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Conform Raportului Global pentru Tuberculoză din 2014 al OMS, în 2013, 9 milioane de persoane s-au
îmbolnăvit de TBC şi 1,5 milioane au decedat din cauza bolii (din care 95% în ţările cu venituri mici şi mijlocii – Asia de
Sud-Est şi Regiunea Pacificului de Vest, unde incidenţa a fost de 56% din totalul cazurilor noi la nivel global, iar Africa
cu o incidenţă de 280 cazuri/100.000 locuitori). Tuberculoza reprezintă a 5-a cauză de deces pentru femeile de vârstă 1544 ani. În 11 dintre țările cu cea mai mare povara de TBC, mortalitatea a scăzut cu cel puțin 50% între 1990 și 2015.
În luna mai 2015, la Adunarea Mondială a Sănătății, guvernele au convenit asupra noii strategii pe 20 de ani
(2016 - 2035) pentru a pune capăt epidemiei TB la nivel mondial. Strategia End TB a OMS prevede o lume liberă de TB
cu zero decese, boli și suferință. De Ziua Mondială a TB, în 2015, OMS a recomandat guvernelor, comunităților afectate,
organizațiilor societății civile, furnizorilor de servicii de sanatate, precum si partenerilor internaționali să se implice în
această strategie și pentru a trata si vindeca pe toți cei care sunt bolnavi.
Din 2016, obiectivul global este de a pune capăt epidemiei TB la nivel mondial. Strategia End TB, adoptat de
toate statele membre OMS, servește ca un model pentru țările pentru a reduce incidența TB cu 80% și TB decese cu 90%
și iar pentru a elimina costurile catastrofale pentru gospodăriile afectate de TB până în 2030 (20).
În România, numărul cazurilor noi de TBC a fost în 2014 de 12.498. Ca număr de decese datorită tuberculozei,
în 2014 s-au înregistrat 1.125 cazuri (dintre care 876 bărbați și 249 femei). Raportat la localizarea tuberculozei, aparatul
respirator a reprezentat 92,0% din bolnavii de TBC noi înregistraţi în timpul anului şi 96,6% din cei readmişi.
Tuberculoza extrapulmonară are o rată de 8,0% din bolnavii noi înregistraţi (dintre care 13,3% tuberculoză osteoarticulară, 30,1% ganglionară, 6,3% uro-genitală şi 47,3% alte localizări) şi 3,4% din bolnavii readmişi.
România are o rată a mortalității prin tuberculoză de 6,4% la fiecare 100.000 de locuitori, peste media europeană de
5,3%, clasându-se pe locul 6 în Europa la acest capitol din 17 țări europene, conform ultimelor date ale INSP-CNSISP.
Sloganul de anul acesta al Zilei Mondiale de Luptă Împotriva Tuberculozei este
GĂSEȘTE TUBERCULOZA. TRATEAZĂ TUBERCULOZA. LUCRĂM ÎMPREUNĂ PENTRU A ELIMINA
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 Programul
Naţional de Prevenire, Supraveghere și Control al Tuberculozei 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 TB şi va permite populaţiei de pe întreg globul să participe la
controlul şi eradicarea bolii în decursul vieţii.
Mesaje cheie ale campaniei:
 Un test rapid, ieftin, simplu
 Acces universal la îngrijiri TBC
 Acces mai rapid la tratament
 Zero decese datorate TBC
 O lume fără TBC
 Un sistem eficient de vaccinare

