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24 Martie - ZIUA MONDIALĂ DE LUPTĂ ÎMPOTRIVA
TUBERCULOZEI
- COMUNICAT DE PRESĂ Ziua mondială de luptă împotriva tuberculozei este marcată în fiecare an la 24 martie,
zi în care, în anul 1882, Robert Koch anunța descoperirea bacilului care provoacă
tuberculoza (Mycobacterium tuberculosis).
Această zi reprezintă o oportunitate pentru specialiștii din domeniul pneumologiei de a
discuta despre realizările și problemele cu care se confruntă și de a elabora noi strategii
în vederea combaterii bolii. Folosim prilejul pentru a vă furniza câteva date care să
permită înțelegerea acestei afecțiuni complexe şi a metodelor prin care să putem lupta
împotriva ei.
În Raportul TB 2016 al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii au fost estimate 10,4 milioane
de cazuri noi de TB în anul 2015, dintre acestea fiind notificate numai 6,1 milioane.
Un procent de 3% din cazurile noi şi 12% din retratamente sunt reprezentate de cazurile
cu tuberculoză multidrog-rezistentă (TB-MDR: tuberculoza rezistentă la două dintre
medicamentele anti-tuberculoase esențiale). Anual, în lume mor 1,4 milioane de oameni
din cauza tuberculozei, boală care beneficiază de tratament etiologic. O persoană
contagioasă poate transmite infecția altor 10 – 15 persoane într-un an. Tuberculoza este
prima cauză de deces printr-o boală infecțioasă și a 7-a cauză de deces prin orice boală
la nivel mondial, o treime din populația globului fiind deja infectată.
Pentru România, tuberculoza rămâne o problemă prioritară de sănătate publică.
Suntem ţara membră a Uniunii Europene cu cele mai multe cazuri noi de TB înregistrate,
incidenţa globală TB este de 6,5 ori mai mare decât în UE şi de 1,9 ori mai mare decât în
Regiunea OMS Europa. În anul 2016, în România s-au înregistrat 12.836 cazuri TB
(cazuri noi și recidive), din care peste 530 cazuri sunt cu TB MDR/XDR. TB-MDR pune
serioase probleme în controlul TB: dacă tuberculoza sensibilă se vindecă în România în

procent de peste 86%, cea cu tulpini rezistente la Izoniazidă si Rifampicină are şanse de
vindecare reduse, sub 50% (în România, rata de succes terapeutic pentru TB MDR,
cohorta anului 2013 a fost de 35,6%).
În ultimii ani, România a înregistrat progrese importante în controlul acestei boli:
- Rata de depistare este de peste 70% încă din anul 2009 iar în 2014 a crescut la 94%
pentru cazurile noi și la 85% pentru cazurile cu TB MDR;
- Incidența Globală (IG) a scăzut, în ultimii 14 ani, cu 54,6% (de la 142.2%ooo în 2002 la
64,8%ooo în 2016).
-

IG TB la copii a scăzut cu 59,7% (de la 48,3%ooo în 2002 la 19,4%ooo în 2016);

-

Prevalența TB a scăzut cu 41,7% (de la 200,2%ooo în 2004 la 116,7%ooo în 2015);

-

Mortalitatea TB a scăzut cu 50,9% (de la 10,8%ooo în 2002 la 5,3%ooo în 2015)

- Rata de succes terapeutic a cazurilor noi pulmonare confirmate bacteriologic a depășit
85% din anul 2006, valoare net superioară celei de 67% din Regiunea Europeană OMS
(85% - 2014 Ro).
Tuberculoza reprezintă o prioritate de sănătate publică pentru Ministerul Sănătății
și pentru Guvernul României.
Ministerul Sănătății a aprobat o serie de măsuri pentru îmbunătățirea controlului
tuberculozei, printre cele mai importante fiind majorarea bugetului anual acordat
Programului Național de Prevenire, Supraveghere și Control al Tuberculozei și aprobarea
Strategiei Naționale de Control al Tuberculozei în România 2015 – 2020.
Strategia Naţională de Control al Tuberculozei în România 2015 – 2020 (document
aprobat de Guvernul României la data de 25.02.2015), care are ca scop eliminarea TB ca
problemă de sănătate publică în România până în 2050.
Obiectivele majore stabilite prin această strategie sunt:
-

Asigurarea, până în 2020, a accesului universal la metode rapide de diagnostic al TB;

-

Diagnosticarea a cel puțin 85% din cazurile de TB şi TB-MDR;

- Tratarea cu succes, până în 2020, a cel puțin 90% din cazurile noi de TB pozitivă în
cultură şi a cel puțin 85% din retratamente;
-

Tratarea cu succes, până în 2020, a cel puțin 75% din cazurile de TB MDR;

- Reducerea, până în 2020, a ratei generale a mortalității prin TB la mai puțin de 5%ooo
locuitori;
-

Nu vor mai exista familii care să se confrunte cu costuri catastrofale cauzate de TB;

- Incidența TB va scădea cu 10% anual în intervalul 2015-2020, ajungându-se, în 2020,
la o incidență mai mică de 49%000 de locuitori;
-

Creșterea capacității sistemului sanitar în controlul TB.

Intervențiile incluse în Strategia Națională 2015 – 2020 urmăresc asigurarea serviciilor de
prevenire, depistare, tratare şi creștere a aderenței la tratament pentru bolnavii cu

tuberculoză și, în special, tuberculoză multidrog-rezistentă, în conformitate cu
recomandările Organizației Mondiale a Sănătății.
Pentru implementarea acestor intervenții au fost identificate, pe lângă bugetul de stat, mai
multe surse de finanţare externe. Una dintre acestea este reprezentată de Mecanismul
Financiar Norvegian, prin intermediul căruia este asigurat, în proporție de 85%, finanțarea
proiectului „Îmbunătățirea stării de sănătate a populației din România, prin creșterea
controlului tuberculozei”, proiect în valoare de aprox. 11 milioane de Euro. O altă sursă de
finanțare și un partener care ne este alături de mai bine de 10 ani în eforturile pentru
controlul tuberculozei în România este Fondul Global de Luptă Împotriva HIV/SIDA,
Malariei și Tuberculozei, care oferă României un grant de aprox. 8 milioane de Euro
pentru creșterea controlului și limitarea răspândirii tuberculozei.
În implementarea măsurilor și acțiunilor prevăzute în Strategia Națională de Control al
Tuberculozei, instituțiile statului – Ministerul Sănătății, Programul Național de Prevenire,
Supraveghere și Control al Tuberculozei, Institutul de Pneumoftiziologie „Marius Nasta” vor avea ca parteneri organizații nonguvernamentale, organizații naționale și
internaționale.
Pentru atingerea scopului final - eliminarea tuberculozei ca problemă de sănătate publică
până în anul 2050 - va fi implicată întreaga societate, de la Guvernul României și
instituțiile abilitate ale statului, la organizații nonguvernamentale, societate civilă, presă,
precum şi întreaga populație.
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