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INTRODUCERE

În România, tuberculoza constituie şi în prezent 
o problemă prioritară de sănătate publică, a cărei 

combatere se desfăşoară în conformitate cu 
Programul Naţional de Control al Tuberculozei 
(PNCT), program elaborat pe baza recomandărilor 
OMS. Obiectivul major al Programului îl constituie 
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REZUMAT
Analiza evoluţiei endemiei tuberculoase în România şi, în mod particular în Timiş, în condiţiile aplicării la sacară 
naţională a programului de prevenire şi control în varianta recomandată de OMS ca fi ind singura în masură să 
asigure realizarea (ca obiectiv principal) vindecării în procent de 85% a cazurilor sursă, reprezintă principala 
modalitate capabilă să furnizeze baza pentru adoptarea unor soluţii optime pentru corectarea defi cienţelor.
Pentru evaluarea tendinţelor de evoluţie a endemiei tuberculoase în Timiş, am efectuat un studiu retrospectiv 
pe o perioada de 10 ani, bazat pe analiza principalilor indicatori epidemiometrici ai endemiei tuberculoase în 
această regiune a României: incidenţa globală la adulţi şi copii cu defalcarea pe cazuri noi şi readmise, 
mortalitatea prin tuberculoză.
În anul 2000, valoarea incidenţei globale a fost de 154,2 %000, ajungând în 2009 la valoarea de 118,1 %000, cu un 
„vârf“ în anul 2002 (190,5 %000). Distribuţia incidenţei cazurilor noi în regiune refl ectă o reducere lentă a idicatorului, 
dar cu valori menţinute peste celele la nivel naţional. Incidenţa cazurilor noi la copii în anul 2008 a fost egală cu cea 
la nivel naţional (28,5 %000).
Ameliorarea nivelului de trai al populaţiei, urmărirea aplicării corecte a tratamentului sub direct observaţie şi creşterea 
efi caţităţii acţiunilor antituberculoase pot duce la reducerea nivelului endemiei de tuberculoză în regiune.
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 ABSTRACT
The analysis of tuberculosis endemia evolution in Romania, particularly in Timis County, during the nation wide 
application of WHO recommended program for tuberculosis prevention and control as the only reliable way to 
ensure (as a main target) a 85% healing of source cases, in the main instrument for allowing a base in choosing 
optimal solutions in order to adjust its drawbacks.
In order to evaluate the evolution trends of tuberculosis endemia inTimiş, we propose a retrospective study on 
a 10 years time frame, based on the analysis of main epidemiometric parameters in this region: the global 
incidence in adults and children, with subsets for new cases and readmitted ones, and tuberculosis mortality.
The global incidence was 154,2 %000 in 2000, reaching 118,1 %000 in 2009, with a „peak“ in year 2002 
(190,5 %000). The distribution of new cases incidence in this region shows a slow reduction of this parameter, 
but still having values higher than national average. The incidence of new cases in children was equal to the 
national average (28,5 %000) in 2008.
An improvement in people’s living standards, monitoring directly the correct procedure of treatment and the 
increase of effi ciency in antituberculosis activities, all these will contribute towards diminishing the tuberculosis 
endemia level in the region.
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oprirea cât mai rapidă a răspândirii infecţiei şi bolii 
în rândul populaţiei, aceasta presupunând diagnos-
ticarea cât mai rapidă a tuberculozei şi tratamentul 
adecvat până la vinecare.

Timişul este regiunea ţării unde incidenţa prin 
tuberculoză se menţine şi în anul 2009 la o valoare 
peste cea la nivel naţional. Pornind de la această 
realitate, am analizat tendinţele de evoluţie a prin ci-
palilor indicatori ai endemiei tuberculoase în zonă, 
datele fi ind analizate din perspectiva efectului lor 
asupra politicilor de sănătate şi a managementului 
PNCT.

MATERIAL ŞI METODĂ

Analiza evoluţiei endemiei tuberculoase în 
Timiş, pe o perioadă de 10 ani, s-a axat în primul 
rând pe indicatorii „clasici“ ai endemiei, având 
drept material documentar datele ofi ciale publicate 
de către Centrul Naţional pentru Organizarea şi Asi-
gurarea Sistemului Informaţional şi Informatic în 
Domeniul Sănătăţii Bucureşti în Anuarele de Sta-
tistică Sanitară, publicaţiile anuale ale Institutului 
de Pneumologie „Marius Nasta“ Bucureşti şi re-
vistele Societăţii Române de Pneumologie.

Pentru realizarea studiului am fi xat inţial prin-
cipalii indicatori care să refl ecte tendinţele evolutive 
ale endemiei. S-a folosit metoda grafi că, de redare 
comparativă a evoluţiei indicatorilor în Timiş şi în 
România.

REZULTATE ŞI DISCUŢII

Incidenţa globală a tuberculozei în Timiş (Fig. 
1), prezintă o evoluţie lent descendentă în intervalul 
2000-2009, reducându-se de la 154,2%000 în anul 
2000 la 118,1%000 în 2009.

Indicatorul are o evoluţie asemănătoare în Timiş 
şi în România, pe perioada analizată valorile fi ind 

insă superioare celor naţionale, cu un „vârf“ al 
incidenţei de 190,5%000 în anul 2002 (Fig. 1).

Anul 2009 marchează o reducere impotană a 
incidenţei globale, atât în Timiş (118,1%000), cât şi 
în România (99,9%000). 

Incidenţa cazurilor noi de boală, adică riscul 
real de îmbolnăvire a populaţiei, constituie ponderea 
cea mai mare a incidenţei globale. În perioada ana-
lizată, acest indicator a prezentat aproape aceeaşi 
tendinţă de evoluţie, atât în Timiş cât şi în ţară. 
Totuşi, valorile înregistrate în zonă au fost constant 
mai ridicate comparativ cu cele la nivel naţional.

Valoarea maximă a indicatorului constatată în 
intervalul 2000-2009 a fost înregistrată în anul 
2002, atât pentru Timiş (163,8%000) cât şi pentru 
România (121,9%000) (Fig. 2).

În intervalul analizat, s-a observat o reducere 
lent progresivă a valorilor incidenţei cazurilor noi 
de tuberculoză în Timiş, ajungând în anul 2009 la 
101,5%000, reducerea fi ind mai importantă la nivel 
naţional, unde s-a atins valoare de 83,2%000.

Analiza comparativă a tendinţei evoluţiei a 
incidenţei recidivelor în Timiş şi România (Fig. 3), 
a evidenţiat că indicatorul a prezintat o evoluţie 
oscilantă în Timiş, în perioada 2000-2009, valorile 
fi ind situate pe toată perioada analizată peste nivelul 
celor din România.

Totuşi, pe perioada analizată, în Timiş se remarcă 
o scădere lent progresivă a indicatorului, în anul 
2009 înregistrându-se valoarea de 16,7%000 egală 
cu cea la nivel naţional.

Evoluţia incidenţei tuberculozei la copii (0-14 
ani) în Timiş comparativ cu România (Fig. 4) în 
perioada analizată evidenţiază că acest indicator, 
considerat cel mai fi del pentru evaluarea gravităţii 
endemiei într-un teritoriu, prezintă o evoluţie 
asemănătoare lent descendentă în cele două regiuni. 
Cu toate acestea valorile înregistrate în Timiş au 
fost constant mai ridicate comparativ cu cele 
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FIGURA 1. Incidenţa globală a tuberculozei în Timiş comparativ cu România în 
perioada 2001-2009
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naţionale, cu excepţia anului 2007 (16,9 %000 faţă 
de 28,6 %000).

Valoarea acestui indicator în anul 2009 în Timiş 
a fost de 30,7 %000, uşor peste valoarea la nivel 
naţional (29,7%000).

Valoarea ratei mortalităţii în Timiş, în perioada 
2000-2009, a avut o evoluţie ondulantă, pe toată 
perioada situându-se variabil sub sau peste valoarile 
din România, în anul 2009 înregistrându-se valoarea 
de 8,15 %000 faţă de 8,3 %000 la nivel naţional (fi gura 

5). Rata mortalităţii este infl uenţată pe lângă carac-
teristicile bolii tuberculoase şi de comorbidităţi, 
struc tura populaţiei, dezvoltarea economică diferită 
în funţie de regiune, educaţia pentu sănătate şi nu în 
ultimul rând preocuparea pentru propria sănătate.

CONCLUZII

1. Studiul a evidenţiat tendinţa de evoluţie lent 
descendentă a incidenţei globale a tuberculozei în 
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FIGURA 2. Incidenţa cazurilor noi de tuberculoză în Timiş comparativ cu România în 
perioada 2000-2009
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FIGURA 3. Incidenţa recidivelor de tuberculoză în Timiş comparativ cu România în 
perioada 2000-2009
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FIGURA 4. Incidenţa cazurilor de tuberculoză la copii (0-14 ani) în Timiş comparativ cu 
România, în perioada 2000-2009
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Timiş, în perioada analizată (2000-2009), anul 2009 
fi nd marcat de o reducere importantă a indicatorului 
(118,1%000), dar care se menţine încă peste valoarea 
la nivel naţional (99,9%000).

2. Riscul de îmbolnăvire la copiii din Timiş a 
scazut lent progresiv, în anul 2009 atingând valoarea 
de 30,7%000, uşor crescută faţă de valoarea la nivel 
naţional (29,7%000).

3. Valorile incidenţei cazurilor noi la copii, în 
regiune, mai mici faţă de cele la nivel naţional, în anul 
2007, an în care încidenţa globală în zonă se situa 
peste valorile României, refl ectă necesitatea analizei 
managementului cazurilor de tuberculoză la copii în 
vederea controlării efi ciente a răspândirii infecţiei 
tuberculoase în rândul populaţiei infantile din zonă.
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FIGURA 5. Mortalitatea prin tuberculoză în Timiş comparativ cu România, în 
perioada 2000-2009

4. Mortalitatea datorată tuberculozei pe toată pe-
rioada analizată în Timiş a avut o evoluiţie oscilantă, 
în anul 2009 înregistrându-se valoare de 8,15%000.

5. Evoluţia lent descendentă a principalilor indi-
catori ai enemiei tuberculoase în Timiş dar cu men-
ţinerea la valori peste cele la nivel naţonal atrage 
atenţia asupra faptului ca tuberculoza continuă să 
rămână una din problemele prioritare de sănătate 
publică în zonă, ameliorarea nivelului de trai al 
populaţiei, statusul socio-economic adecvat, edu-
caţie pentru sănătate susţinută şi creşterea efi cacităţii 
acţiunilor antituberculoase putând duce la un regres 
important al principalilor indicatori epidemiometrici 
în această regiune a ţării.
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