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 Tuberculoza (TB) este ucigașul de top în rândul bolilor infecțioase la nivel mondial.
 În 2014, 9,6 milioane de persoane s-au îmbolnăvit de TB și 1,5 milioane au decedat din cauza acestei boli.
 În 2014, aproximativ 1 milion de copii au fost diagnosticați cu TB, iar 140 000 de copii au murit având drept
cauză tuberculoza.
 Peste 95% din decesele TB au apărut în tările cu venituri mici și medii.
 TB se găsește printre primele 5 cauze de decese la femeile cu vârstele între 15 și 44 ani.
 TB este ucigaşul principal a persoanelor infectate cu HIV: în 2015, 1 din 3 decese HIV a fost din cauza
tuberculozei.
 La nivel global, în 2014, aproximativ 480 000 de persoane au dezvoltat TB multi-drog rezistentă (MDR-TB).
 Ținta Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului de stopare și inversare a epidemiei TB până în 2015 a fost
atinsă la nivel global.
 Incidența TB la nivel mondial a scăzut cu o medie de 1,5% pe an, începând cu anul 2000, iar acum este cu 18%
mai mică decât la nivelul anului 2000.
 Rata de decese TB a scazut cu 47% între 1990 și 2015.
 Se estimează că 43 de milioane de vieți au fost salvate prin diagnosticul și tratamentul TB între 2000 și 2014.
 Terminarea epidemiei TB până în 2030 se numară printre obiectivele de sănătate recent adoptate în -Obiectivele
de dezvoltare durabilă.

Situația endemie TB în Timiș-2015:
Incidenţa globală a TB (cazuri noi și recidive) a scăzut în ultimii 14 ani cu 56.89% de la un
maximum de 190.5%000 (1 313 cazuri) în anul 2002, la 81,5%000 (566 cazuri) în anul 2015.
În concordanţă cu tendinţa favorabilă a endemiei TB din județ în ultimii 14 ani, incidenţa TB la
copii (0 şi 14 ani) a scăzut în mod semnificativ (cu 76.84 %), de la 77.3%ooo în anul 2002 (68
cazuri) la 17.9%ooo în anul 2015 (17 cazuri).
În ce privește structura pe localizări a TB –ponderea cazurilor de TB extrapulmonară în anul
2015 a fost de 10,03% (61 cazuri), acest idicator reflectând gradul de control al endemiei TB în
teritoriu. Din punct de vedere al OMS procentul optim pentru TB extrapulmonara este ≤ 15%.
Procentul cazurilor cu MDR-TB în 2015 a fost de 4,44% (19 cazuri) din toralul cazurilor
înregistrate (la nivel național înregistrându-se 510 cazuri-4,24%).
Seroprevalența infecției HIV în rândul cazurilor cu TB în anul 2015 a fost de 2,35% (6 cazuri),
comparativ cu valorea la nivel naţional.
Cel mai sensibil indicador în aprecierea cursului endemiei TB într-un teritoriu este mortalitatea
prin TB, valoarea acestui indicator a avut o tendință similară cu cea a incidenței globale, scazând
cu 43.9%, de la 10.7%000 în anul 2002 la 5,8%000 în anul 2014.
Rata de succes terapeutic la cazurile sursă (microscopic pozitive) s-a menținut constant pete 85%
în ultimii ani, comparativ cu valorea la nivel național.
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CONCLUZII:
1. rezultatele de până acuma ale implementării PNPSCT la nivel județean (2002-2015) sunt
reflectate de evoluția valorilor principalilor indicatori epidemiometrici:
-scăderea incidenței globale a TB (cu 56.89%)
-scăderea incidenţei la copii (cu 76.84 %)
-scaderea mortalității prin TB (cu 43.9%)
-creșterea proporției de succese terapeutice (la peste 85%)
confirmă eficacitatea măsurilor intreprinse până acum în controlul tuberculozei în teritoriu.
2. cu toate acestea valorile principalilor indicatori epidemiometrici ai TB la nivel de judet în
2015 se află încă la nivel superior față de valoarea la nivel național:
TM
RO
Incidența globală
81.5%000 (566 cazuri)
71.7 %000 (14 269 cazuri)
Incidența CN
70.3%000 (318 cazuri)
60.4%000 (12 029 cazuri)
Incidența R
11.2%000 (78 cazuri)
11.3%000 (2 240 cazuri)
3. incidența tuberculozei la copii situându-se sub valorile la nivel național
17.9%000 (17 cazuri)
21.3%000 (657 cazuri)
4. valori peste nivelul național s-au înregistrat la rata de succes terapeutic
86.5%
85.5%
5. creșterea continuă a nivelului de trai rămâne însă o condiție necesară a menținerii trendului
descendent al endemiei TB atât în Timiș cât și la nivel național.
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