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REZUMAT
De¿i nivelul inciden¡ei tuberculozei din ¡ara noastrå ne situeazå printre cele mai ridicate valori din Europa ¿i pe
primul loc între ¡årile Uniunii Europene, în ultimii ani aceasta continuå så aibå un încurajator trend descendent.
Inciden¡a globalå a tuberculozei la copii a scåzut, de asemenea, de la 31,6%000 în 2006, la 30,8%000 în 2007
¿i la 28,5%000 în 2008. Mortalitatea prin tuberculozå dovede¿te acela¿i trend descendent; aceasta a fost de
7,8%000 în 2006 ¿i de 7,4%000 în 2007.
Procentul de succese terapeutice în rândul cazurilor noi pulmonare cu bK pozitiv la microscopie a crescut
treptat, de la 79,5% în 2003, la 83,9% în 2006. În rândul cazurilor noi pulmonare confirmate prin culturi,
procentul de succese terapeutice este ¿i mai mare, ajungând de la 82% în 2003, la 85,5% în 2006.
Cuvinte cheie: inciden¡a TB, mortalitatea TB, succes terapeutic

ABSTRACT
The high level of TB incidence places Romania among the first places in Europe and on the first place in the
European Union; in the last years a slowly, but hopefully descending trend can be observed. TB incidence in
children has also decreased from 31.6%000 in 2006 to 30.8% in 2007 and 28.5%000 in 2008. TB mortality
decreased to 7.8%000 in 2006 and 7.4%000 in 2007. Every year, 800 cases with MDR TB are notified in
Romania.
The results obtained in the cohort of new patients with pulmonary SS(+) tuberculosis: the success rate
reached in 2003 was 79.5% and 83.9% in 2006. The success rate was greater in pulmonary patients confirmed
by culture: 82% in 2003 and 85.5% in 2006 .
Key words: TB incidence, TB mortality, therapeutical succes

De¿i nivelul inciden¡ei tuberculozei din ¡ara
noastrå ne situeazå printre cele mai ridicate valori
din Europa ¿i pe primul loc între ¡årile Uniunii
Europene, în ultimii ani aceasta continuå så aibå
un încurajator trend descendent, sus¡inut de
valorile înregistrate în ultimii ani (tendin¡å
înregistratå începând din anul 2003).
Se poate vorbi, de fapt, de o tendin¡å de „stopare“ a cre¿terii inciden¡ei globale a tuberculozei,
tendin¡å confirmatå de valorile înregistrate în
perioada 2006-2008.
Totu¿i, fiind vorba despre un fenomen biologic,
pentru afirmarea cu certitudine a scåderii inciden¡ei, este nevoie de timp ¿i de continuarea

sus¡inutå a interven¡iilor ¿i activitå¡ilor Programului
Na¡ional de Control al Tuberculozei (PNCT).
Datele colectate despre endemia TB folosesc
pentru calcularea diferi¡ilor indicatori care, la
rândul lor cuantificå performan¡ele PNCT ¿i constituie baza adoptårii unor måsuri de ameliorare a
performan¡elor acestuia (3).
Circuitul informa¡ional al datelor privind TB
este stipulat în Normele de Aplicare a Programului
Na¡ional de Control al Tuberculozei (4).
Trebuie men¡ionat de la început cå existå unele
diferen¡e între modalitatea de raportare cåtre autoritå¡ile na¡ionale ¿i forurile interna¡ionale:
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– Pentru raportårile cåtre Centrul Na¡ional
pentru Organizarea ¿i Asigurarea Sistemului
Informa¡ional ¿i Informatic în Domeniul
Sånåtå¡ii se numårå TOATE declarårile chiar
dacå un pacient a fost declarat de mai multe
ori în decursul unui an. Intereseazå câte
surse apar într-un an ¿i câte tratamente TB
sunt necesare pe parcursul unui an pentru
prevederile bugetare. Datele ob¡inute din
aceste fi¿iere vor purta men¡iunea: „din
fi¿ierul de tratamente“. Pentru a aprecia
trendul endemiei la nivel na¡ional, sunt
luate înså în calcul numai Cazurile Noi (CN)
¿i Recidivele (R), care împreunå constituie
Inciden¡a Globalå (IG) (1,2).
– Pentru forurile interna¡ionale: OMS – EuroTB (pânå în anul 2007) ¿i ECDC – OMS
(începând cu anul 2007) se numårå pacientul o singurå datå pe an, indiferent dacå
un caz a fost luat în eviden¡å de mai multe
ori în acela¿i an ¿i se ia în considerare prima
notificare în ordine cronologicå. Pentru a
aprecia trendul endemiei sunt luate în calcul
atât cazurile noi, cât ¿i toate tipurile de
retratament: R (Recidivele), retratamentul
dupå Abandon (A), retratamentul dupa
E¿ec (E), retratamentul cazurilor Cronice
(C) (5, 6).
Figura 1 ¿i Figura 2 ilustreazå situa¡ia notificårii cazurilor a¿a cum este ea raportatå la EuroTB ¿i ECDC (5,6). De¿i inciden¡a TB a înregistrat
o u¿oarå cre¿tere între 2003 ¿i 2004, ca numår
total de cazuri ¿i între ace¿ti ani s-a men¡inut
descre¿terea. Explica¡ia constå în faptul cå în acea
perioadå au fost definitivate ¿i oficializate rezultatele recensåmântului din 2002, iar numårul
popula¡iei a fost mai mic cu aproximativ 600.000
de locuitori.
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Figura 2. Numårul absolut de cazuri (%000) din
Romînia în perioadade tuberculozå din România 20022007 (EURO-TB ECDC) înregistrate în perioada 20022007 (EURO-TB ECDC)

Comparativ cu ¡årile Uniunii Europene (UE),
în ¡ara noastrå se înregistreazå încå cea mai crescutå inciden¡å, de¿i în perioada 2002-2008 inciden¡a globalå a TB a scåzut în România cu 22,5%,
cu o ratå anualå de scådere de 4,5%, mai mare
decât rata anualå de scådere din UE, care a fost de
3,8. Dacå ne referim la ¡årile din Regiunea Europa
a OMS, România a „pierdut“ locul 3 pe care îl
de¡inea în perioada 2001-2003, situându-se în
2007 pe locul al VII-lea dupå Kazahstan
(258%000), Republica Moldova (178%000),
Federa¡ia
Ruså
(151,2%000),
Georgia
(134,7%000), Kirghistan (125,1%000) ¿i
Tajikistan (119,2%000) (5,6).
Dacå ne referim la situa¡ia pe care o raportåm
la Centrul Na¡ional pentru Organizarea ¿i Asigurarea Sistemului Informa¡ional ¿i Informatic în
Domeniul Sånåtå¡ii putem de asemeni så afirmåm
cå între anii 2006 ¿i 2008 tendin¡a de scådere a
endemiei s-a men¡inut. Astfel, inciden¡a globalå a
scåzut de la 114,2%000 în 2006 la 109,8%000 în
2007 ¿i la 108%000 în 2008 (Figura 3).

Figura 3. Inciden¡a globalå a tuberculozei în România
între anii 1972-2008 (din fi¿ierul de tratamente)
Figura 1. Rata de notificare a cazurilor TB

*=Date provizorii
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În dispensarele TB de pe teritoriul României,
în anul 2006 au fost înregistrate un numår de
24.641 de cazuri noi ¿i recidive TB, în 2007 –
23.649, iar în 2008 – 23.250 de cazuri (tabelul 1).
Tabelul 1. Dinamica principalilor indicatori
epidemiometrici ai tuberculozei la nivel na¡ional, între
anii 2006-2008

277

mai multe, în anul 2007 – de 5,9 ori iar în anul
2008 – de 5,8 ori mai multe cazuri de tuberculozå.
Tabelul 2. Numårul absolut de cazuri ¿i inciden¡a CN ¿i
a R cu tuberculozå notificate în sistemul penitenciar,
între anii 2006-2008

#date provenind de la UIP-TB Administratia Nationala a
Penitenciarelor, *=Date provizorii

*=Date provizorii

Scåderea cea mai pronun¡atå s-a petrecut pe
seama cazurilor noi: în anul 2006 s-au înregistrat
25.397, în anul 2007 – 19.495, iar în anul 2008 19.158 cazuri noi. Recidivele au avut un ritm de
scådere mult mai lent, de¿i constant: 4.244 în
2006, 44.152 în 2007 ¿i 4.092 în 2008.
Alte retratamente (E, A, C) au scåzut ¿i ele tot
într-un ritm mai lent: 2.426 în 2006, 2.286 în 2007
¿i 2.334 în 2008. (Figura 4) (1, 9,10).

Pentru aprecierea bunului mers al unei endemii
TB cel mai sensibil indicator este mortalitatea prin
TB.
Acest indicator este calculat de cåtre Centrul
Na¡ional pentru Organizarea ¿i Asigurarea Sistemului Informa¡ional ¿i Informatic în Domeniul
Sånåtå¡ii anual, dupå încheierea primului trimestru
al anului care urmeazå anului de raportare (1, 2,
9, 10). Dupa cum se vede în tabelul 1 ¿i figura 5,
din anul 2002 mortalitatea prin TB a scåzut de la
10,7%000 (2002) la 7,4%000 (2007), adicå a
scåzut cu aproape o treime. Rata anualå de scådere
a fost de 6,2%, superioarå celei de scådere a inciden¡ei. Bazându-ne pe acest indicator putem
afirma cå performan¡ele PNCT conduc cåtre un
declin al endemiei la nivel na¡ional.

Figura 4. Structura cazurilor de tuberculozå înregistrate
în România în perioada 2006-2008, pe tipuri de caz
(cifre absolute, din fi¿ierele de tratament)
*=Date provizorii

Din numårul total al cazurilor noi (CN) ¿i al
recidivelor (R) înregistrate în perioada 2006 –
2008, aproximativ 1% au fost notificate în sistemul
penitenciar. Ca cifrå relativå înså, în sistemul
penitenciar se constata o inciden¡å globalå (IG)
de câteva ori mai mare decât în popula¡ia generalå
(Tabelul 2). Trendul descendent al endemiei se
men¡ine înså ¿i în sistemul penitenciar. Astfel, dacå
în anul 2002 în sistemul penitenciar se înregistrau
de 20,8 ori mai multe cazuri decât în popula¡ia
generalå, în anul 2006 s-au înregistrat de 7,4 ori

Figura 5. Mortalitatea prin tuberculozå înRomânia
2002-2007 (%000)

Inciden¡a la copii scade în mod constant, nu
doar pe seama CN ¿i a R, ci pe total cazuri. Coroboratå cu o scådere a ofertei de bacili, reprezintå
un semnal de regres al endemiei.
Atât numårul total de cazuri de TB înregistrate
anual la copii, cât ¿i IG la copii scad în mod
constant. Acest indicator coroborat cu o scådere a
ofertei de bacili, reprezintå un semnal de regres al
endemiei (1, 9) (Figura 6 ¿i 7, Tabele 4 ¿i 5)
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Figura 6. Incidenta globalå a tuberculozei înregistrate
la copii în România 2006-2008 (cifre absolute)
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Figura 8. Inciden¡a tuberculozei pe grupe de
vârstå ¿i sexe în România în 2006 – fi¿ierul de
tratamente

Figura 9. Inciden¡a tuberculozei pe grupe de vârstå ¿i
sexe în România în 2007 – fi¿ierul de tratamente

Figura 7. Structura pe tipuri de cazuri TB copii în
România 1970-2008

Pentru aprecierea evolu¡iei unei endemii TB
este importantå ¿i structura morbiditå¡ii pe grupe
de vârste.
În 2006, maximum juvenil la ambele sexe se
înregistra la grupa 20-24 ani cu valoarea de
111,7%000 (Figura 8).
În anul 2007 maximum-ul juvenil este la
aceea¿i grupå de vârstå dar are valoare mai micå:
110%000 (Figura 9).
În anul 2008, valoarea este ¿i mai micå:
106,5%000 (Figura 10).
Vârful juvenil feminin se încadreazå la 15-19
ani ¿i este de 113,8%000 în 2006 ¿i de 106,3%000
în 2007; în 2008, vârful juvenil feminin apare la
20-24 ani ¿i este de 95,2%000.
Varful de maturitate la bårba¡i a fost la grupa
de vârste 45-49 ani: 291,5%000 în 2006 ¿i la grupa
de vârste 50-54 ani, cu valoare sub 290%000 în
2007 ¿i 2008 (Figurile 8, 9 ¿i 10).

Figura 10. Inciden¡a tuberculozei pe grupe de vârstå ¿i
sexe în România în 2008* (Date provizorii) – fi¿ierul de
tratamente

Ponderea TB extrapulmonarå a fost în mod
constant mai crescutå în rândul CN cu valori cuprinse între 17,2% ¿i 17,5%, în timp ce, în rândul
R valorile au fost cuprinse între 3,7% ¿i 4,2% (1,2).
Examenul bK pozitiv în rândul CN pulmonare
s-a situat la valori de peste 58% în perioada 2006
– 2008 ¿i de peste 72% în rândul R. În ansamblu,
pozitivitatea în rândul CN ¿i al R este de peste
61% în perioada 2006-2008. Din punctul de vedere

REVISTA MEDICALÅ ROMÂNÅ – VOL. LVI, NR. 4, AN 2009
Tabelul 3. Structura pe localizåri a cazurilor noi ¿i a
recidivelor TB 2006-2008
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Tabelul 6. Jude¡e a câror endemie a fost în mod
constant peste media pe ¡arå în perioada 2006-2008

*=Date provizorii

al OMS, procentul optim ar fi cuprins între 60 ¿i
65% (Tabelul 4).
Tabelul 4. Rezultatele examenului la microscopie la
CN ¿ la R pulmonare

*=Date provizorii
# date provizorii culese exclusiv din softul SQL de colectare a
datelor TB

Odatå cu calcularea cifrelor definitive, este de
a¿teptat ca procentul de pozitivitate la microscopie
så fie mai mare pentru anii 2007 ¿i 2008.
Confirmarea la culturi în rândul CN pulmonare
a fost 68,4% în anul 2006 ¿i de 57,3% în anul 2007.
Confirmarea la culturi în rândul R a fost de 71,15
în anul 2006 ¿i 60,8% în anul 2007 (Tabelul 5).
Tabelul 5. Confirmarea prin culturi a cazurilor noi ¿i a
recidivelor pulmonare în perioada 2006-2008

# date provizorii culese exclusiv din softul SQL de colectare a
datelor TB

Dupå calcularea cifrelor definitive, este de a¿teptat ca procentul de confirmare la culturå så fie
mai are pentru anul 2007.
Dintre jude¡ele care au avut IG în mod constant
peste media pe ¡arå în perioada 2006-2008, jude¡ul
Dolj s-a situat pe primul loc atât în 2006, cât ¿i în
2008. În 2007 locul întâi a fost de¡inut de jude¡ul
Ilfov (Tabelul 6).
Dupå cum se observå din Tabelul 6, o serie de
jude¡e cu IG peste media pe tarå au prezentat înså
un trend constant descendent în fiecare dintre cei
trei ani (2006, 2007 ¿i 2008): AR, TM, BC, SM,
GJ, CS, IL, TL. Este posibil ca ultimele 5 jude¡e
enumerate så aibå ¿anse så ajungå cu IG sub media
pe ¡arå într-un viitor apropiat.
În Tabelul 7 sunt prezentate jude¡ele a cåror
IG a oscilat în jurul mediei pe ¡arå. Dintre acestea,

jude¡ele HD ¿i DB au prezentat un trend continuu
descendent, situându-se sub media pe ¡arå în anul
2008.
Tabelul 7. Jude¡e a caror endemie a oscilat în jurul
mediei pe ¡arå în perioada 2006-2008

*=Date provizorii

Dintre jude¡ele care au avut în mod constant
IG sub media pe ¡arå existå, de asemeni unele care
au prezentat un trend continuu descendent: BR,
PH, B, SJ, BN, BV, HR. De remarcat este faptul
cå IG în jude¡ele CV ¿i HR coboarå sub 40%000
în anul 2008 (Tabelul 8).
Tabelul 8. Jude¡e a cåror endemie a fost în mod
constant sub media pe ¡arå în perioada 2006-2008

*=Date provizorii
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De¿i per total se înregistreazå o scådere numårului de cazuri de TB, se observå un numår
deloc neglijabil de bolnavi cronici; un procent
semnificativ din ace¿tia sunt cazuri MDR TB.
Anual se înregistreazå în România un numår de
aproximativ 800 de cazuri cu MDR TB. Numårul
total al cazurilor care necesitå tratament este de
aproximativ 1.500. Având în vedere evolu¡ia cu
mult mai dificilå a acestor cazuri, cu rate de
vindecare mult mai mici (în jur de 60%-70% în
condi¡iile Centrului de Excelen¡å MDR-TB din
Regiunea Europa a OMS de la Riga), se impune
contabilizarea aparte a acestor cazuri (7, 10, 11).
Situa¡ia chimiorezisten¡ei la medicamentele anti
– TB este analizatå:
A – periodic, la aproximativ 5 ani prin studii
controlate, în cadrul Anchetelor Na¡ionale privind
Chimiorezisten¡a M. tuberculozis (ANCR).
B – anual din baza na¡ionalå de date a pacien¡ilor
cu TB
A. Ultima ANCR s-a desfå¿urat în România
între anii 2003-2004. A fost un studiu care a cuprins
tot teritoriul ¡arii, s-a desfå¿urat pe parcursul a 12
luni, a folosit ca metodå pentru reprezentativitate
e¿antionarea pe clustere iar tulpinile selec¡ionate
au fost testate în cele 3 Laboratoare Na¡ionale de
Referin¡å de la vremea aceea: Bucure¿ti, Cluj ¿i
Ia¿i, care aveau controlul extern de calitate pentru
ABG de linia I efectuat de cåtre Laboratorul Suprana¡ional de Referin¡å de la Stockholm ¿i care ob¡inuserå rezultate concordante de peste 95% (98,5%)
pentru RMP ¿i 100% pentru INH.
În studiu au fost incluse 869 tulpini provenind
de la cazuri noi ¿i 382 de tuplini de la pacien¡i la
retratamente.
În total au fost testate 1251 tulpini de M.
Tuberculosis, pentru INH0,2, SM4, RMP40 E2 mcg/
ml. Aceste tulpini micobacteriene au fost testate
prin metoda concentra¡iilor absolute, iar 10%
dintre tulpinile sensibile ¿i 25% dintre tulpinile
rezistente au fost trimise spre a fi controlate (retestate) la Laboratorul Suprana¡ional de la
Stockholm.
Rezultatele ob¡inute au fost urmåtoarele:
– chimiorezisten¡a ini¡ialå pentru MDR TB
a fost gåsitå într-un procent mic de cazuri:
2,9% în rândurile cazurilor noi;
– chimiorezisten¡a secundarå pentru MDR
TB în rândul cazurilor anterior tratate apare
de asemenea într-un procent mic: 11%.
De¿i procentual fenomenul MDR TB nu pare a
avea mare amploare, ca cifrå absolutå se estimeazå
existen¡a a 1000 -1500 cazuri MDR/an pe teritoriul
¡årii noastre (estimare efectuatå tot în cadrul ANCR
2003-2004) (8, 9).
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În ultimii ani, în cadrul fenomenului MDR TB
se contureazå un fenomen ¿i mai grav ¿i anume
XDR TB (rezisten¡a extensivå la medicamentele
anti-TB). La nivel mondial se estimeazå cå
aproximativ 10% dintre cazurile MDR TB ar fi
XDR TB. Astfel, în anul 2006, au fost înregistrate
aproximativ 400.000 de cazuri cu MDR TB în
întreaga lume, din care 40.000 au fost cu XDR
TB. Dacå pacien¡ii cu MDR TB au ¿anse de vindecare de pânå la 60-70%, cei cu XDR TB se
vindecå în propor¡ie de pânå la 38% în condi¡iile
Centrului de Excelen¡å MDR TB din Regiunea
Europa a OMS, de la Riga (7,11).
B. Din baza na¡ionala de date a pacien¡ilor cu
TB, reiese cå apar anual aproximativ 800 cazuri
cu MDR TB. Fenomenul MDR-XDR TB nu este
înså oglindit cu fidelitate din aceastå bazå anualå
de date deoarece: nu toate cazurile de TB pulmonar cu cultura pozitivå ajung så aibå un test de
sensibilitate; sunt testate acele cazuri care ridicå
suspiciune de chimiorezisten¡å, în måsura fondurilor disponibile (Tabelul 9).
Tabelul 9. Situa¡ia cazurilor pulmonare cu MDR-TB în
România în anul 2007 (fi¿ierul de tratamente)

În sensul celor de mai sus, trebuie admis cå,
dacå pe de o parte, nu sunt identificate chiar toate
cazurile, pe de alta, procentual, fenomenul apare
mai serios decât în ANCR 2003-2004. Datele din
baza na¡ionalå ne ajuta înså så apreciem trendul
anual al fenomenului.
Pentru a aprecia amploarea fenomenului XDR
TB, PNCT din România a decis demararea unei
Anchete Na¡ionale privind Chimiorezisten¡a la
Medicamentele de Linia a II-a. Ancheta a început
la 1 septembrie 2008 ¿i este în curs de desfå¿urare
(9).
Tabelele 10 ¿i 11 ne orienteazå asupra modului
de distribu¡ie a cazurilor MDR TB la nivelul jude¡elor. Daca analizåm înså situa¡ia, vedem cå, în
unele jude¡e în care IG se aflå peste media pe ¡arå,
apar sub 15 cazuri de MDR TB anual. În aceste
condi¡ii, se impune analizarea numårului/procentului de antibiograme (ABG) efectuate din totalul
cazurilor pulmonare cu bK pozitiv la culturå,
precum ¿i controlul sus¡inut al calitå¡ii tehnicilor
din laboratoarele de nivel III, în special pentru cele
care nu sunt încå acreditate.
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Tabelul 10. Jude¡e care au avut cel pu¡in 15 cazuri
MDR pe an în perioada 2006-2007

– Nr CN, bK M(+) = 9.423
– Nr. Evalua¡i = 8.937
– % Evalua¡i: = 94,8
Pentru anul 2007, pânå la apari¡ia acestui
articol, sunt evaluate sub 95% dintre cazuri. Este
de a¿teptat ca, dupå ce se centralizeazå ¿i restul
evaluårilor, procentul de rezultate favorabile sa
creascå.
Situa¡ia rezultatelor la tratament în rândul
totalului de pacien¡i evalua¡i este cea redatå în
Figura 11.

Tabelul 11. Jude¡e care au avut sub 15 cazuri MDR pe
an în perioada 2006-2007

Figura 11. Rezultatele la tratament pentru cazurile noi,
pulmonare, BK(+) M, 2006-2007

Comparativ cu ultimii ani, procentul de succese
terapeutice în rândul CN pulmonare cu bK pozitiv
la microscopie a crescut treptat, de la 79,5% în
2003 la 83,9% în 2006.
Dacå ne referim la CN pulmonare, confirmate
prin culturi, constatåm, de asemeni o cre¿tere a
procentului de vindecåri cu mai mult de 10% într-un
interval de 5 ani (Figura. 12). Astfel, în 2006 a
fost depå¿itå pentru prima datå ¡inta propuså de
cåtre OMS de minimum 85% vindecåri la CN pulmonare, confirmate. Depå¿irea s-a constatat doar
pentru cazurile confirmate la culturi. Urmåtorul
obiectiv este atingerea ¿i depå¿irea acestei ¡inte ¿i
pentru cazurile noi bK pozitive la microscopie.

Pentru a analiza rezultatele la tratament pentru
anii 2006 ¿i 2007, trebuie fåcute urmatoarele
precizåri:
• Din punctul de vedere al evaluårilor, situa¡ia
CN pulmonare, cu bK pozitiv la M în 2006 a fost
urmåtoarea:
– Nr CN, bK M(+) = 9.903
– Nr. Evalua¡i = 9.700
– % Evalua¡i = 97,8
• În 2007, situa¡ia CN pulmonare, cu bK pozitiv
la M a fost:

Figura 12. Proporttia de succese terapeutice pentru
cazurile noi, pulmonare, confirmate prin culturi, in
perioada 2002-2006
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De¿i per total se înregistreazå o scådere absolutå
a numårului de cazuri de TB, se înregistreazå un
numår deloc neglijabil de bolnavi cronici, un
semnificativ procent din ace¿tia fiind cazuri MDR
TB.
În mod special pentru Romania, care se confruntå cu mai multe probleme sociale (homeless,
popula¡ie cu standard de via¡å scåzut, de¡inu¡i),
ca ¿i cu cea mai înaltå inciden¡å a tuberculozei
din ¡årile UE la nivelul cazurilor noi, este beneficå
intensificarea activitå¡ilor de educa¡ie sanitarå a
popula¡iei (prin implicarea în primul rând a re¡elei
primare de asisten¡å medicalå, a asisten¡ilor comunitari (care au fost deja forma¡i de speciali¿ti
din re¡eaua de pneumoftiziologie) în activitå¡i de
comunicare, instruire ¿i mobilizare socialå, ac¡iuni
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la care pot participa nemijlocit si mass-media si
organiza¡ii non-guvernamentale: CPSS-Centrul de
Politici Sociale de Sånåtate, Romani Criss, Roma
Center for Health Policies, Crucea Ro¿ie Româna.
În concluzie, rezultatele de pânå acum ale
implementårii PNCT, reflectate de evolu¡ia valorilor principalilor indicatori epidemiometrici
(scâderea inciden¡ei globale a TB, scâderea inciden¡ei la copii, scåderea mortalitå¡ii prin TB ¿i
cre¿terea propor¡iei de succese terapeutice) confirmå eficacitatea måsurilor întreprinse pânå acum
în controlul tuberculozei. Cre¿terea concomitentå
a nivelului de trai råmâne, de asemeni, o condi¡ie
necesarå men¡inerii trendului descendent al endemiei TB în România.
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