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I. Introducere 

 

 

Documentul de poziție este rezultatul unei consultări largi ai actorilor implicați în 

procesul de control al tuberculozei în Republica Moldova – pacienți, societate civilă și 

comunitate, asistență medicală și administrație publică. Documentul dat include opiniile şi 

concluziile celor peste 800 de reprezentanți ai autorităților publice locale și ai asistenței 

medicale primare, ai organizațiilor societății civile active în TB și celor peste 250 de 

persoane cu TB, participante la activitățile desfășurate pe parcursul anilor 2016-2017, în 

contextul programului „Împreună în controlul tuberculozei” – parte a programului regional 

EECA TB-REP. 

Documentul de poziție reprezintă o scurtă analiză a aspectelor aferente tranzitiei la 

tratamentul ambulator în tuberculoză, fiind axat pe trei piloni: 

1. Perspective: Pacient 

2. Implicare și angajament: Societate civilă 

3. Îngrijorări și propuneri: Asistență Medicală Primară și Autorități Publice Locale 

 

II. Expunerea problemei 

 

 

Organizația Mondială a Sănătății recomandă tratament ambulator pentru TB, iar din 

2011, tratament preponderent în condiții de ambulator și pentru formele rezistente de 

tuberculoză (TB MDR). În rezultatul evaluării de către misiunea OMS din 2013, a 

programului național de control al tuberculozei din Republica Moldova, a fost recomandată 

extinderea tratamentului TB în condiții de ambulator.   

 

Eficacitatea și eficiența tratamentului ambulator au fost raportate în studii realizate în 

diferite regiuni ale lumii. Datele studiului realizat în RM în anii 2012-2014 în raioane au 

confirmat non-inferioritatea tratamentului ambulator versus celui aplicat în condiții de 

staționar. 



 

Argumentele în favoarea spitalizării și riscurile invocate de către prestatorii de 

asistență medicală au generat fenomene critice ale practicii de spitalizare: 

 Spitalizarea aproape universală (inclusiv și a persoanelor cu risc redus de 

contagiozitate) și 

 Durata excesivă de spitalizare
1
 

 

 Analiza și evaluarea serviciilor medicale și de suport oferite pacienților cu 

tuberculoză pe perioada tratamentului este necesară pentru a înțelege așteptările tuturor 

celor implicați în proces, pentru a dezvolta aceste servicii în continuare, atât pentru pacienţii 

cu tuberculoză și familiile acestora, pentru a le garanta accesul universal la îngrijire de 

calitate, cît și pentru cei care sunt direct implicați în acordarea acestor servicii și obținerii 

recunoașterii profesionale și satisfacției morale pentru lucrul pe care îl îndeplinesc.  

 

În același timp, aspectele care caracterizează și influențează viaţa pacienţilor cu 

tuberculoză și, respectiv recuperarea acestora, sunt determinantele calității serviciilor 

prestate în tuberculoză și se referă, dar nu se limitează doar la - starea de sănătate, 

problemele materiale/financiare, rolul asistenței medicale și sociale, rolul familiei, rolul 

autorităților publice și al comunității în acest proces. 

 

III. Scop si necesitate 

 

 

Scopul prezentului document este să ofere un punct de pornire și un cadru aplicat de 

dezbatere asupra aspectelor legate de tranziția la tratamentul ambulator în tuberculoză și 

crearea unui mediu favorabil persoanelor afectate de tuberculoză, cu suport normativ și 

legislativ de reglementare și modernizare a serviciului ftiziopneumologic, de organizare a 

serviciilor medicale și de suport.  

 

                                                   
1 Ordinul Nr. 305 din 14.04.2017 Cu privire la aprobarea Foii de parcurs pentru modernizarea serviciului de ftiziopneumologie 



O modalitate de a depăși fenomenele existente din practica de spitalizare și 

problemele psiho-sociale cu care se confruntă pacientul cu TB este reducerea ratei și 

perioadei de spitalizare pentru cei care o necesită, cu respectarea obligatorie a unui 

tratament calificat în condiţii de ambulator, păstrându-i astfel persoanei integritatea psiho-

emoțională și rolul în spaţiul său social. 

  



IV. Perspective pacient 

 

 

Perspectiva pacientului a fost formulată în baza concluziilor a două studii, realizate în 

anul 2016.   

Raportul “Impactul spitalizării de durată asupra vieții psihosociale a 

persoanelor cu tuberculoză”
2
 permite definitivarea perspectivei pacientului în aspect 

psiho-emoțional și social în favoarea tratamentului ambulator.  

Tratamentul în condiții de ambulator este mai confortabil pentru pacienți, le oferă 

beneficii psihosociale și reduce stigma și discriminarea. Tratamentul îndelungat din spitale, 

uneori, este urmat de stigmatizare, care se explică prin faptul că pacienții continuă a fi 

percepuți ca infecțioși, chiar și după externarea din instituțiile de profil.  

Astfel, oferind persoanelor posibilitatea tratării într-un mediu cunoscut, nefiind 

perturbat modul de viaţă obișnuită al persoanei (viața familială și socială),  persoana ar 

putea continua activitățile cotidiene (dacă-i permite starea fizică), asigurîndu-și, în același 

timp, venitul personal și al familiei sale.  

 

 Studiul “Evaluarea nivelului de satisfacție a pacienților cu tuberculoză în raport 

cu serviciile medicale și de suport în perioada tratamentului”
3
 

Din interviurile realizate și chestionarele aplicate s-a constatat că, dincolo de 

suferinţa produsă de boală, problemele cu care se confruntă pacienții sunt cele materiale şi 

cele legate de suportul familial, comunitar, social și aspectul de comunicare cu personalul 

medical. 

Ca concluzie putem afirma că aspectele–cheie pentru creșterea calității unui suport 

multidimensional pacienților cu tuberculoză în perioada tratamentului sunt asociate cu: 

 Respectarea utilizării statutului și a datelor cu caracter personal ale pacientului; 

 Dreptul de a cunoaște toate alternativele de tratament și de a fi liber în alegerea 

modalității de tratament (staționar vs ambulator); 

                                                   
2
 “Impactul spitalizării de durată asupra vieții psihosociale a persoanelor cu tuberculoză”, G.Andrieș, O.Rucșineanu  

3
 “Evaluarea nivelului de satisfacție a pacienților cu tuberculoză în raport cu serviciile medicale și de suport în perioada 

tratamentului”, O. Rucșineanu,V. Ateș 



 Importanța suportului informațional, educativ, de consiliere prin acordarea timpului 

necesar acestor activități; 

 Povara socio-asociată TB; 

 Implicarea tuturor actorilor comunitari; 

 Aplicarea managementului de caz pentru evaluarea riscurilor asociate tratamentului 

îndelungat; 

 Garantarea calitatății tratamentului; 

 Cultivarea respectului și atitudinii prietenoase față de bolnav și rudele acestuia în 

timpul tratamentului și după finalizarea acestuia. 

  



V. Implicare și angajament: Societatea civilă 

 

 

Organizațiile societății civile din Republica Moldova, care își desfășoară activitatea 

în controlul tuberculozei și-au oficializat angajamentul prin semnarea unui Memorandum 

de Colaborare cu IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc”, instituție 

responsabilă de coordonarea activităților din cadrul Programului Național de Control al 

Tuberculozei.   

 Prin semnarea Memorandumului de Colaborare s-a subliniat importanţa consolidării 

implicării comunității și a organizațiilor societății civile în controlul tuberculozei, precum și 

necesitatea de fortificare a relațiilor mutuale de cooperare, în conformitate cu prevederile 

Programului Național de Control al Tuberculozei 2016-2020, s-a recunoscut rolul important 

și contribuția esențială a organizațiilor societății civile în facilitarea accesului la serviciile 

de  înaltă calitate, precum și în activitățile de prevenire, diagnostic, tratament și îngrijire cu 

o acoperire universală de sănătate și abordarea determinanților sociali.  

Astfel, ținînd cont de consolidarea sistemelor comunitare și angajamentul societății civile, 

s-a convenit constituirea unui cadru de colaborare și facilitare dintre Părți, pentru 

implementarea și realizarea obiectivelor PNCT, în vederea reducerii poverii tuberculozei în 

Republica Moldova. 

Principiile de colaborare instituite (Principiul participării, transparenței, egalității, 

independenței, confidențialității), modalitățile de cooperare; domeniile de competență și 

realizare sunt direcționate spre   eficientizarea implicării organizațiilor societății civile drept 

parteneri de încredere în realizarea direcțiilor de acțiuni ale PNCT. 

 Totodată, reprezentanții activi ai societății civile în domeniul tuberculozei, au 

formulat cîteva propuneri care, în contextul diminuării finanțărilor externe, ar asigura 

durabilitatea implicării comunității în activitățile ulterioare de prevenire, diagnostic,  

tratament și îngrijire în tuberculoză.  

1. Elaborarea și aprobarea standardelor pentru activitatea asociațiilor obștești în 

domeniul TB; 



2. Alinierea și validarea indicatorilor de performanță a asociațiilor obștești la sistemul 

național de monitorizare și evaluare; 

3. Revizuirea și includerea indicatorilor de performanță a asociațiilor obștești în sistemul 

național de monitorizare și evaluare; 

4. Elaborarea nomenclatorului serviciilor prestate de asociațiile obștești în domeniul TB; 

5. Elaborarea cadrului de acreditare pentru prestarea serviciilor de către asociațiile 

obștești în domeniul TB; 

6. Elaborarea cadrului de acordare a granturilor mici asociațiilor obștești în domeniul TB 

din bugetul național; 

7. Stabilirea sistemului de interacțiune dintre asociațiile obștești și structurile de stat din 

domeniu; 

8. Stabilirea sistemului de interacțiune și motivare a actorilor comunitari implicați în 

conduita cazului TB. 

Implicarea organizațiilor societății civile în activitățile de suport și îngrijire pentru 

persoanele afectate de tuberculoză este vitală. Contractarea socială a serviciilor ONG-urilor 

active în TB, precum și concursurile de granturi mici, din fonduri naționale pot deveni o 

modalitate de a asigura durabilitatea intervențiilor comunității în TB, în suportul asistenței 

medicale primare și de profil, recunoscând în același timp, rolul organizațiilor societății 

civile, intensificînd și garantînd participarea societății civile în răspunsul național la TB. 

 

  



VI. Îngrijorări și propuneri: Asistența Medicală Primară și Autoritățile Publice 

Locale 

 

 

Desfășurarea meselor rotunde și dezbaterilor pe marginea tranziției la tratamentul 

tuberculozei în condiții de ambulator au contribuit la identificarea îngrijorărilor 

reprezentanților Asistenței Medicale Primare și ale Autorităților Publice Locale, formulând, 

totodată și propuneri pentru eficientizarea implicării în activitățile de control, exprimate 

prin: 

 

 Abordări individuale de spitalizare pentru pacienți; 

 Siguranța controlului infecției în comunitate; 

 Calitatea tratamentului direct observat; 

 Importanța examinării grupurilor de risc în termeni utili; 

 Necesitatea de a prioritiza domeniul tuberculozei; 

 Abordări segregate privind TB de către reprezentanții APL și AMP; 

 Importanța comunicării dintre actori; 

 Construirea unui cadru pentru interacțiune directă dintre actori, cu accent pe 

implicare, asistență și referire, etc.; 

 Necesitatea dezvoltării unor mecanisme de intervenție în suportul Administrației 

Publice Locale de nivelul I (Primăriile și Consiliile Locale), inclusiv și financiare 

pentru situațiile ce țin de sănătatea populației; 

 Motivarea AMP pentru implicare activă în controlul TB la nivel comunitar prin 

optimizarea indicatorilor de performanță; 

 Consultarea reprezentanților AMP și APL în procesul de modernizare a serviciului de 

ftiziopneumologie; 

 Consolidarea structurii și creșterea rolului echipelor teritoriale multidisciplinare în 

controlul TB; 

 Consolidarea rolului asistentului comunitar în controlul TB; 



 Dezvoltarea și implementarea unui șir de pași eficienți, simpli și clari pentru toți 

actorii implicați. 

 

Totodată, participanții la ședințe au semnat Declaratia comună în controlul 

tuberculozei, prin care reprezentanţii autorităţilor publice locale și asistenței medicale 

primare în comun cu organizaţiile societăţii civile, s-au angajat să utilizeze toate mijloacele 

disponibile, pentru controlul tuberculozei prin: 

 

1. Realizarea programelor comune regionale şi locale de control al tuberculozei; 

2. Organizarea activităţilor comune de informare şi de educare a comunităţii privind 

simptomele tuberculozei şi necesitatea de adresare la timp la medic; 

3. Cooperare eficientă pentru a acorda suport în timp util pacienţilor cu TB, pentru a stimula 

responsabilitatea pacienților față de tratament; 

4. Prevenirea stigmatizării şi condamnarea discriminării în tuberculoză. 

 

  



VII. Concluzii  

 

   

În contextul actual, un tratamentul integrat și de calitate al tuberculozei trebuie să 

continue să se extindă peste hotarele terapiei medicale (de dorit scurtă și cu o cantitate 

rezonabilă de pastile), cu contexte de comunicare eficientă în planul asistenţei medicale, 

psihologice, spirituale și, inclusiv, al susţinerii materiale. 

 

Implementarea unei foi de parcurs pentru îmbunătățirea serviciilor de asistență și de 

suport destinate pacienţilor, cu abordari centrate pe pacient, suport medical și comunitar, 

trebuie construită, reieșind din necesitățile și posibilitățile existente,  explorând eficient 

oportunitățile actuale pentru implicarea societății civile și a comunității, devenind un 

mecanism pentru îmbunătățirea serviciilor de asistență destinate pacienţilor. 

  



Tuberculoza în comunitate: Pași necesari pentru o comunitate sănătoasă
4
 

 

 

1. Promovează modul sănătos de viață. 

2. Îndrumă persoanele din comunitate să treacă controlul pentru tuberculoză. Ajustează 

listele persoanelor din grupurile de risc. Asigură-te că cei, care sunt incluși în listă, 

au efectuat controlul.   

3. Încurajează-i pe cei din anturajul persoanei cu TB să treacă examenul medical. 

Asigură-te, că cei cărora li se recomandă acest examen, l-au efectuat.   

4. Asigură-te că persoana cu TB, este în tratament, își ia pastilele regulat și în dozele 

necesare.  

5. Manifestă interes și compasiune față de persoana cu TB. Zîmbește-i, strînge-i mîna și 

întreab-o cum se simte. 

6. Vorbește persoanei despre reacțiile adverse. Cere sfatul ftiziopneumologului.  

7. Întreabă, ce poate să-i cauzeze întreruperea tratamentului. Coordonează cu alți 

actori sau prestatori de servicii, posibilitățile de acțiune pentru a preveni 

întreruperile și abandonul tratamentului.  

8. Referă și acompaniază, în caz de necesitate, persoana către asistență socială. 

9. Vorbește calm și corect despre tuberculoză cu persoanele din jur.  

10.  Cere susținere și acceptare pentru persoana cu TB în comunitate. 

 

 

                                                   
4 Draft-Material, elaborat de către SMIT în conlucrarea cu PNCT destinat actorilor comunitari 


