24 Martie 2021 – Ziua Mondială de Luptă Împotriva Tuberculozei
„Ceasul bate”
Tuberculoza, o prioritate de sănătate publică în România
Anul acesta se implinesc 139 de ani de când doctorul Robert Koch a anunțat că a descoperit bacteria
care provoacă tuberculoza (TB), ceea ce a deschis calea cercetărilor spre diagnosticarea și tratarea
acestei boli, până la acel moment, considerată incurabilă.
24 Martie a devenit Ziua Mondială de Luptă Impotriva Tuberculozei, prilej pentru atenționarea opiniei
publice cu privire la consecințele devastatoare ale TB în domeniul sănătății publice, a impactului
acestora în plan social și economic și pentru încurajarea intensificării eforturilor pentru eradicarea
epidemiei globale de tuberculoză.

Tema Zilei Mondiale de Luptă Împotriva a Tuberculozei 2021, „Ceasul bate” (The Clock is Ticking)
transmite mesajul că nu mai este timp de pierdut, este timpul ca omenirea să acționeze, în
conformitate cu angajamentele luate de lideri la nivel mondial pentru a pune capăt acestei boli. Situația
este deosebit de critică în contextul pandemiei COVID-19 care a pus în pericol progresul Strategiei
End TB și asigurarea accesului echitabil la prevenire și îngrijire, în conformitate cu efortul Organizației
Mondiale a Sănătății către realizarea Acoperirii Universale de Sănătate.
Deși eforturile conjugate la nivel global pentru combaterea TB au salvat aprox. 63 milioane de vieți din
anul 2000 până în prezent, tuberculoza rămâne una dintre cele mai letale boli din lume, în fiecare zi
aproape 4000 de persoane pierzându-și viața din cauza acesteia.
În România, Ministerul Sănătăţii consideră tuberculoza o problemă majoră de sănătate publică şi, ca
urmare, activităţile de combatere a răspândirii acesteia prevăzute în Programul Naţional de Prevenire,
Supraveghere și Control al Tuberculozei (PNPSCT) – diagnosticul şi tratamentul bolnavilor de TB,
controlul contacţilor acestora, tratamentul preventiv, activităţile de informare, educare, comunicare –
sunt gratuite. Intervențiile incluse în activitatile PNPSCT urmăresc asigurarea serviciilor de prevenire,
depistare, tratare şi creștere a aderenței la tratament pentru bolnavii cu tuberculoză și, în special,
tuberculoză multidrog-rezistentă, în conformitate cu recomandările Organizației Mondiale a Sănătății.
Controlul Tuberculozei este o problemă globală de sănătate publică iar realizarea ţintelor la nivel
național presupune abordul multisectorial, aducând laolaltă instituțiile statului – Ministerul Sănătății,
PNPSCT, organizații știintifice, organizaţii internaționale, organizaţii nonguvernamentale.
Pentru atingerea scopului final - eliminarea tuberculozei ca problemă de sănătate publică până în
anul 2050 - se impune implicarea întregii societăți, începând cu Guvernul României și instituțiile
abilitate ale statului până la organizații nonguvernamentale, societatea civilă, presă, precum şi
întreaga populație.
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