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Conform Raportului Global pentru Tuberculoză din 2014 al OMS, în 2013, 9 milioane de persoane
s-au îmbolnăvit de TBC şi 1,5 milioane au decedat din cauza bolii (din care 95% în ţările cu venituri mici şi
mijlocii – Asia de Sud-Est şi Regiunea Pacificului de Vest, unde incidenţa a fost de 56% din totalul cazurilor
noi la nivel global, iar Africa cu o incidenţă de 280 cazuri/100.000 locuitori). Tuberculoza reprezintă a 5-a
cauză de deces pentru femeile de vârstă 15-44 ani. Naţiunile Unite au stabilit ca scop principal până în 2015
reducerea incidenţei tuberculozei (Millenium Development Goals).
În România tuberculoza constituie una din problemele prioritare de sănătate publică, iar Strategia
Naţională de Control al Tuberculozei, are la bază direcţiile şi coordonatele stabilite de către Planul Global OMS
de stopare a Tuberculozei până în 2015 şi după. România rămâne ţara din UE cu cele mai multe cazuri de
tuberculoză: peste 34.000 (în 2013), dintre care 1.500 cazuri de tuberculoză multidrog-rezistentă. Aproximativ
1.200 bolnavi decedează anual. Pe judeţe, Dolj, Mehedinţi, Olt prezintă cele mai multe cazuri, iar Harghita,
Covasna şi Sibiu cele mai puţine. La nivelul juțului Alba cazurile de TB înregistrate în 2013 a fost de 182
cazuri noi, din care 1 caz cu multidrog-rezistentă. În anul 2014 numărul de cazuri este în scădere,
înregistrându-se 150 cazuri noi.
Sloganul de anul acesta al Zilei Mondiale de Luptă Împotriva Tuberculozei este
ATINGE ŢINTA DE 3 MILIOANE. GĂSEŞTE. TRATEAZĂ. VINDECĂ TOATE CAZURILE DE
TUBERCULOZĂ.
Conform Strategiei Naționale de Sănătate a MS 2014 -2020,obiectivele strategice ale Programului
Național de Prevenire, Supraveghere și Control al Tuberculozei sunt:îmbunătăţire a capacităţii de management
programatic şi de intervenţie pentru prevenirea şi controlul TB şi mai ales a formelor multidrog-rezistente.
Campania urmăreşte scopul Planului Global Stop TB şi va permite populaţiei de pe întreg globul să
participe la controlul şi eradicarea bolii în decursul vieţii.
Activităţile ce se vor desfășura la nivelul județului Alba: publicare pe site-ul instituției, întâlniri de
lucru cu partenerii din cadrul campaniei; simpozion Aiud, 24.03.2015 „Tuberculoza – o amenințare care poate fi
oprită. Efort internațional, acțiune locală” ; distribuirea de materiale informative specifice temei elaborate de
OAMMR Alba; informarea populaţiei ţintă cu privire la TBC prin asistența medicală comunitară, comunicat de
presă.
Parteneri ai acestei campanii vor fi: Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și
Asistenților Medicali din România – filiala Alba inițiatorii organizării simpozionului, Coordonator județean al
programului național de de prevenire, supraveghere şi control al TB; administraţii publice locale prin asistența
medicală comunitară, Inspectoratul Școlar Județean Alba, Crucea Roșie – filiala Alba, mass media locală.
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