, obiectivelor 
Programului strategic de modernizare tehnologică a guvernării (e-Transformare), aprobat prin 
Hotărîrea de Guvern nr.710 din 20 septembrie 2011, în scopul asigurării continuităţii 
tratamentului, respectării cu regularitate a schemelor de tratament şi creşterii complianţei la 
tratament a pacienţilor cu tuberculoză prin utilizarea aplicaţiilor web, în temeiul prevederilor 
Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, aprobat prin 
Hotărîrea de Guvern nr. 397 din 31.05.2011, 

1. A aproba: 
1) PlanuI de implementare a Studiul privind tratamentul virtual observat pentru pacienţii cu 

tuberculoză în perioada 2015-2016, conform anexei nr. 1; 
2) Regulile de implementare a Studiului privind tratamentul virtual observat pentru pacienţii 

cu tuberculoză, conform anexei nr.2. 

2. A organiza începînd cu 1 iunie 2015 Studiul privind tratamentul virtual observat (VOT) 
pentru pacienţii cu tuberculoză, în conformitate cu Planul şi Regulile de implementare 
aprobate. 

3. Directorul 1MSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chirii Draganiuc" (Dna Liliana 
Domente) de comun cu Asociaţia Obştească „AFI" (Dl Lilian Severin, preşedinte) vor 
asigura condiţiile necesare pentru desfăşurarea colectării datelor din cadrul IMSP. 

4. Conducătorii Direcţiei Sănătăţii a Consiliului Municipal Chişinău, Directorii IMSP 
Institutul de Ftiziopneumologie „Chirii Draganiuc", IMSP Spitalul clinic municipal de 
Ftiziopneumologie Chişinău, IMSP A M T Botanica, IMSP A M T Buiucani, IMSP A M T 
Centru, IMSP A M T Ciocana, IMSP A M T Rîşcani vor asigura accesul deplin la datele 
necesare pentru desfăşurarea studiului. 

5. Cheltuielile privind desfăşurarea Studiului vor fi suportate de către Programului Naţiunilor 
Unite pentru Dezvoltare, Fondului Global pentru combaterea Tuberculozei, HIV şi Malariei 
prin intermediul Centrului pentru Politici şi Analize în Sănătate. 

6. Controlul executării prezentei Dispoziţii se atribuie dnei Elena Boleac, şef Secţie programe 

D I S P U N : 

naţionale. 

Viceministru Svetlana C O T E L E A 



Anexa nr. 1 
iisDQziţia M i n i s t e r u l u i Sănătăţii- — -

Planul de implementare a Studiului privind 
tratamentul virtual observat pentru pacienţii cu tuberculoză 

Nr. Etapa Perioada Responsabili 

1. Aprobarea Protocolului şi 
metodologiei studiului de către 
P o m i t i ^ i i i \ f\f* ptifS Hin CflHrnl IIM^P 
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IFP „Chirii Draganiuc" 

Pînă la 
01.06.2015 

IMSP IFP „Chirii Draganiuc" 

Asociaţia Obştească „AFI" 

PNUD 

2. Colectarea datelor despre pacient 
(completarea cohortelor DOT şi 
VOT) 

01.06.2015¬

31.10.2016 

Asociaţia Obştească „AFI" 

IMSP IFP „Chirii Draganiuc" 

3. Completarea bazei de date a 
studiului (modulul VOT şi modulul 
DOT) 

Dezvoltarea platformei web pentru 
modulul VOT 

01.06.2015¬
31.10.2016 

IMSP IFP „Chirii Draganiuc" 

Asociaţia Obştească „AFI" 

Centrul PAS 

PNUD 

4. Introducerea şi verificarea calităţii 
datelor 

01.06.2015¬

31.10.2016 

IMSP IFP „Chirii Draganiuc" 

Asociaţia Obşteasca „AFI 

PNUD 

5. Analiza datelor 1 1.1 1 . Z U I 3 -

15.12.2016 
Asociaţia Obşteasca „AFI 

IMSP IFP „Chirii Draganiuc" 

PNUD 

6. Prezentarea Raportului final 24.12.2016 Asociaţia Obştească „AFI" 

IMSP IFP „Chirii Draganiuc" 

PNUD 

7. Elaborarea recomandărilor de 
implementare pentru PNCT în baza 
Raportului 

20.01.2017 IMSP IFP „Chirii Draganiuc" 

Secţia programe naţionale a MS 



A n e x a nr. 2 

la dispoziţia M i n i s t e r u l Sănătăţii 

,r. WgţMjk <#£/&/^ 
Reguli de implementare a Studiului privind 

tratamentul virtual observat pentru pacienţii cu tuberculoză 

1. Metodologia studiului prevede selectarea eşantionului de 400 pacienţi cu tuberculoză: 200 
de pacienţi vor forma grupul de control şi vor primi tratament direct observat standard 
(DOT) - Grupul DOT, iar alţii 200 pacienţi vor primi tratament virtual observat (VOT) -
Grupul V O T ; 

2. Procedura de selectare includere/excludere din studiu se va efectua în conformitate cu 
Protocolul studiului „Tratamentul virtual observat pentru pacienţii cu tuberculoză" aprobat 
de către Comitetul de etică din cadrul IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chirii 
Draganiuc"; 

3. Procedura se va aplica în cadrul IMSP din municipiul Chişinău: IMSP Institutul de 
Ftiziopneumologie „Chirii Draganiuc", IMSP Spitalul clinic municipal de 
Ftiziopneumologie Chişinău, IMSP A M T Botanica, IMSP A M T Buiucani, IMSP A M T 
Centru, IMSP A M T Ciocana, IMSP A M T Rîşcani; 

4. Monitorizarea Grupului V O T va fi realizată de către A O „AFI", iar a Grupului DOT - de 
către Departamentul Monitorizare şi Evaluare din cadrul IMSP Institutul de 
Ftiziopneumologie „Chirii Draganiuc" de comun cu A O „AFI"; 

5. Eliberarea medicamentelor antituberculoase pacienţilor din Grupul V O T urmează a fi 
realizată: 

5.1. Pacientul va contrasemna acordul informat privind schema şi regimul prescris cu 
responsabilitatea respectării acestora. 

5.2. Medicamentele antituberculoase vor fi eliberate pacientului din cadrul cabinetului de 
ftiziopneumologie teritorial, conform regimului prescris, în cantităţi exacte, pentru o 
perioadă de 14 zile calendaristice, fapt confirmat prin semnătură în Registrul de 
evidenţă a medicamentelor din cadrul cabinetului. Pacientul este responsabil de 
păstrarea medicamentelor în condiţii adecvate (loc uscat, ferit de lumină, în locuri 
neaccesibile copiilor etc). în caz de omitere a unor doze, pacientul va prezenta stocul 
de medicamente rămas neconsumat. 

5.3. Personalul medical din cadrul cabinetului de ftiziopneumologie va completa Fişa de 
tratament (TB01), unde va indica cantitatea de medicamente eliberată notînd prin 
„nr./Z", conform modelului de mai jos şi va trage o linie orizontală pentru a arăta 
numărul de zile corespunzătoare cantităţii de medicamente eliberate. 
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5.4. Monitorizarea tratamentului şi a reacţiilor adverse va fi realizată de către personalul 
medical instruit (suporteri V O T din cadrul A O „AF1"). Suporterul V O T va semnala 
medicul ftiziopneumolog despre orice problemă medicală apărută la pacient; 

5.5. Săptămînal, suporterul V O T , va informa personalul medical din cadrul cabinetului de 
ftiziopneumologie despre numărul de doze administrate video observat de către pacient, 
precum şi numărul omis de doze, reacţiile adverse notificate. în caz de apariţie a 
reacţiilor adverse sau a necesităţii efectuării examinărilor medicale de rutină, suporterul 
V O T va efectua referirea pacientului la medicul ftiziopneumologie. 

5.6. Personalul medical din cadrul cabinetului de ftiziopneumologie, în baza informaţiei 
recepţionate de la suporterul V O T va înscrie în T B 01 cu semnul "+" zilele în care s-au 
ridicat medicamentele video observat, deasupra liniei de demarcare ( ), şi cu 
semnul "-" zilele în care medicamentele nu au fost administrate video observat, sub 
linia de demarcare, conform modelului: 
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5.7. în caz de întreruperi a tratamentului, suporterul V O T va analiza cazul şi va oferi 
consilierea psihologică a pacientului în vederea reîntoarcerii imediate în tratament a 
acestuia. Excluderea pacientului din Grupul V O T şi din studiu propriu-zis, se va efectua 
numai în conformitate cu prevederile protocolului studiului. 

6. Pacienţii din cadrul studiului vor beneficia de stimulente şi/sau suport social în conformitate 
cu prevederile legislaţiei în vigoare. Pentru pacienţii din Grupul V O T , stimulentele vor fi 
eliberate în baza raportului suporterului V O T şi conform TB 01 completat (p.5.6), 
cumulativ timp de două săptămîni. 

7. Responsabil de iniţierea, efectuarea şi finalizarea tratamentului antituberculos este medicul 
ftiziopneumolog, consemnat prin Acordul trilateral între: medicul ftiziopneumolog, pacient, 
reprezentantul A O „AFI". 


