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OPRIȚI TUBERCULOZA !



Ce este Tuberculoza?

Tuberculoza este o boală infecto-contagioasă care poate afecta numeroase organe și

țesuturi, cel mai frecvent fiind localizată la nivel pulmonar.

Cum se transmite boala?

Boala se transmite pe cale aeriană, prin inhalarea microbilor răspândiți în
atmosferă de către bolnav atunci când râde, vorbește, strigă, strănută,
tușește sau scuipă.

Cum se manifestă?

Suspiciunea de tuberculoză și prezentarea la control se impune în caz
de:

tuse care durează mai mult de 3 săptămâni, pierdere în greutate,
oboseală, febră, transpirații nocturne, durere toracică, dispnee,
pierderea apetitului, tuse cu expectorație sanguinolentă.



Situația TB la nivel mondial, conform 

OMS, în octombrie 2017:

 În ultimul deceniu, tuberculoza reprezintă a 9-a

cauză de deces pe plan mondial şi este cea mai

importantă boală determinată de un singur

agent infectios.

 10,4 milioane de persoane s-au îmbolnăvit de TB

și 1,7 milioane au murit din cauza bolii (inclusiv

0,4 milioane dintre persoanele cu HIV) - 2016.

 aproximativ 1 milion de copii s-au îmbolnăvit de

tuberculoză și 250.000 de copii au decedat cu TB

(inclusiv copiii cu TB asociată cu HIV) - 2016

 40% din decesele cu HIV au fost cauzate de TB-

2016

 Rezistenţa la medicamente este o ameninţare

permanentă, ceea ce face ca tratamentul bolii să nu

aibă efectele dorite.

 Un număr estimat de 53 de milioane de vieți au fost

salvate prin diagnosticarea și tratamentul TB, între

2000 și 2016.

 OBIECTIV LA NIVEL MONDIAL PÂNĂ

ÎN 2030: Eliminarea epidemiei de TB

Situația TB în România în anul 2016:

12790 CAZURI NOI ŞI RECIDIVE,

din care

596  CAZURI NOI ŞI RECIDIVE 

LA COPII  0-14 ani



Cum prevenim

tuberculoza?

Evitarea 
contactului 

cu persoanele 
bolnave

Vaccinarea 
nou-născuţilor 

pentru a 
preveni formele 
severe de boală

Alimentație 
sănătoasă

Evitarea 
stresului

Evitarea 
consumului 
de droguri și 
a fumatului.

Contacții (adulți, 
copii) trebuie să

efectueze controlul 
pentru a depista o 

eventuală
îmbolnăvire.

Respectarea regulilor 
de igienă personală (să

acopere gura când 
tușește, să nu scuipe pe 
jos, etc.) și a locuinței 

(curățenia curentă, 
aerisirea încăperilor, 
expunerea la soare a 

lenjeriei)



Tratamentul trebuie luat sub directa 
supraveghere a unui cadru medical. 

Bolnavul trebuie să țină minte tipul, 
culoarea, doza fiecărui medicament.

Controlul bacteriologic 
al sputei, la sfatul 

medicului

Dacă apar efecte secundare (urticarie, icter, 
simptome de tip gripal, dureri şi tumefacţii 

ale articulaţiilor mâinilor şi picioarelor, 
dificultăţi de vedere, tulburări de echilibru), 

bolnavul trebuie să se prezinte imediat la 
medic.

CUM TRATĂM

TUBERCULOZA?


