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Definiţia Tuberculozei: 

Tuberculoza este o boală infecto-contagioasă cauzată de bacilul 

Koch (Mycobacterium tuberculosis) care poate afecta numeroase 

organe şi ţesuturi, dar în special plămânii. 

Cum se transmite Tuberculoza: 

 Boala se transmite pe cale aeriană, de la un om bolnav, prin 

tuse, strănut, vorbit etc. 

 Nu se transmite prin insecte, apă, veselă sau produse de sânge. 

Simptomatologia Tuberculozei: 

 Tuse peste 3 săptămâni, cu expectoraţie sanguinolentă; 

 Pierdere în greutate; 

 Oboseală; 

 Febră; 

 Transpiraţii nocturne; 

 Durere toracică; 

 Dificultăţi în respiraţie; 

 Pierderea apetitului. 



 În 2013 este al doilea an al campaniei "Stop TB în viaţa mea"cu 

ocazia Zilei Mondiale a TBC. 

 

 În fiecare zi 4000 de persoane îşi pierd viaţa datorită TBC. 

 

 E curabil, la low-cost. 

 

 Lupta împotriva TBC este extrem de subfinanţată. 

 

 În acest an, fă-ţi vocea auzită despre ceea ce te aştepţi în viaţa ta: 

 ♦ Zero decese datorită TBC 

 ♦ Accesul universal la îngrijiri TBC 

 ♦ Acces mai rapid la tratament 

 ♦ Un  test rapid, ieftin, low-tech 

 ♦ Un sistem eficient de vaccin 

 ♦ O lume fără TBC 

 

 

 

 
Prevenirea Tuberculozei: 

 Trebuie respectate reguli generale de igienă personală (acoperirea gurii la 

tuşit), a locuinţei (camere curate, aerisite); 

 Contacţii trebuie să se controleze pentru a evita îmbolnăvirea; 

 Copiii trebuie să efectueze chimioprofilaxie; 

 Control radiologic periodic; 

 Vaccinarea împotriva Tuberculozei obligatoriu la nou-născuţi. 

Tratamentul Tuberculozei: 

 Necesită o strictă supraveghere, iniţial în spital, apoi a medicului de familie; 

 Constă în medicaţie zilnică timp de 2-3 luni, apoi de 3 ori pe săptămână, minim 6-8 

luni; 

 Se efectuează controlul bacteriologic al sputei după 3 luni, în luna a cincea şi în 

ultima lună de tratament; 

 După încheierea tratamentului se efectuează controale periodice până la 2 ani. 

 TUBERCULOZA ESTE O BOALĂ VINDECABILĂ DACĂ 

TRATAMENTUL ESTE CORECT. 



 În 2013 este al doilea an al campaniei "Stop TB în viaţa mea"cu 

ocazia Zilei Mondiale a TBC. 

 

 În fiecare zi 4000 de persoane îşi pierd viaţa datorită TBC. 

 

 E curabil, la low-cost. 

 

 Lupta împotriva TBC este extrem de subfinanţată. 

 

 În acest an, fă-ţi vocea auzită despre ceea ce te aştepţi în viaţa ta: 

 ♦ Zero decese datorită TBC 

 ♦ Accesul universal la îngrijiri TBC 

 ♦ Acces mai rapid la tratament 

 ♦ Un  test rapid, ieftin, low-tech 

 ♦ Un sistem eficient de vaccin 

 ♦ O lume fără TBC 

 

 

 

  3 milioane de persoane cu tuberculoză nu beneficiază de îngrijirea 

necesară. Ca urmare, în anul 2014 tema campaniei este "ATINGE ŢINTA 
DE 3 MILIOANE. GĂSEŞTE.  TRATEAZĂ.  VINDECĂ TUBERCULOZA.“ cu 

ocazia Zilei Mondiale a TBC. 

 

 În fiecare zi 4000 de persoane îşi pierd viaţa datorită TBC. 

 

 E curabil, necesitând un tratament ieftin. 

 

 Lupta împotriva TBC este extrem de subfinanţată. 

 

 Ţintele din acest an sunt: 

 ♦ Zero decese datorită TBC 

 ♦ Accesul universal la îngrijiri TBC 

 ♦ Acces mai rapid la tratament 

 ♦ Un  test rapid, ieftin, necesitând o tehnologie ieftină 

 ♦ Un sistem eficient de vaccin 

 ♦ O lume fără TBC 
 

 

 


