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PARTEA GENERALA
I. INTRODUCERE
Deşi este o boală cunoscută din antichitate, tuberculoza continuă să facă ravagii şi în
prezent. Oricine se poate infecta. (1,2,3)
Dacă în ultimii ani România a ocupat constant primele locuri între ţările UE privind incidenţa
îmbolnăvirilor prin tuberculoza, se poate spune că judetul Dolj a ocupat constant locuri fruntaşe
privind acest indicator între judeţele ţării în ultimii ani. (4,5,6). Foarte probabil că un factor
important al severităţii endemiei TB în judetul Dolj ca şi cel al endemiei din Romănia îl
reprezintă problemele socio-economice afectând în special populaţia la vârsta maximei activităţi
profesionale.(7) Scăderea nivelului de trai a influenţat cu certitudine evoluţia incidenţei, dovadă
fiind şi faptul că incidenţa cea mai mare se înregistrează în judeţele din sudul ţării şi din
Moldova, cele care au şi cele mai importante probleme socio-economice, statutul de ,,persoană
defavorizată” crescând riscul de contractare a bolii.

1. Endemia de tuberculoza in lume si in Romania
1.1 Scurt istoric
Cea mai veche dovadă a bolii o constituie prezenţa bacteriei Mycobacterium tuberculosis
descoperită în fosilele unui bizon care a trăit în urmă cu aproape 17 000 ani.
În anul 1839 J. L. Schönlein dă bolii numele de tuberculoză(8)
La 24 martie 1882 bacteriologul german Robert Koch anunţa oficial că a identificat
agentul etiologic al tuberculozei, numit initial Bacterium tuberculosis, bacilul Koch. (9)
1.2. Incidenta globala si regionala a tuberculozei
Ca si distributie geografică, în lume cea mai mare incidenţă a tuberculozei se înregistreză
in Asia şi Africa şi America Latina unde este cel mai mic produs naţional brut şi unde resursele
limitate şi condiţiile de viaţă precară a populaţiei au frânat declinul endemiei şi au împiedicat
aplicarea măsurilor de lupta anti-tuberculoasă(10).
Cel mai mare procent de pacienţi cu tuberculoză multidrogrezistentă se înregistrează în estul
Europei si Asia centrală. Aproape 80% din cazurile cu HIV asociată TB trăiesc Africa(11).
1.3. Tuberculoza in Romania
Printre ţările membre ale Uniunii Europene încă de la aderarea sa în 2007 Romania a
ocupat primul loc privind rata de incidenţă globală a tuberculozei şi continuă să menţină acest
loc şi în prezent(10) .

România face parte din grupul celor 18 ţări high priority pentru tuberculoza în Europa ceea ce
înseamnă că reprezentam un motiv de îngrijorare pentru comunitatea europeană.(11)
1.3.1. Incidenţa tuberculozei in România
Începând cu anul 1950 în România rata de incidenţă globală a îmbolnăvirilor prin
tuberculoză a înregistrat un trend continuu descendent de la o valoare de 492,7%ooo cazuri (în
anul 1950) la o rată a incidenţei de 55,8%ooo cazuri în anul 1985. Acest trend a avut cîteva
scurte perioade de întrerupere în anii 1953-1954, 1960, 1969-1970 cînd au existat uşoare creşteri
ale ratelor de incidenţă globală ale tuberculozei.
Din anul 1985 se constată prezenţa unui trend continuu ascendent al ratei incidenţei
globale a îmbolnăvirilor prin tuberculoză până la un vârf de 142,2%ooo în anul 2002[12].
Începând cu anul 2003 trendul se inversează, scăderea incidenţei îmbolnăvirilor prin
tuberculoză fiind lentă dar continuă până la o rată de 79,2%ooo în anul 2012 [13,14)
Distribuţia geografică a bolii evidenţiază faptul că în ultimii ani, ratele cele mai înalte ale
incidenţei tuberculozei au fost înregistrate în judeţele de graniţă ale României, în special zona de
sud şi Moldova zone cu un nivel socio-economic al populaţiei mai scăzut decât în judeţele din
centrul sau vestul ţării.
1.3.2. Mortalitatea prin tuberculoză în România
Tendinţele mortalităţii[1,2,15] urmăresc destul de îndeaproape pe cele de notificare a
bolii, cu un vârf în 1997 (11,8 la 100 000 de locuitori) şi rate relativ stabile în ultimii ani. Sursa :
Baza de date a Unităţii de asistenţă tehnică şi management al PNCT, 2012
1.3.3. Distributia dupa sex si mediul de provenienta , grupe de vârstă
Este bine cunoscut faptul că riscul de îmbolnăvire de TB este mai mare la bărbaţi faţă de
femei, riscul a fost mai mare în mediul rural faţă de cel urban . Grupele de vârste cele mai
afectate au fost cele între 40 şi 59 de ani, iar grupa de vârste cea mai puţin afectată a fost cea a
copiilor între 5 şi 9 ani .
1. 3.4. Incidenţa TB la copii
În România, incidenţa TB la copiii între 0-14 ani a scăzut constant, de la 47,2%ooo (1784 cazuri)
în acelaşi „an de vârf“ (2002) la 23,6%ooo (766 cazuri) în 2011
1.3.5 Rata de succes terapeutic
În România, rata de succes terapeutic a fost de peste 80% din anul 2003, iar în 2009 a
fost de 81,3% .(15,16)
1.4. Evaluarea endemiei tuberculoase
Evaluarea endemiei tuberculoase se face prin prelucrarea datelor (total cazuri
noi/recidive) pe cohorte de bolnavi cu ajutorul indicatorilor epidemiometrici .

Pentru aprecierea trendului endemiei intr-o regiune este importantă urmarirea corelaţiei
între condiţiile socio-economice şi diverşi indicatori TB, priviţi în dinamică, şi nu doar a
incidenţei globale.

2. Definiţia tuberculozei
,,Tuberculoza este o infecţie bacteriană endemică, specifică, transmisibilă, cu evoluţie
cronică şi cu o largă răspândire în populaţie; netratată sau tratată incorect, are o fatalitate
importantă,, (1,15,16). O treime din pacienții netrataţi mor de tuberculoză pulmonară severă în
decurs de câteva săptămâni sau luni de la reactivare. Boala se poate remite spontan.
Tuberculoza afectează toate vârstele, prezintă polimorfism lezional, disjuncţia infecţieboală, condiţionare socio-economică, poate afecta orice organ, însă în aproximativ 80% din
cazuri localizarea este (15,16)
Tuberculoza poate fi produsă de germeni cu rezistenţă multiplă la antibiotice (MultidrugResistant Tuberculosis, MDR-TB) (4,5).

3. Etiopatogenia tuberculozei
Agentul etiologic al tuberculozei este Mycobacterium tuberculosis (Bacilul Koch), un
bacil cu rezervor uman foarte sensibil la căldura şi la lumina solară, rezistent la frig şi la uscare
care poate rămâne viu mai multe zile în produsele contaminate, precum expectoraţiile. (4,6,15)

4. Epidemiologia tuberculozei
Tuberculoza este o boală contagioasă care se transmite pe cale aerogenă

de către o

persoană bolnavă, prin aerul expirat. Sursa de infectie o constituie bolnavii cu tuberculoză pulmonară cavitară, intens baciliferi şi încă netrataţi. Calea de transmitere : bolnavii elimină în
spaţiul înconjurător unităţi infectante minuscule (picături Flugge, nuclei, nucleosoli, praf
bacilifer) .Contagiozitatea depinde de relaţia dintre sursă şi contacţi(15,16)

5. Clasificarea tuberculozei
Sistemul de clasificare adoptat în ţara noastră este bistadial şi pune accentul pe vârsta
infecţiei, distingandu-se :
I.Tuberculoza primara - primoinfecţia se caracterizează prin pătrunderea bacililor tuberculoşi în
organismul uman încă neinfectat iar după o perioadă de incubaţie de 3-8 săptămâni determină
apariţia unui complex primar,
II.Tuberculoza secundara - ftizia , forma de tuberculoză specifică vârstei adulte, având drept
caracteristici predominanţa formelor cavitare şi evoluţia cronică în pusee (15,16)

6. Forme clinice de tuberculoză
6.1.Forme clinice de tuberculoza primara


Primo-infecţia ocultă



Primoinfecţia manifestă simplă, necomplicată,



Primoinfecţia cu complicaţii grave, complexul primar malign, (15,16)

6.2. Forme clinice de tuberculoză secundară :
1. Tuberculoza pulmonară, cea mai frecventă formă de tuberculoză, reprezintă
aproximativ 90% din totalul îmbolnăvirilor de tuberculoză.
2. Tuberculoza extrapulmonara reprezinta aproximativ 10 % din totalul cazurilor de
tuberculoză si este urmarea extensiei infectiei in afara aparatului respirator. (15,16)

7. Diagnosticul în tuberculoză se pune pe :
7.1. Semne clinice: tuse mai mult de 3 săptămăni fără o cauză aparentă, dispnee fără cauză,
subfebrilităţi sau febra prelungită fără o cauză evidentă, transpiraţii nocturne, scădere în greutate
mai mult de 10%
7.2. Context epidemiologic : contact cu o sursă patentă (bolnav cu M+) sau posibilă (bolnav cu o
formă clinică de obicei contagioasă, chiar dacă nu s-a reuşit confirmarea bK). (15,16)
7.3. Testarea tuberculinică: IDR la PPD (15,16)
7.4. Examenul radiologic (15,16)]
7.5. Bronhoscopia (15,16)]
7.6. Examen bacteriologic al sputei : microscopie, cultura

8. Tratament
Depistată la timp si tratată corect tuberculoza se vindecă. Tratamentul tuberculozei este gratuit.
Cinci medicamente majore sunt considerate agenţii de prima linie in tratamentul tuberculozei:
(hidrazida(izoniazida)/H, rifampicina/R, pirazinamida/ Z, ethambutol/E, streptomicina/S

9. Profilaxie specifică în tuberculoză
Vaccinul contra tuberculozei disponibil în prezent (BCG), se considera ca şi-a pierdut
eficienţa, fiind recomandată o singură doză, la naştere
Testul cutanat al tuberculinei rămâne în prezent o metodă de depistare a unei tuberculoze
latente. După infectarea iniţială, acesta devine pozitiv în două până la douăsprezece săptămâni.
Chimioprofilaxia specifică (CSS), se administrează contacţilor din focarele de
tuberculoză, la indicaţia medicului ftiziolog, cu precauţie pentru evitare instalării
chimiorezistenţei specifice.

10. Supravegherea epidemiologica a tuberculozei
Supravegherea epidemiologica este sistemul de culegere activa, sistematica, analiza si
interpretare a datelor legate de imbolnavirea prin tuberculoza, esentiale pentru planificarea,
aplicarea si evaluarea masurilor de sanatate publica, strans legata de difuzarea periodica a acestor
date celor interesati.
Supravegherea epidemiologica se bazeaza pe informarea descriptiva, analiza tendintei
temporale, estimarea indicatorilor de sanatate.

11. Implicatii medicale si socio-economice ale infectiei tuberculoase
Se apreciază că, in cazul în care TB ar fi controlată la nivel global, creşterea economică datorită
acestui fapt ar putea atinge aproximativ 24 miliarde USD/an. În cazul în care obiectivele OMS ar
fi realizate, pentru o sumă de circa 200 milioane de USD/an cheltuită, în mai puţin de 10 ani
incidenţa ar putea fi redusă cu 50%, costul pe viaţă salvată ar fi de circa 30-85USD şi se poate
spune ca ar fi una dintre cele mai favorabile intervenţii de sanatate cunoscute la ora actuală (17).
Influenţa condiţiilor socioeconomice nu poate fi neglijată(15).

12. Tuberculoza, boala sărăciei şi a stressului
Tuberculoza a fost dintotdeauna o boală aparută în situaţii de criză, în rândul săracilor. Mai ales
persoanele sărace,subnutrite cu o igienă precara sunt predestinate acestui tip de boală

.Eşti în

(15,16)

aceeaşi măsură expus riscului de a face tuberculoză dacă nu-ţi permiţi să te hrăneşti sănătos sau
dacă ai un serviciu stresant şi nu ai timp să mănânci şi să dormi, pentru că un asemenea stil de
viaţă slăbeşte imunitatea
În România, tuberculoza nu este cauzată de sărăcie, ci afectează toate păturile sociale, iar
aceasta din cauza faptului că este foarte frecventă (18).

13. Strategii globale privind tuberculoza
De-a lungul timpului au fost adoptate mai multe initiative globale pentru reducerea
incidentei tuberculozei , cele mai importante fiind:
 DOTS
 DOTS-Plus
 Parteneriatul STOP-TB
 Green Light Committee (GLC)
 Fondul Global împotriva TB, AIST, şi malariei (GFTAM)
 Global Plan to STOP-TB
 Global Drug Facility

14. Strategia României în domeniul tuberculozei
Ministerul Sănătăţii Publice în colaborare cu CNAS şi Institutul de Pneumoftiziologie
„Prof. Dr. Marius Nasta” a elaborat o strategie având ca obiectiv principal limitarea cât mai
rapidă a răspândirii infecţiei şi bolii în populaţie. Activitatea de supraveghere si control a
tuberculozei este organizată şi coordonată de Ministerul Sanatatii prin Programul National de
Supraveghere si Control al Tuberculozei susţinută financiar din fonduri bugetare aprobate prin
legi anuale.

15. Imbunătăţirea calităţii serviciilor sanitare
Sistemul sanitar este în prezent mult rămas în urmă din punctul de vedere al reformării sale.
Din această cauză el nu a contribuit la creşterea calităţii îngrijirilor de sănătate, la lărgirea
accesului populaţiei la aceste servicii şi la scăderea indicatorilor de mortalitate şi morbiditate
Guvernul României si-a propus ca si obiective prioritare in domeniul sanitar:
-

realizarea efectivă a accesului egal al cetăţenilor la îngrijirile sanitare de bază

-

creşterea calităţii vieţii prin îmbunătăţirea calităţii şi siguranţei actului medical

-

apropierea de indicatorii de sănătate şi demografici ai ţărilor civilizate, în acelaşi timp cu
scăderea patologiei specifice ţărilor subdezvoltate

PARTEA SPECIALĂ
I. INTRODUCERE
Tuberculoza are implicaţii sociale şi economice deosebite afectând în special populaţia la
vârsta maximei activităţi profesionale.
Aşa cum in ultimii ani România a ocupat constant primele locuri între ţările UE privind
incidenţa îmbolnăvirilor prin tuberculoza, tot aşa judetul Dolj a ocupat constant locuri fruntaşe
privind acest indicator , intre judeţele ţării .
La fel ca si pe plan national amploarea fenomenului nu se datorează nici migraţiei (în
fiecare an sunt raportate doar câteva cazuri la persoane născute în afara ţării) şi nici infecţiei HIV
(procentul infectaţilor HIV din numărul cazurilor de TB raportate a fost în ultimii ani sub 0,5%).
Foarte probabil că un factor important al severităţii endemiei TB in judetul Dolj ca si cel
al endemiei din Romania îl reprezintă problemele socio-economice. Scăderea nivelului de trai a
influenţat cu certitudine evoluţia incidenţei, dovadă fiind şi faptul că incidenţa cea mai mare se
înregistrează în judeţele din sudul ţării şi din Moldova, cele care au şi cele mai importante
probleme socio-economice.
II. SCOPUL SI OBIECTIVELE SPECIFICE
II.1 Scopul
Problema majoră este reprezentata de cunoasterea prevalenţei imbolnăvirii prin
tuberculoză în rândul grupelor populationale defavorizate din judetul Dolj.
Am decis să descriu situaţia epidemiologică a tuberculozei în rândul grupelor
populationale defavorizate din judetul Dolj.comparativ cu cea imbolnavirii prin tuberculoza
rândul populatiei din judetul Dolj / Romania datorită provocărilor pe care le propune această
maladie la început de secol XXI. Chiar dacă, de mulţi ani, eradicarea acesteia a devenit prioritate
naţională, putem spune că lupta cu acest flagel este departe de a fi încheiată, agentul patogen
găsind soluţii la strategiile umane de exterminare, soluţii care determină orice medic din sistem
să privească cu mai multă seriozitate în activitatea de zi cu zi această problema ridicată.
II.2 Obiectivele specifice
1. analiza situatiei tuberculozei in în randul grupelor populationale defavorizate din
judetul Dolj in perioada 2006-2011, folosind indicatori epidemiometrici.
2. raportarea acestor date la prevalenta imbolnavirii prin tuberculoza randul populatiei din
judetul Dolj / Romania, precum si pozitionarea judetului Dolj in context national si pe plan
european atat fata de tarile membre ale Uniunii Europene cat si fata de tarile non- UE.

III. IMPORTANŢA PROBLEMEI ABORDATE
Perioada actuală se caracterizează printr-o agravare a situaţiei epidemiologice a
tuberculozei pe plan mondial, tuberculoza fiind una din cele mai grave boli infecţioase, care
poate duce la deces în condiţiile nerespectării terapiei. Această maladie este cea de-a doua cauză
de deces din lume de natură infecţioasă, după SIDA. În majoritatea cazurilor, contactarea
bacilară rămâne asimptomatică şi infecţia poate rămâne latentă timp de luni de zile, chiar ani.
Deşi majoritatea subiecţilor afectaţi de tuberculoza latentă nu vor face niciodată boală clinică,
aproximativ 5 până la 10% dintre aceştia vor dezvolta o formă activă de-a lungul vieţii,
transformarea in boală

a infecţiei asimptomatice fiind influenţată de scăderea imunităţii

organismului. Cu cât infecţia se produce la o vârsta mai mică, riscul spre a face tuberculoza
boală este mai crescut.
Situatia epidemiologică a tuberculozei in judetul Dolj în perioada 2006-2011 este
urmatoarea:
●Incidenţa tuberculozei în judeţul Dolj este mai mare şi cu un trend uşor ascendent faţă de
cel al României.
●Incidenţa cazurilor este mai mare la adulţi faţă de copii (Ad=97%)
●Incidenţa este uşor mai mare în rural faţă de urban;
●Raportul cazurilor pe sexe este net în favoarea sexului masculin (M/F=3/1);
●Procentul cazurilor BK pozitive la bolnavii readmişi este de 92% faţă de 61% la bolnavii
noi;
●Incidenţa cea mai mare s-a înregistrat la nivelul dispensarelor medicale Segarcea şi
Filiaşi, urmate de Bechet, Craiova, Băileşti, Calafat;
IV. MATERIAL ŞI METODĂ
Studiul este de tip retrospectiv iar datele analizate provin din baza de date a sistemului
national de supraveghere a TBC. Au fost analizate integral informaţiile din perioada 2006-2011
deoarece s-a considerat că modelul analizei nu impune eşantionare. Rezultatele obtinute au fost
exprimate prin indicatori de tendinţă centrală (pentru fiecare lot s-a calculat media si derivatia
standard). Comparatia intre loturi s-a realizat cu ajutorul testelor de semnificatie statistica “tStudent – Fischer”, pentru variabilele cantitative. Rezultatele au fost analizate si global, folosind
analiza de varianta Anova. În cazurile in care s-a luat in considerare o distributie normală, toate
datele au fost exprimate ca valoare medie plus deviatia standard. In ceea ce priveste
caracteristicile datelor s-a efectuat testul Mann-Whitney pentru datele continue si testul Fischer
pentru datele categoriale. Comparatia intre loturi s-a efectuat cu testul t-Student. Pentru a
analiza asociaţiile intre parametrii testate au fost efectuate corelatiile Pearson (Bivariate
Correlations Two Tailed). Pentru analiza proportiilor si pentru calculul diferentelor semnificative

intre doua proportii s-a aplicat testul “z”. S-a considerat ca valorile p < 0.05 au avut semnificatie
statistica.
V. REZULTATE SI DISCUŢII
In context european in perioada 2006-2011 Romania se situează constant pe primul loc in
ceea ce priveste cazurile notificate si prevalenţa imbolnăvirii prin tuberculoza intre tarile
UE/SEE . Dar, la fel ca si media tarilor europene, trendul incidentei tuberculozei in Romania in
perioada 2006-2011 este in scadere .

1. Incidenta ,prevalenta Dolj , regiune, tara 2006-2011

Fig 1 Incidenţa globală a tuberculozei pe euroregiuni,în perioada 2006-2011

Fig 2 Incidenţa globală comparativă a TB în judeţul Dolj, România, UE/EEA

2. Clasificarea în conformitate cu definitia de caz UE pentru tuberculoza
In perioada 2006-2011 in judetul Dolj sunt 65 % cazuri confirmate , 8 % cazuri probabile
si 27,2 % cazuri posibile. 99,7 au fost diagnosticate antemortem si 0,3 % post-mortem
Cu un procent de 64,8% cazuri de tuberculoza confirmate in anul 2011 Romania nu se
situeaza printre tarile fruntase intre tarile Europei, dupa acest criteriu. Cel mai inalt procent de
confirmare(peste 80%) il are Suedia.

3. Rata de detectie a cazurilor

4. Notificarea dupa sex
Analiza comparativă a proportiilor cazurilor de tuberculoză în funcţie de sex (masculin
sau feminin) în judeţul Dolj,Oltenia ,România arata ca exista diferenţe semnificative statistic in
anii 2006,2007, 2010, 2011 intre cele 5 judete ale Olteniei si tara
In 2011, privind repartitia dupa sex, cu un raport M/F de 2,2, Romania este in tările ale
Regiunii European raportul barbati/femei este de 1,9, in tarile UE/SEE
Raportul B/F este de 1,8

5.Notificarea după mediul de provenienţă (rural/urban)
Analiza comparativă a proportiilor cazurilor de tuberculoză in functie de mediul de
provenienţa rural/urban arata ca exista diferente semnificative statistic in toti anii intre cele 5
judete ale Olteniei si tara

6. Prevalente specifice pe grupe de varsta
Analiza prevalentelor specifice pe grupe de varsta releva valori maxime la grupa de
varsta 45-54 ani in toate regiunile .

7. Prevalentele specifice pe grupe de varsta si sexe
Analiza prevalentelor specifice pe grupe de varsta si sexe arata ca valorile maxime s-au
inregistrat la sexul feminin la grupa de varsta 15-19 ani, iar la sexul masculin la 45-54 ani.in Dolj
Proportia cazurilor inregistrate la copii (0-14 ani) reprezinta 3,7% din numarul total de
cazuri.in tara

8.Analize specifice in functie de diagnosticul
Localizarea majora a bolii, a fost predominent „pulmonara” (in jurul procentului de
85%), in toate regiunile si in toti anii, urmata de localizarea pleurala
9. Analize specifice in functie de tratamentul antituberculos anterior
Referitor la completitudinea tratamentului antituberculos anterior, la 75,7% criteriul este
neaplicabil. Din cazurile ramase (4669), la 67,2% din cazuri acesta a fost complet, la 17,2% s-a
soldat cu esec, la 15,6% s-a soldat cu abandon.
10. Rezultatul investigatiilor de laborator
In tara , referitor la rezultatul investigatiilor de laborator in perioada 2006-2011 in ceea ce
microscopia, 58% din cazurile de tuberculoza au avut rezultat pozitiv pentru frotiu, 27% negativ,
iar 15% nu au fost investigate prin aceasta metoda.
In ceea ce priveste cultura, 60% din cazurile de tuberculoza au avut rezultat pozitiv, 15%
negativ, iar 25% nu au fost investigate prin aceasta metoda.
Proportia cazurilor cu tuberculoza pulmonara negative la microscopie si pozitive in cultura,
indicator care arata aportul examenului prin cultura la confirmarea bacteriologica a cazurilor, a
fost de 42%, valoarea recomandata fiind de sub 25%.

11. Rata de succes terapeutic pentru cazurile noi cu culturi positive notificate in perioada
2006-2011 in judetul Dolj este peste 80% . Rata de succes terapeutic pentru cazurile de tb
pulmonar readmise cu culturi pozitive notificate este intre 50-60 %

12. Testarea HIV a cazurilor de tuberculoza in Romania in perioada 2005-2011 s-a
situat in jurul procentului de 3%

13. Notificarea tuberculozei MDR-TB si XDR – TB
In perioada 2006-2011, referitor la rezistenta la tuberculostaticele din linia I pentru cele
doua sexe se constata ca aceasta a fost mai mare la barbati (7,2%), fata de femei (5,5%) pentru
HIN. Pentru RMP rezistenta a fost mentionata pentru 5% din barbati, fata de 3,7% din femei. Un
numar de 574 cazuri au fost rezistente atat la izoniazida, cat si la rifampicina

VI. CONCLUZII
În perioada 2006-2011, deşi tendinţa a fost de scădere continuă a incidentei tuberculozei
(de la 123,1/100 000 locuitori in anul 2006 la 89,7/100000 locuitori in anul 2011), Romania s-a
clasat printre tarile cu cea mai inalta rata a incidentei imbolnavirilor prin tuberculoza la nivel
european, ocupand constant locul intai intre tarile UE cu o rată mult superioară mediei europene
(17,7/100 000 locuitori in anul 2006 -14,2/100 000 locuitori in anul 2011)
În aceeaşi perioadă judeţul Dolj s-a clasat constant printre primele judeţe din ţară din
punct de vedere al incidenţei prin tuberculoză
Incidenţa mare a tuberculozei în judeţul Dolj o putem atribui atât acţiunilor intense de
depistare cât şi scăderii nivelului de trai al populaţiei (opiniem mai mult pentru a doua variantă),
ducând la limitarea accesibilităţii oamenilor la mijloacele de investigare cât şi la cele terapeutice.
O parte din bolnavii de TBC nu sunt asiguraţi existând astfel dificultăţi în procurarea
medicamentelor prescrise
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