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REZUMAT
În contextul european, dupå aderarea României la UE, în ¡ara noastrå inciden¡a tuberculozei înregistreazå
încå valori ridicate comparativ cu media ¡årilor din Uniunea Europeanå (locul I între ¡årile UE ¿i locul III între
¡årile Regiunii Europa a OMS).
Prin adoptarea, începând cu anul 1998, Strategiei Interna¡ionale de Tratament sub Directå Observa¡ie
(DOTS) ¿i prin implementarea Programelor Na¡ionale de Control a Tuberculozei 1997-2000 ¿i respectiv
2001-2005 (PNCT), în anul 2003 România înregistreazå pentru prima datå, în ultimii 20 de ani, o tendin¡å
de scådere a inciden¡ei cazurilor noi de tuberculozå. Aceste rezultate încurajatoare au fost ob¡inute datoritå
intensificårii activitå¡ilor PNCT ¿i aplicårii proiectelor desfå¿urate cu finan¡are de la Fondul Global pentru
combaterea HIV/SIDA , Tuberculozei ¿i Malariei ¿i Organiza¡ia Mondialå a Sånåtå¡ii.
Astfel, cu o ratå medie de succes terapeutic a cazurilor noi confirmate bacteriologic de 82%, România se
apropie de ¡inta globalå de 85%.
Rezisten¡a la medicamentele utilizate în tratamentul tuberculozei ¿i, în particular, al tuberculozei multi-drog
rezistentå, a devenit o problemå importantå de sånåtate publicå într-un mare numår de ¡åri, dar ¿i un obstacol
în lupta pentru controlul global al tuberculozei. În multe ¡åri, extinderea rezisten¡ei la antibiotice nu este
cunoscutå, iar managementul pacien¡ilor cu tuberculozå multi-drog rezistentå este inadecvat. În ¡årile unde a
fost identificatå rezisten¡a la antibiotice, måsurile specifice necesare a fi luate în cadrul programelor de control
al tuberculozei trebuie så se adreseze managementului complex ¿i complet al pacien¡ilor cu tuberculozå ¿i
strategiilor de adoptat pentru preven¡ia propagårii ¿i diseminårii rezisten¡ei la tuberculostatice, incluzând aici
¿i multi-drog rezisten¡a.
Cuvinte cheie: tuberculoza, strategia DOTS, tuberculoza chimiorezistentå

ABSTRACT
As to the European context, after Romania’s accession to the EU, the TB incidence in our country is still quite
high compared to the average of the European Union countries (1st place among EU countries and 3rd place
among WHO European Region countries)
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After adopting the International Direct Observation Treatment Strategy (DOTS) in 1998 and implementing
the 1997-2000 and 2001-2005 National Tuberculosis Control Programs (NTP), in 2003 Romania recorded,
for the first time in the last 20 years, a drop in the new TB cases. These promising results are due to more intense
NTP activities and to the implementation of projects financed by the Global Fund to Fight HIV/AIDS,
Tuberculosis and Malaria and by World Health Organization.
Thus, with an average therapeutic success rate for the new bacteriologically confirmed cases of 82%, Romania
is getting closer to the global target of 85%.
The emergence of resistance to drugs used to treat tuberculosis (TB), and particularly multidrug resistant (MDRTB), has become a significant public health problem in a number of countries and an obstacle to effective global Tb
control. In many other countries, the extent of drug resistance is unknown and the management of the patients with
MDR-TB is inadequate. In countries where drug resistance has been identified, specific measures need to be taken
within TB control programmes to address the problem through appropriate management of patients and adoption of
strategies to prevent the propagation and dissemination of drug resistance tb, including MDR-TB.
Key words: tuberculosis, DOTS strategy, chemoresistant tuberculosis

Î

ncepând cu 1993, Organiza¡ia Mondialå a
Sånåtå¡ii a considerat cå „tuberculoza a creat
o situa¡ie de urgen¡å mondialå“. A¿a cum
reiese din rapoartele anuale ale Organiza¡iei
Mondiale a Sånåtå¡ii (OMS), tuberculoza
înregistreazå în anual lume aproximativ 9 milioane de cazuri noi ¿i 2 milioane de decese. Peste
80% dintre bolnavi se aflau în ¡åri din Asia ¿i din
Africa sub-Saharianå (1,2). De altfel, fa¡å de anii
preceden¡i, numårul de cazuri înregistrate a fost
acela¿i sau a scåzut în 5 dintre cele 6 regiuni ale
OMS, dar a crescut în Africa, mai ales din cauza
råspândirii în continuare a infec¡iei HIV (6,7,8,9).
În contextul european, dupå aderarea României la UE, inciden¡a tuberculozei în ¡ara
noastrå înregistreazå încå valori ridicate comparativ cu media ¡årilor din Uniunea Europeanå
(locul I între ¡årile UE ¿i locul III între ¡årile Regiunii
Europa a OMS), astfel cå un råspuns coordonat
la nivel na¡ional împotriva acestei maladii reprezintå o prioritate a politicii sanitare actuale.
Condi¡ionarea plurifactorialå, inclusiv dimensiunea socio-economicå a råspândirii tuberculozei, conduce la nevoia abordårii multidisciplinare ¿i intersectoriale a acestei patologii
care depå¿e¿te sfera serviciilor de sånåtate.
Prin adoptarea, începând cu anul 1998, a
Strategiei Interna¡ionale de Tratament sub Directå
Observa¡ie (DOTS) ¿i prin implementarea Programelor Na¡ionale de Control al Tuberculozei 19972000 ¿i respectiv 2001-2005 (PNCT), în anul
2003, România înregistreazå pentru prima datå,
în ultimii 20 de ani, o tendin¡å de scådere a inciden¡ei cazurilor noi de tuberculozå. Aceste rezultate încurajatoare au fost ob¡inute datoritå intensificårii activitå¡ilor PNCT ¿i aplicårii proiectelor
desfå¿urate cu finan¡are de la Fondul Global
pentru Combaterea HIV/SIDA, Tuberculozei ¿i
Malariei ¿i Organiza¡ia Mondialå a Sånåtå¡ii.
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Astfel, cu o ratå medie de succes terapeutic de
82% a cazurilor noi confirmate bacteriologic,
România se apropie de ¡inta globalå de 85% (3,10).
Cu toate acestea, în anul 2006, în România
s-a înregistrat un numår de 25.422 de cazuri noi
¿i recidive de tuberculozå (114,9 cazuri la
100.000 de locuitori), cifre care situeazå, din
påcate, România printre primele ¡åri în Europa.
Strategia Na¡ionalå de Control al Tuberculozei
se încadreazå în strategia de ¡arå a României, care
are la bazå direc¡iile stabilite de cåtre Planul Global
OMS de stopare a tuberculozei 2006-2015
(MDGs 2015) ¿i oferå cadrul necesar dezvoltårii
¿i armonizårii legisla¡iei ¿i reglementårilor na¡ionale cu cele europene, în contextul aderårii României
la UE.
Evolu¡ia inciden¡ei în România a înregistrat o
continuå cre¿tere, de la 55,8%ooo în anul 1985,
la 142,2%ooo în anul 2002.
Cauzele care au determinat aceastå cre¿tere
au fost deteriorarea condi¡iilor socio-economice
¿i perturbårile survenite în func¡ionarea sistemului
de sånåtate (3,4).
În anul 2003, pentru prima datå în ultimii 20
de ani s-a înregistrat o u¿oarå reducere a inciden¡ei anuale a tuberculozei în România,
135,7%ooo fa¡å de 142%ooo în 2002. Aceastå
scådere reprezintå un prim semn cå eforturile
depuse în ultimii ani pentru controlul tuberculozei
în România încep så arate rezultate pozitive.
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. 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 anii 2005 ¿i
2006, când inciden¡a globalå a tuberculozei a
continuat så scadå la 123,7%ooo respectiv
114,9%ooo, iar în 2007-109,8%000 (5,6,7,8).
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Figura. 1. Evolu¡ia inciden¡ei globale a tuberculozei în România 1972-2007

Sursa: Unitatea de Management PNCT, Institutul de Pneumologie „Marius Nasta“.

Inciden¡a cea mai ridicatå se înregistreazå la
popula¡ia cuprinså între 22 ¿i 55 de ani.
Inciden¡a tuberculozei la copii a crescut
încontinuu, de la 7,9%ooo în anul 1985 pânå la
48,2%ooo în anul 2002. Se remarcå acela¿i trend
descrescåtor al inciden¡ei tuberculozei la copii
începând cu anul 2003 (44,3%ooo), care continuå
¿i în 2004 (41,2%ooo), 2005 (33,4%ooo), 2006
(31,8%ooo) ¿i 2007 (28,7%ooo) fig. 2.
Succesul Programului a fost posibil datoritå
unei structuri de management bine definite ¿i
func¡ionale. Managementul Programului a fost
asigurat de cåtre Unitatea Centralå de Management (UCM) din cadrul Institutului de Pneumologie „Marius Nasta“.
La nivel periferic, managementul Programului
a fost asigurat de cåtre DSP ¿i de 50 de manageri
(sau coordonatori jude¡eni – 41 manageri jude-

¡eni, 6 pentru fiecare din cele 6 sectoare din
Bucure¿ti ¿i câte unul reprezentând Ministerele
Justi¡iei, Apårårii Na¡ionale ¿i Internelor). În fiecare
jude¡ sunt 3-6 dispensare de pneumoftiziologie
(PNF), 189 în total, iar re¡eaua de specialitate beneficiazå de un numår de aproximativ 900 de
medici pneumologi.
Medicii de familie (MF) au fost implica¡i în
PNCT în special în mediul rural, prin activitå¡ile
de depistare a suspec¡ilor de tuberculozå ¿i
administrarea tratamentului sub directa observare
(DOT).
În fiecare jude¡ existå cel pu¡in un spital care
deserve¿te pacien¡ii cu tuberculozå (76 spitale
PNF cu aproximativ 7.000 de paturi pentru tuberculozå).
În România a fost creatå structura relativ originalå, Comisia Na¡ionalå de Supervizare a Pro-

Figura 2. Evolutia inciden¡ei tuberculozei la copii 1972-2007

Sursa: Unitatea de Management PNCT, Institutul de Pneumologie „Marius Nasta“
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gramului, compuså din 30 de medici speciali¿ti
pneumologi forma¡i pentru aceastå activitate.
Ace¿tia supervizeazå aplicarea prevederilor programului la nivel na¡ional (10).
Diagnosticul ¿i tratamentul pentru to¡i bolnavii
de TB este gratuit. Costurile sunt acoperite din
fondurile asigurårilor sociale de sånåtate ¿i din
bugetul de stat pentru latura profilacticå. Accesul
la medica¡ie este asigurat de 190 de farmacii cu
circuit închis.
Pe plan mondial, la ora actualå se acordå o
importan¡å deosebitå problemei tuberculozei
multi-drog rezistente (MDR – rezisten¡a cel pu¡in
la izoniazidå ¿i rifampicinå). În plus, se subliniazå
necesitatea unei evaluåri generale a fenomenului
insistându-se în ultima vreme asupra tuberculozei
XDR (rezisten¡a la cele 2 medicamente majore
(H;R) + orice fluorochinolonp ¿i cel pu¡in una
dintre cele 3 droguri injectabile de linia a II-a
(Capreomicina, Kanamicina ¿i Amikacina) (2,11).
O evaluare facutå în 2005 de “Surveillance of
Drug Resistance in Tuberculosis” a indicat o ratå
a MDR – TB de 2,8% la CN ¿i 11,6% la recidive.
Aceste valori ne situeazå sub nivelul altor ¡åri din
Europa de Est ¿i ¡årile fostei Uniuni Sovietice
(pentru cazurile noi – Federa¡ia Ruså – 15,5%;
Kazahstan – 28%; Republica Moldova – 18,8%;
Lituania – 20%; Bulgaria – 5,7%) (9).
Ultima anchetå de chimiorezisten¡å a fost
efectuatå în ¡ara noastrå în perioada 2003-2004,
cu sprijin tehnic din partea OMS. Fa¡å de situa¡ia
pe plan mondial, problema MDR-ului în
România nu prezintå o gravitate deosebitå, frecven¡a sa fiind foarte aproape de media pe plan
mondial. Totu¿i, la aproximativ 22.000 de cazuri
noi de TB înregistrate anual se poate estima cå

numårul de bolnavi cu MDR care apar în fiecare
an se ridicå la peste 600.(8)
Cre¿terea, în ultimul timp, a inciden¡ei tulpinilor BK cu chimiorezisten¡å ¿i în special tuberculoza multi-drog rezistentå impun, o monitorizare
mai atentå, la nivel na¡ional ¿i interna¡ional, a
acestui fenomen. La nivel na¡ional, avem deja 2
centre de excelen¡å pentru terapia ¿i monitorizarea cazurilor de tuberculozå polichimiorezistente (la Bucure¿ti ¿i Bisericani), a cåror
evaluare (realizatå dupå aproximativ 3 ani de la
deschidere) este promi¡åtoare.
Fårå îndoialå, în aplicarea prevederilor PNCT
la nivel teritorial, existå încå disfunc¡ionalitå¡i
legate de uzura aparaturii radiologice, a loca¡iilor
necorespunzåtoare ¿i caren¡e în asigurarea cu
cadre medicale a dispensarelor TB. Speråm cå
acestea se vor remedia relativ repede, fårå a se
repercuta nefavorabil asupra activitå¡ilor de preven¡ie, depistare ¿i tratament antituberculos.
În urma semnårii acordului de grant dintre
Guvernul României ¿i Fondul Global de Luptå
împotriva HIV/SIDA, Tuberculozei ¿i Malariei,
activitå¡ile PNCT au fost sus¡inute din anul 2004
¿i de proiectele pentru TB derulate în cadrul
acestui acord.
În concluzie, la nivel na¡ional, existen¡a unei
re¡ele de tuberculozå eficiente, a unui program
na¡ional bine implementat, atragerea, pe lângå
medicii speciali¿ti pneumologi, a medicilor
epidemiologi ¿i a medicilor de familie în aceastå
problemå, ca ¿i, în mod principal, suportul
material ¿i moral al Guvernului României ¿i
Ministerului Sånåtå¡ii Publice, sunt premise imperioase pentru realizarea criteriilor incluse în
actualul Plan STOP TB al OMS. 
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