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1.

Viziune, misiune,
valori

VIZIUNE
O lume în care infecţia cu HIV este
sub control şi persoanele
seropozitive sunt membri egali într-o
societate care nu-i discriminează.

MISIUNE
A promova şi apăra drepturile
persoanelor infectate şi afectate de
HIV/SIDA din România.

PRINCIPII & VALORI
Principii pentru care luptăm:
 Dreptul la o protecţie socială
adecvată
 Dreptul la educaţie şi integrare
socio-profesională
 Acces egal la servicii şi îngrijiri
medicale
 Acces la tratament antiretroviral
continuu, gratuit şi
nediscriminatoriu

Valori în care credem:
 Implicarea pacienţilor în procesul
de luare a deciziilor
 Solidaritate între membrii
organizaţiei
 Transparenţă
 Non-discriminare şi incluziune
socială
 Echitate socială
 Proactivitate
 Şanse egale
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2.

Guvernanță &
echipa executivă

UNOPA este o orgnizatie nonguvernamentală umbrelă, ai cărei membri s-au unit pentru
atingerea obiectivelor comune pe care le au în apărarea și promovarea persoanelor care
trăiesc cu HIV/SIDA în România.
UNOPA este condusă de Adunarea Generală și Consiliul Director.
Adunarea Generală este formată din reprezentanții legali ai următoarelor organizații:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Asociaţia Persoanelor Afectate - Brăila
Fundaţia Andreea – Mediaş
Asociaţia Benone - Tirgu-Mures
Asociaţia Inocentă şi speranţă - Reşita
Asociaţia Iris - Vaslui
Asociaţia Licurici – Giurgiu
Asociaţia Lizucă – Bacău
Asociaţia Noi şi Ceilalţi – Bucureşti
Asociaţia Noua Speranţă - Petrilă
Asociaţia O rază de lumină - Mangalia
Asociaţia Pro Karma – Tirgu-Mures
Fundaţia MGH - Constanţa
Asociaţia Red Ribbon - Fălticeni
Asociaţia Speranţa Băniei - Craiova
Asociaţia Speranţa Copiilor 2000 - Bârlad
Asociaţia Speranţa în Viitor – Timişoara
Asociaţia Tereza - Botoşani
Asociaţia Viaţa şi Speranţa – Giurgiu
Asociaţia Noi şi Ceilalţi – Filiala Braşov
Asociaţia Noi şi Ceilalţi – Filiala Constanţa
Asociaţia Noi şi Ceilalţi – Filiala Prahova
Asociaţia Noi şi Ceilalţi – Filiala Arad

Consiliul Director reales la începutul lui 2015 prin procedura prevăzută în statutul
organizaţiei, este format din 5 membri.
Echipa executivă este compusă din 7 membri.
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Consiliu Director:

CristianTraicu
Vice-presedinte

Cristian Rosu
Presedinte

Lenuta Nastrut
Membru

Ionut Valentin Nita
Membru

Constantin Vlase
Membru

Echipa executivă:

Iulian Petre
Director Executiv

Florentina Trandafir
Asistent Financiar

Liliana Cacaraci
Responsabil Financiar

Daniela Manea
Asistent proiect

Geanina Surdu
Coord. Depart. Programe

Catalina Zaharia
Asistent proiect

Viorel Vasile
Asistent Financiar
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3.

Apărarea și promovarea
drepturilor persoanelor
afectate de HIV/SIDA

La fel ca pentru orice grup de cetățeni români, legea și statul român garantează persoanelor care
trăiesc cu HIV/SIDA drepturi și subliniază anumite obligații. Deși garantate de lege, aceste drepturi
nu sunt mereu respectate. Și în 2015, UNOPA a continuat să monitorizeze situațiile de încălcare a
drepturilor persoanelor seropozitive și să acționeze prin mijloacele potrivite care să ducă la
rezolvarea problemelor.
Prioritatea acțiunilor de advocacy a UNOPA a fost reprezentată de prevenirea întreruperilor de
tratament ARV în spitatele din România. Accesul gratuit și continuu este un drept pe care statul
român îl garantează persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA. Cu toate acestea, din cauza aspectelor
birocratice complexe ale asigurării tratamentului, în anul 2014 întreruperile au fost frecvente în mai
multe județe din România.
Pentru a ne asigura că întreruperile de tratament nu vor caracteriza și anul 2015, UNOPA a păstrat
un dialog continuu și deschis cu toți factorii de interes implicați în asigurarea tratamentului ARV, a
dezvoltat campanii de informare și conştientizare adresate atât autorităţilor cât şi publicului larg, a
reprezentat în mass media poziţia de opinie a celor care trăiesc cu HIV/SIDA în România.

CAMPANIA VREM SĂ TRĂIM

Ce ai face dacă ai afla că ai fost
condamnat la moarte?
Evident m-aş simţi discriminat,
m-aş simţi ca şi cum ai fi trădat
de propriul sistem, în care am
avut încredere şi la care am
contribuit. Ăăăă.. ce aş face?
Probabil că aş încerca, dacă aş
avea încă libertatea la
îndemână, aş încerca să fac
toate lucrurile pe care mi le-am
propus....
(Răspunsul unui trecător din
București la întrebarea cheie
din spatele realizării filmului
„Vrem să trăim”)

Prin această campanie s-a urmărit aducerea în atenţia autorităţilor
problematica accesului la tratament al pacienţilor care trăiesc cu HIV
şi solicitarea de măsuri imediate în direcţia prevenirii întreruperilor de
tratament. Prin campania „Vrem să trăim!” să cerem celor
responsabili, de la nivel central şi local, o altă atitudine faţă de situaţia
pacienţilor care trăiesc cu HIV. Să dezvolte o atitudine preventivă, de
măsuri luate din timp în direcţia asigurării bugetului pentru tratament,
a realizării la timp a achiziţiilor de medicamente, a aprovizionării cu
medicamente de la distribuitori, a prevenirii exportului paralel al
medicamentelor necesare pacienţilor din România, etc.
Campania a avut în centru un film realizat prin înregistrarea reacțiilor
spontane a trecătorilor din București la întrebarea „Ce ai face dacă ai
ști că ai fost condamnat la moarte?” – sentiment pe care lipsa
tratamentului îl instalează în mintea și sufletul celor care trăiesc cu
HIV/SIDA
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Publicare. UNOPA Youtube Chanel, Pagina
Facebook/Federația UNOPA
Perioadă : martie – aprilie 2015
Vizualizări: 7000

Dezbateri publice „HIV/SIDA o problemă a
comunității”
Aceste dezbateri s-au organizat de către UNOPA împreună cu asociaţiile de
persoane seropozitive şi dar și în judeţe cu alte organizaţii active în
sectorul HIV/SIDA şi au vizat participarea autorităţilor locale, ONG-urilor
locale, mass-media şi persoane seropozitive.

În cadrul acestor evenimente s-a analizat situaţia şi problemele locale
legate de HIV/SIDA, de accesul la tratament şi la analizele specifice
necesare, de prevenirea infecţiei cu HIV la nivel local, modalităţile şi căile
de acţiune.
Perioadă : noiembrie-decembrie 2015
Participanți: 350
Acoperire: 16 județe

Membralitate în Consiliul de Etică din
cadrul spitalelor
Consiliul de etică reprezintă forul de autoritate morală constituit în cadrul
spitalelor publice, în vederea garantării punerii în valoare a principiilor
morale sau deontologice în cadrul sistemului de sănătate.
Fiecare spital public are obligația legală de a sprijini constituirea unui
Consiliu de Etică în incinta sa, format din 7 membri:
a) un reprezentant ales al corpului medical al spitalului, din personalul cu
integrare clinică;
b) 2 reprezentanţi aleşi ai corpului medical al spitalului, altul decât
personalul cu integrare clinică;
c) 2 reprezentanţi aleşi ai asistenţilor medicali din spital;
d) un consilier juridic sau un reprezentant al aparatului funcţional al
spitalului, desemnat de către managerul unităţii sanitare;
e) un reprezentant ales al asociaţiilor de pacienţi
Reprezentanți ai organizațiilor membre UNOPA fac parte din Consilii de
Etică astfel:
-Năstruț Lenuța – Preș. As. Iris - Spitalul Judetean de Urgenta Vaslui
-Vlase Constantin – Preș. APA Brăila - Spitalul de Pneumoftiziologie
din Brăila
-Vatavu Ana – Preș. As. Lizuca - Spitalul Județean de Urgență Bacău,
Spitalul de Pneumoftiziologie Bacău
- Roșu Cristian – Preș. As. Noi și Ceilalți - Spitalul Clinic „Dr. Victor
Babes” București, Spitalul Clinic de Urgență "Sf. Ioan" Bucuresti
- Petre Iulian – Director Executiv UNOPA – Institutul Național de Boli
Infecțioase „Matei Balș”, Spitalul Clinic de Psihiatrie “Prof. Dr. Al.
Obregia”
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4.

Acțiuni de prevenție
și testare HIV

Una dintre cele mai importante componente în lupta cu virusul HIV este prevenția. Considerăm că
educarea tinerei generații ne aduce cu un pas mai aproape de un viitor fără HIV. Și anul acesta
ne-am implicat în activități de educare și informare stradale, școli și licee, pe social media.
În ultimii ani numărul de infecții noi cu virusul HIV, îndeosebi în rândul populaţiei tinere a fost în
continuă creștere. Am urmărit ca prin acțiuni directe să tragem semnale de alarmă cu pririre la
această tendință, să pledăm pentru introducerea educației pentru sănătate în învățământul de
masă, să derulăm activități de informare în mai multe dintre județele țării, să încheiem
parteneriate cu școli și licee, protocoale de colaborare cu instituții locale și județene pentru a
derula activități de prevenție.

Campanii de informare stradale
– Proiect In My Shoes
Activităţile de informare şi sensibilizare a comunităţii s-au derulat
lunar, de la începutul lui 2015 până în luna septembrie, și s-au
desfăşurat lunar la nivelul asociaţiilor de persoane seropozitive.
Activităţile au constat în distribuire de pliante, broşuri, prezervative
şi mesaje de prevenire în pieţe publice, cluburi pentru tineri, şcoli,
licee, evenimente artistice şi sportive, târguri, etc.

Activități de
informare prin
distribuire pliante și
prezervative tinerilor

Perioada: ianuarie – septembrie 2015
Voluntari implicaţi: 120
Activități de informare în comunitate: 150
Tineri informați: 22700
Județe acoperite: 16
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Concurs online „Care crezi că este cea
mai trăsnită afirmație?”
Prin intermediul concursului online s-a urmărit demontarea unor
mituri existente în mediul online și a sublinia şi pe un alt ton nevoia de
informare corectă și atenţionarea asupra importanţei selecţiei
surselor pe care tinerii le folosesc.
Prin intermediul Facebook, a fost distribuit un chestionar prin care
fiecare participant vota cea mai trăsnită afirmaţie cu privire la
HIV/SIDA. Cu acest prilej s-au oferit și informațiile corecte cu privire la
aspectele problematice.
Prin extragere la sorți, au fost premiaţi 3 tineri care au primit 365 de
prezervative, suficiente pentru un an de zile.
Perioada: ianuarie-februarie 2015
Participanţi: 100
Acoperire: națională

Seria de jocuri online „Decizii pentru
viață” – Proiect In My Shoes
Interacțiunea online și site-urile de socializare sunt instrumente din ce
in ce mai folosite de tineri pentru a comunica, pentru a-și petrece
timpul liber si pentru a se informa.
Ținand cont de acesta tendință, UNOPA a dezvoltat în cadrul
proiectului In My Shoes seria de jocuri „Decizii pentru viață” din care
fac parte următoarele aplicații: Demontăm mituri, Cine-i cine, Jocul
fără joacă.
Jocurile online „Decizii pentru viata” le permite tinerilor sa exploreze
si sa constientizeze consecintele propriilor decizii si comportamente,
intr-un mediu sigur, avand in acest fel informatiile de care au nevoie
pentru a evita situatiile cu risc de infectare, de discriminare, din viata
reala.
Participanţi: peste 3000 accesari
Acoperire: națională
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5.

Acceptare. Combatere
stigmă şi discriminare

În România, nivelul cel mai ridicat de discriminare este asociat cu persoanele infectate cu HIV,
peste jumătate dintre respondenții la un studiu CNCD* (Percepții și atitudini privind
discriminarea. Raport de cercetare realizat pentru CNCD, august 2015) indicând că acestea sunt
discriminate la școală, la locul de muncă, dar și în locurile publice. În acest an am dorit să
începem un proces prin care să cultivăm/extindem aria de sensibilitate a fiecărui om, încurajând
la deschidere față de persoanele ce trăiesc cu HIV/SIDA atunci când au ocazia să le întâlnească
ori să vorbească despre ele.

Campanii nonformale de teatru social –
Proiect În My Shoes
Teatrul social este o formă de dramatizare improvizată cu scop
social, derulat de echipe de voluntari, coordonaţi de un reprezentant
local. Scopul acestor acţiuni a fost să informăm şi sensibilizăm tinerii
faţă de efectele comportamentelor de discriminare, marginalizare
asupra vieţii persoanelor seropozitive, experimentând, pentru o
scurtă perioadă, trăirile unei persoane seropozitive sau trăirile celor
apropiaţi ei. Temele micilor scenete au făcut referire la situaţii de
viaţă, probleme cu care se confruntă persoanele persoanele care
trăiesc cu HIV/SIDA.
Perioada: ianuarie – septembrie 2015
Voluntari implicaţi: 120
Activități nonformale cu teatru social:70
Tineri informați: 2400
Județe acoperite: 16
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Campania Inspired – 1 decembrie Ziua
Mondială de Luptă împotriva HIV/SIDA
Campania Inspired a fost o campanie carea urmărit să respecte pe
fiecare ca om: atât persoana cu HIV, cât și persoana căreia ne adresăm
(din publicul țintă). Conceptul central a fost nu educarea publicului, ci
trezirea acelor sentimentele deja existente în om, sensibilizarea
populației pentru a arăta acceptare şi deschidere faţă de persoanele
seropozitve.
Campania a fost amplă şi a cuprins mai multe activităţi:
 Seri de film reflectând viaţa unui om de succes care trăieşte
cu HIV
 Ateliere nonformale de drumming și jocuri
 Galeria „Un om şi jumătate” - componenta photobooth –
fotografiere cu mesaje de susţinere, de încurajare la
deschidere şi acceptare a persoanelor seropozitive
 Întâlniri cu autorităţile locale din 16 judeţe – continuarea
dialogului, parteneriat, discutarea strategiilor viitoare,
rezultatele la final de an
 Activităţi de informare prin distribuire de pliante
Perioada: noiembrie – decembrie 2016
Voluntari implicaţi:40
Tineri implicaţi: 3500
Judeţe acoperite:16
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6.

Suport. Consultanţă.
Networking

Sprijinirea persoanelor seropozitive pentru a beneficia de protecţie socială adecvată și de suport
psiho-social este o direcție de acțiune prioritară pentru UNOPA. În anul 2015 am continuat să
oferim informații despre modalitățile de accesare a indemnizațiilor oferite de stat, să facilităm
relația cu instituțiile medicale și cu autorităţile publice, să înțelegem mai bine nevoile în continuă
schimbare ale persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA, să oferim alternative pentru autogestionarea
oboselii terapeutice, acceptarea diagnosticului, integrarea în comunitate, găsirea unei
perspective optimiste asupra viitorului.

Forumul Naţional al Persoanelor
Seropozitive
Eveniment cu tradiţie, Forumul Naţional al Persoanelor Seropozitive
are ca principale obiective oferirea de noutăţi privind infecţia
HIV/SIDA, pentru a discuta implicaţiile sociale, medicale şi
profesionale, pentru comunicare, networking, sharing. Anul acesta
elementul de noutate a constat în prezentarea unor modalităţi
nonformale pe care persoanele seropozitive le pot aplica în
gestionarea stărilor emoționale, a stresului și a dezvoltării personale.
Principalele ateliere au fost Fun Healing Party (terapie prin râs),
Ascultă-ţi inima (terapie prin desen), Creează-ţi ritmul (terapie prin
drumming), Fitness mental şi emoţional prin actorie (terapie prin
tehnici de teatru).
Perioada: 13- 14 martie 2015
Participanţi: 122 participanți
Acoperire: națională
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Grupuri de suport
Grupurile de suport sunt dedicate persoanelor care trăiesc cu
HIV/SIDA. Obiectivul principal pentru organizarea lor este creșterea
aderenței la tratamentul ARV, alături de schimbul de informații utile și
dialog deschis între persoane care trăiesc experiențe similare de viață,
încurajare și motivare. Acestea s-au desfășurat la nivelul organizaţiilor
membre UNOPA.
Perioada: aprilie, noiembrie 2015
Participanţi: 450
Acoperire: 16 judeţe

Grupuri de informare pentru persoanele
seropozitive
Tot în cadrul asociațiilor membre s-au desfășurat și sesiuni de
informare și educare dedicate persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA
susţinute voluntar de către cadre medicale, psihologi, alţi specialişti
pe teme legate de managementul infecţiei HIV, aderenţa la tratament,
prevenirea transmiterii verticale şi orizontale.
Perioada: aprilie, noiembrie 2015
Participanţi: 470
Acoperire: 16 judeţe

Educatori între egali
Proiectul privind educația între egali cuprinde consilierea
persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA pentru a le ajuta să
depăşească anumite dificultăţi de ordin situaţional ale vieţii
curente, care sunt de intensitate medie. Această activitate
este derulată de la egal la egal, UNOPA având 2 tineri care
trăiesc cu HIV implicați în activitatea de suport. Consilierea
are rol suportiv, pentru acceptarea diagnosticului, în
confruntarea cu agravarea bolii sau cu respingerea socială
etc. Pprincipalul scop este depăşirea situaţiilor dificile din
momentul respectiv, oferirea de înţelegere, încurajare,
susţinere, empatie.
Perioada: ianuarie - decembrie 2015
Beneficiari: peste 140 persoane seropozitive
Intalniri individuale: peste 200
Grupuri de duport intre egali: peste 10 grupuri
13
Acoperire: Centrul și nordul Moldovei

7.

Suport pentru pacienții
cu tuberculoză

Anul acesta am continuat să derulăm proiecte al căror scop principal este oferirea de suport
pentru creşterea aderenței la tratament a pacintilor cu tuberculoză. Aceste proiecte se derulează
cu finanțare din partea Fondul Global de Luptă Împotriva HIV/SIDA, TB şi Malariei prin Fundaţia
Romanian Angel Appeal și în partenerit cu Asociaţia pentru sprijinirea pacienţilor cu TB-MDR

Prin proiectele derulate ne propunem să dezvoltăm în 6 judeţe din România servicii integrate de
suport pentru pacienţii cu tuberculoză, în vederea creşterii aderenţei la tratament şi a succesului
terapeutic. În acest sens au fost puse în funcţiune 6 centre de evaluare şi asigurare a suportului
pentru pacienţii cu TB, în judeţele menţionate.
În cadrul centrelor funcţionează o echipă multidisciplinară evaluează pacienţii cu TB din punct
de vedere al problemelor cu care se confruntă şi al riscului de nonaderenta la tratamentul antiTB. În funcţie de rezultatul evaluării pacienţii sunt fi referiţi către programul de suport pentru
creşterea aderenţei (realizat în cadrul proiectului) sau către alte programe de suport
implementate în cadrul Fondului Global.
Totodată prin proiectele derulate, asigurăm pentru pacienţii cu risc de nonaderenta la
tratamentul anti-TB suport în direcţia creşterii aderenţei la tratament şi a succesului terapeutic
constantand în suport psihologic (grupuri de suport şi şedinţe individuale), suport între egali prin
discuţii telefonice cu pacienţii, informare şi consiliere în vederea rezolvării problemelor sociale şi
suport prin tichete sociale.

Rezultate estimate până la finalul
proiectelor
Peste 5500 de pacienţi cu TB vor fi evaluaţi
peste 500 vor beneficia de servicii de suport psihologic şi social
peste 2000 de pacienţi cu TB vor beneficia de DOT suport
Acoperire: 6 judeţe din România
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8.

Aspecte financiare
VENITURI 2015

DENUMIRE

RON

EUR

%

Sponsorizare Janssen

35,750.00

7,901.43

2.59%

Sponsorizare BMS

40,468.90

8,944.39

2.93%

Sponsorizare GSK

115,000.00

25,417.17

8.32%

4,416.90

976.22

0.32%

Sponsorizare MSD

16,720.00

3,695.44

1.21%

Roche Romania SRL

10,000.00

2,210.19

0.72%

Finantare Fondul Global

985,430.12

217,798.68

71.28%

Finantare FDSC Fondul ONG

138,755.96

30,667.69

10.04%

Cotizatii, contributii membri

13,799.41

3,049.93

1.00%

Alte finantari

22,181.89

4,902.62

1.60%

1,382,523.18

305,563.75

100.00%

Sponsorizare ABBVIE

TOTAL

Sponsorizare JC GENERAL SERVICES J & J
1%

Sponsorizare BMS

1%

Sponsorizare GSK
Sponsorizare ABBVIE

8%
3%

71%

3%

Sponsorizare MSD
Roche Romania SRL

2%

Finantare Fondul Global

1%
10%

Finantare FDSC Fondul ONG
Cotizatii, contributii membri
Alte finantari
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CHELTUIELI 2015

7.

Descriere

EUR

Programele Fondului Global Proiect "Retea de suport pentru pacientii cu TB-MDR"

%
44855

14.20%

Aspecte financiare

Programele Fondului Global Proiect "Servicii integrate pentru pacienții cu TB din România"

126180

39.95%

Programele Fondului Global Proiect "Tratament sub directa observatie pentru pacientii TB
din Romania"

50164

15.88%

Prgramul de cooperare elvetiano-roman, Fondul ONG Proiect "In my shoes"

40217

12.73%

Alte activitati si evenimente UNOPA

54408

17.23%

315824

100.00%

TOTAL

Programele Fondului Global Proiect "Retea de suport pentru pacientii cu
TB-MDR"
17%

14%

Programele Fondului Global Proiect "Servicii integrate pentru pacienții
cu TB din România"
Programele Fondului Global Proiect "Tratament sub directa observatie
pentru pacientii TB din Romania"

13%

40%
16%

Prgramul de cooperare elvetiano-roman,
Fondul ONG Proiect "In my shoes"
Alte activitati si evenimente UNOPA

ASPECTE ECONOMICO-FINANCIARE 2015
A.

Activele totale ale federatiei insumeaza 91331 lei si se compun din:
1. Activele imobilizate la valoarea ramasa:

14386

2. Active circulante total

76945

B.

Datorii totale

C.

Capitaluri proprii total

4096
87235
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REZUMAT PROIECTE
 IN MY SHOES - proiect destinat persoanelor seropozitive şi informării tinerilor derulat în
parteneriat cu Asociaţia UNTEATRU, co-finanţat printr-un grant din partea Elveţiei prin
intermediul Contribuţiei Elveţiene pentru Uniunea Europeană extinsă, în perioada iulie 2013
– iunie 2015. Obiectivul general al proiectului a fost creşterea premiselor de integrare socială
pentru persoanele seropozitive din România.
 EDUCAŢIE POZITIVĂ - proiect desfăşurat în parteneriat cu 20 de organizaţii membre din 16
judeţe ale tării. Scopul proiectului este acela de a asigura o calitate a vieţii crescută pentru
persoanele seropozitive din România, prin succes terapeutic şi integrare socială (aprilie,
noiembrie 2015).
 REŢEA DE SUPORT PENTRU PACIENŢII CU TB-MDR – proiect finanţat de Fondul Global de
Luptă Împotriva HIV/SIDA, TB şi Malariei prin Fundaţia Romanian Angel Appeal, desfăşurat în
parteneriat cu ASPTMR (Asociaţia pentru sprijinirea pacienţilor cu B-MDR) în colaborare cu
Programul Naţional de Control al Tuberculozei din România (PNCT). Scopul proiectului este
acordarea de suport pentru creşterea aderenţei la tratament a pacienţilor cu TB-MDR care
prezintă risc crescut de abandon terapeutic (ianuarie 2013 – martie 2015).
 SERVICII INTEGRATE PENTRU PACIENŢII CU TB DIN ROMÂNIA – proiect finanţat de Fondul
Global de Luptă Împotriva HIV/SIDA, TB şi Malariei prin Fundaţia Romanian Angel Appeal,
desfăşurat în parteneriat cu ASPTMR (Asociaţia pentru sprijinirea pacienţilor cu B-MDR).
Scopul proiectului este creşterea aderenţei la tratament pentru pacienţii cu tuberculoză din 6
judeţe din România (1 aprilie 2015 – 31 decembrie 2017).
 TRATAMENT SUB DIRECTĂ OBSERVAŢIE PENTRU PACIENŢII CU TB DIN ROMÂNIA - proiect
finanţat de Fondul Global de Luptă Împotriva HIV/SIDA, TB şi Malariei prin Fundaţia
Romanian Angel Appeal. Creşterea aderenţei la tratament pentru pacienţii cu Tuberculoză
din 6 judeţe din România prin dezvoltarea unei reţele pentru acordarea de suport social şi
DOT suport pentru pacienţii cu TB trataţi în ambulator în dispensarele TB. (1 aprilie 2015 – 31
decembrie 2017).
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