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Definiţie:

Tuberculoza este o boală infecto-

contagioasă cauzată de bacilul Koch

(Mycobacterium tuberculosis) care poate

afecta numeroase organe şi ţesuturi, dar în

special plămânii.

Cum se transmite:
Boala se transmite pe cale aeriană, de la

un om bolnav, prin tuse, strănut, vorbit etc.

Nu se transmite prin insecte, apă, veselă

sau produse de sânge.

Simptomatologia:
Tuse peste 3 săptămâni, cu expectoraţie sanguinolentă;

Pierdere în greutate;

Oboseală;

Febră;

Transpiraţii nocturne;

Durere toracică;

Dificultăţi în respiraţie;

Pierderea apetitului.



Prevenirea Tuberculozei:
Trebuie respectate reguli generale de igienă personală (acoperirea gurii la tuşit), a 

locuinţei (camere curate, aerisite);

Contacţii trebuie să se controleze pentru a evita îmbolnăvirea;

Copiii trebuie să efectueze chimioprofilaxie;

Control radiologic periodic;

Vaccinarea împotriva Tuberculozei 

Tratamentul Tuberculozei:
Necesită o strictă supraveghere, iniţial în spital, apoi a medicului de familie;

Constă în medicaţie zilnică timp de 2-3 luni, apoi de 3 ori pe săptămână, minim 6-8 

luni;

Se efectuează controlul bacteriologic al sputei după 3 luni, în luna a cincea şi în ultima 

lună de tratament;

După încheierea tratamentului se efectuează controale periodice până la 2 ani.

TUBERCULOZA ESTE O BOALĂ VINDECABILĂ DACĂ 

TRATAMENTUL ESTE CORECT.



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. 

Tuberculoza reprezintă a 5-a cauză de deces pentru femeile de vârstă 15-44 ani. Dintre 

copii, 550.000 s-au îmbolnăvit de TBC şi 80 de copii HIV-negativ au decedat din cauza 

bolii. Aproximativ 480.000 persoane au dezvoltat  TBC multidrog-rezistente. În 2013, 

aproximativ 1,1 milioane de persoane HIV pozitive au prezentat TBC, iar 360.000 de 

persoane au decedat datorită TBC asociată cu HIV .

Organizaţia Mondială a Sănătăţii şi STOP TB Partnership 2006-2015, au lansat în 

2006 strategia STOP TB, ţinta propusă fiind “Reducerea dramatică a poverii globale a 

TBC până în 2015”, în acord cu Millenium Developement Goals, stabilite de ONU. 

Obiective:

 Realizarea accesului universal la îngrijire de înaltă calitate pentru toate persoanele cu 

TBC 

 Reducerea suferinţei umane şi poverii socio-economice asociate cu TBC

 Protejarea populaţiilor vulnerabile faţă de TBC, TBC/HIV şi TBC multidrog-rezistentă

 Sprijinirea dezvoltării de noi instrumente şi accesul la utilizarea lor în timp util şi 

eficient

 Protejarea şi promovarea drepturilor omului în prevenţia, îngrijirea şi controlul TBC.

Ţinte:

 Stoparea şi inversarea incidenţei TBC până în 2015

 Ţinte legate de multidrog-rezistenţă şi aprobate de către Parteneriatul Stop TB:

 Până în 2015: reducerea prevalenţei datorate TBC cu cel puţin 70% comparativ cu 

1990 şi tratarea cu succes a 85% din cazurile detectate.

 Până în 2050: Eliminarea TBC ca problemă de sănătate publică.


