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Raportul Global pentru Tuberculoză din 2017 al OMS arată că 53 milioane de vieți au fost salvate prin diagnostic
efectiv și tratament în perioada 2000-2016. În 2016, 10,4 milioane de persoane aveau tuberculoză (6,3 milioane cazuri
noi, 90% au fost adulți, 35% au fost femei și 1 milion copii). 1,7 milioane au decedat prin această boală, inclusiv 0,4
milioane la persoanele cu co-infecție HIV. Dintre copii, 1 milion s-au îmbolnăvit de tuberculoză și 250.000 au decedat
prin boală, inculsiv cei cu HIV. Majoritatea cazurilor noi în 2016 s-au înregistrat în Asia de Sud-Est (45%), regiunea
africană OMS (25%) și a Pacificului de Vest (17%); s-au înregistrat mai puține cazuri în regiunea est-mediteraneană (7%),
regiunea europeană a OMS (3%) și regiunea OMS din America (3%).
Pentru perioada 2016-2035, strategiile globale recomandate privind TBC și obiectivele asociate, sunt: Strategia
End TB „Stop TBC” a OMS și Obiectivele de Dezvoltare Durabilă ale ONU, având scop comun: să pună capăt epidemiei
globale de TBC.
Conform Tuberculosis surveillance and monitoring in Europe 2017 (Supravegherii și monitorizării tuuberculozei
în Europa, 2017), elaborat de ECDC și OMS-Europa, în 2015, cele cinci țări cu cel mai mare număr de cazuri incidente de
TBC, au fost: Rusia (115.000), Ucraina (41.000), Uzbekistan (24.000), Kazakhstan (16.000) și România (16000).
Incidența a fost crescută în Moldova (152/100.000 locuitori), Kyrgyzstan (144/100.000 locuitori), Georgia (99/100.000
locuitori), Ucraina (91/100.000 locuitori) și Kazakhstan (89/100.000 locuitori).
În România, la sfarsitul anului 2016, erau în evidență 12.790 cazuri noi și recăderi, 10.738 de cazuri noi TB
(54,5%000 locuitori), dintre care 591 de cazuri noi la copiii 0 – 14 ani și 576 cazuri au fost înregistrate cu rezistenţă la
medicamente. S-au înregistrat 969 decese, 785 la sexul masculin și 184 la sexul feminin.
În 2016, conform buletinului informativ al INSP, cele mai multe cazuri noi au fost înregistate în județele: Tulcea
85.1/100.000 locuitori, Giurgiu 82.7/100.000 locuitori, Teleorman 81.7/100.000 locuitori și Olt 80.0/100.000 locuitori.
Sloganul de anul acesta al Zilei Mondiale de Luptă Împotriva Tuberculozei este:
DORINȚĂ: LIDERI PENTRU O LUME FĂRĂ TUBERCULOZĂ! PUTEȚI FACE ISTORIE.
OPRIȚI TUBERCULOZA!
Răspunsul sistemului de sănătate din România pentru reducerea poverii TB se desfăşoară conform Strategiei
Naţionale de Control al Tuberculozei 2015 – 2020, aprobată prin prin HG nr. 121/2015 şi este realizat prin PNPSCT
constituit în conformitate cu actele normative care reglementează derularea programelor naționale de sănătate publică
finanțate din bugetul Ministerului Sănătății.
Campania urmăreşte scopul Planului Global Stop TBC şi îndeamnă factorii de decizie, în primul rând, dar și
populaţia de pe întregul glob, să participe la controlul şi eradicarea bolii în decursul vieţii.
Activităţile propuse:
Întâlniri de lucru cu partenerii din cadrul campaniei;
Distribuirea de materiale informative specifice temei;
Informarea populaţiei ţintă cu privire la TBC.
Parteneri ai acestei campanii vor fi:
Administraţia publică locală
Inspectoratul şcolar
Direcţia judeţeană de asistenţă comunitară
Direcţia de Sănătate Publică Judeţeană
Organizaţii neguvernamentale
Mass – media.

