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Raportul Global pentru Tuberculoză din 2016 al OMS arată că 49 milioane de vieți 

au fost salvate prin diagnostic efectiv și tratament în perioada 2000-2015. În 2015, 10,4 

milioane de persoane aveau tuberculoză (5,9 milioane au fost bărbați, 3,5 milioane femei și 1 

milion copii). 1,8 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 170.000 au 

decedat prin boală, exculsiv cei cu HIV. 61% dintre cazurile de TB s-au produs în Asia, 

urmate de Africa cu 26% din cazuri. 87% dintre cazurile noi de TB s-au produs în cele 30 de 

țări cu povară ridicată a bolii. 

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. 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. 

În România, la sfârșitul anului 2015, erau în evidență 14.226 de cazuri TB 

(71,5%000). Un număr de 12.001 sunt cazuri noi (60,3%000), iar 2.240 recidive. Peste 500 

de cazuri noi sunt înregistrate anual cu rezistenţă la medicamente. 

În 2015, conform buletinului informativ al INSP, cele mai multe cazuri noi au fost înregistate 

în județele: Constanța 505 cazuri (530 cazuri în 2014), Dolj  598 cazuri (616 cazuri în 2014), Iași  617 

cazuri (586 cazuri în 2014), București  942 (1037 cazuri în 2014).  

În 2016, România înregistrează cea mai mare incidență a tuberculozei din Uniunea 

Europeană (de cinci ori peste media UE), cu aproximativ 20% din cazurile de TB raportate in UE, in 

conditiile in care detine doar 4% din populatia UE. În România 1.100 de persoane mor anual de TB 

și alte 16.000 sunt diagnosticate, majoritatea din rândul populatiei tinere și active (15).    

Sloganul de anul acesta al Zilei Mondiale de Luptă Împotriva Tuberculozei este  

ÎNVINGEȚI  TUBERCULOZA. ACUM  ȘI PENTRU TOTDEAUNA!  

Răspunsul sistemului de sănătate din România pentru reducerea poverii TB se 
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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 

TB.   

Activităţile pe care ni le-am propus: 

 Distribuirea de materiale informative specifice temei pe canale cât mai diverse:  

materiale IEC tiparite, pagina web a instituției, pagina de Facebook a Promovării Sănătății, 

rețeaua de asistență medicală comunitară. 

 Informare în cadrul întâlnirii metodologice cu personalul din asistența 

medicală comunitară. 

  Informarea populaţiei ţintă cu privire la TBC. 

Parteneri ai acestei campanii vor fi:  

 Administraţia publică locală 

  Inspectoratul Școlar Județean BN 

  Direcţia Judeţeană de Asistenţă Comunitară BN 

 

  

 

 

 
                        Director   executiv        
                                            Dr. Anca Andritoiu  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


