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I. SITUAȚIA ACTUALĂ A PROBLEMEI CERCETATE CONFORM 

LITERATURII 

Motivația lucrării 

Nivelul actual al cunoașterii problemei studiate: 

Tuberculoza (TB) în țara noastră este o boală endemică și o problemă de sănătate 

publică, iar incidența pe care România o raportează anual, deși se află în scădere, ne situează 

pe primul loc între țările Uniunii Europene. 

Demersul de cercetare se încadrează în mai multe arii tematice: deoarece persoanele 

adulte fără adăpost (PAFA) aparțin unui grup vulnerabil, sunt persoane marginalizate, 

stigmatizate, dar care trebuie să beneficieze de aceleași drepturi ca oricare alt pacient, 

deoarece au, de obicei, polimorbiditate și condiții precare de viață, ceea ce conduce către o 

imunitate deficitară, o complianță la tratament și o calitate a vieții scăzute, PAFA reprezintă o 

provocare pentru sistemul medical. Aceste persoane nu beneficiază de asistență socială, sunt 

frecvent victime ale agresiunilor (hetero- sau auto-agresiuni), asociază factori 

comportamentali având expuneri care nu pot fi cuantificate la consumurile de alcool, tutun sau 

alte substanțe psihoactive sau de alt tip. Toate acestea contribuie la costuri pentru societate 

care nu pot fi în totalitate cunoscute, reprezentând provocări și pentru sistemul social și pentru 

cel economic. 

Problema TB la persoanele adulte fără adăpost (PAFA) a fost foarte puțin studiată, în 

anul 2009 desfășurându-se, de către Universiatatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” și 

SAMUSOCIAL- o asociație neguvernamentală ce are ca scop asistarea socio-medicală a 

PAFA, un studiu pilot care a vizat ca toți PAFA care se prezintă la cabinetul medical al 

acestei asociații și au simptomatologie sugestivă pentru TB, să fie deferiți Dispensarelor de 

Pneumoftiziologie de pe raza Sectorului unde afirmă că stau, pentru investigații.  

Cercetarea actuală își propune să abordeze problema de la nivelul Programului 

Național de Prevenire, Supraveghere și Control al Tuberculozei (PNPSCT). 

Studiul cuprinde două părți, prima conținând date despre clinica, diagnosticul și 

tratamentul TB, date despre endemia de TB la noi în țară în context european, date despre 

PNPSCT și rolul acestuia în managementul cazurilor de TB, ca și informații despre PAFA, 

metodele de evaluare a tehnologiilor medicale. În cea de-a doua parte, cea personală, sunt 

precizate scopul și obiectivele studiului, metodologia utilizată, rezutatele obținute cu 

considerațiile, recomandările și concluziile aferente. 

 

 

II.CERCETARE PERSONALĂ 
Tema abordată, cu implicații în domenii diferite, este nouă, urmărindu-se la final 

posibilitatea dezvoltării de abordări suplimentare de suport socio-medical și consiliere 

psihologică la nivelul PAFA, ca și obținerea de informații valide pe baza cărora să se 

construiască modele eficiente de gestionare a cazurilor de TB din rândul PAFA prin crearea 

de servicii medicale destinate în mod suplimentar și prioritar acestor persoane și a unui cadru 

legislativ destinat autorităților locale, care să permită o finanțare corespunzătoare, de exemplu, 

înființarea de adăposturi speciale și alte facilități. 

PAFA ar trebui să primească drepturi sociale și să beneficieze de îngrijire primară, 

astfel încât să reducă consecințele negative asociate situației lor particulare.  

Tratamentul antituberculos, la noi în țară, este gratuit pentru toți bolnavii, indiferent de 

statutul lor social, așa cum se precizează și în art. 213 aliniatul e) din Legea nr.95/2006 

privind reforma în domeniul sănătății. [1] 
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Începând din anul 2013, achiziția de medicamente și materiale sanitare necesare 

Programului Național de Prevenire, Supraveghere și Control al Tuberculozei, se face din nou 

centralizat, așa cu se precizează în Ord nr. 422/2013 privind modificarea şi completarea 

Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2013 şi 

2014. [2] 

Pentru reducerea impactului acestor consecințe asupra PAFA, dar și a societății, este 

nevoie de o abordare interdisciplinară, care să utilizeze eficient toate resursele disponibile ale 

societății noastre (instituțional, uman, financiar, logistic). 

Cercetarea a plecat de la datele din literatură și de la rezultatele unui studiu desfășurat 

de către UMF “Carol Davila“ și SAMUSOCIAL, singura asociație nonguvernamentală care 

are ca scop asistarea socio-medicală a PAFA. 

 

II.1. SCOP 

Scopul cercetării este acela de a studia caracteristicile PAFA cu TB din București în 

vederea elaborării unui model de gestionare corectă a unui astfel de caz.  

II.2. OBIECTIVELE cercetării sunt: 

1. Identificarea bolnavilor de TB în rândul PAFA pe parcursul unui an 

calendaristic și  compararea lor cu pacienții din populația generală adultă (PGA) a 

Municipiului București 

Obiectivele specifice propuse sunt: 

1.1. Să se analizeze PAFA și PGA declarate cu TB în Municipiul București pe parcursul 

acestui an calendaristic, din punct de vedere al caracteristicilor socio-demografice și clinice;  

1.2. Să evalueze costurile directe determinate de îngrijirile medicale acordate acestor persoane 

având TB chimiosensibilă sau cu alte rezistențe decât MDR/XDR, comparându-se aceste 

costuri între cele două populații. 

 

2. Urmărirea pacienților PAFA în vederea monitorizării și a tratamentului 

corect și complet pentru cohortele 2009-2014  

Obiectivele specifice sunt următoarele: 

2.1. Descrierea caracteristicilor socio-demografice și clinice ale PAFA declarați în 

Municipiul București în perioada 2009-2014; 

2.2. Compararea datelor clinice, a monitorizării și a tratamentului între cohortele studiate. 

 

3. Studiu pilot asupra personalului medical cu privire la opinia asupra PAFA 

Obiectivele specifice propuse sunt următoarele: 

3.1. Opinia personalului medical în ceea ce privește cunoștințele PAFA referitoare la TB; 

3.2. Opinia acestuia privind complianța PAFA la tratamentul antituberculos; 

3.3. Opinia personalului medical privind accesul la tratament al PAFA. 

 

4.  Evaluarea continuă a calității datelor înregistrate, a indicatorilor calculaţi şi a 

eficienţei utilizării acestora prin reinstruirea personalului. 

Obiectivele specifice sunt reprezentate de:  

4.1. Standardizarea terminologiei utilizate şi modul de lucru curent în activitatea de 

monitorizare-evaluare a PNPSCT; 

4. 2. Asigurarea consistenţei în utilizarea indicatorilor de monitorizare-evaluare. 
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5. Elaborarea unui model de gestionare a cazurilor de TB la PAFA,  având ca 

urmare și reducerea cazurilor grave și cu chimiorezistență. 

Obiectivele specifice propuse sunt: 

5.1. Îmbunătățirea mijloacelor de depistare și diagnostic TB la PAFA; 

5.2. Scăderea transmiterii bolii printr-un tratament corect și complet. 

 

Ipotezele de la care s-a pornit cercetarea sunt următoarele: 

1. Tabloul clinic al TB la PAFA este semnificativ diferit de cel al populației generale. 

2. PAFA cu TB determină costuri mai mari decât în populația generală.  

3. Testarea HIV în rândul PAFA este mai crescută decât în PGA. 

4. Durata spitalizării PAFA este mai mare decât în populația generală. 

5. Tratamentul PAFA cu TB sensibilă/monorezistentă durează mai mult decât cel pentru 

populația generală. 

6. Personalul medical din dispensarele TB ale Municipiului București cunoaște 

problematica PAFA. 

7. Personalul de la nivelul dispensarelor care completează datele în baza electronică a 

PNPSCT nu au suficiente cunoștințe în ceea ce privește aplicația. 

 

II.3. METODOLOGIE  

II.3.1. Metodologie obiectiv 1 

S-a efectuat un studiu descriptiv prin abordare transversală pentru descrierea PAFA cu 

TB chimiosensibilă sau cu altă rezistență decât MDR/XDR, dar și pentru descrierea PGA cu 

același tip de TB, din Municipiul București, pentru anul 2013, în vederea comparării cu 

pacienții PAFA.   

Datele au fost culese, în perioada 1 aug. 2014 – 31 dec. 2015, din baza de date 

electronică a PNPSCT pentru PAFA și PGA, și din fișele de declarare de la nivelul 

dispensarelor TB ale celor 6 sectoare ale  Municipiului București pentru PAFA. 

Astfel din cei 45 de PAFA cu TB declarați în anul 2013, au fost luați în studiu, pentru 

comparare, doar 43 dintre ei, având TB chimiosensibilă sau cu altă rezistență decât MDR, care 

au fost comparați cu PGA având același tip de TB - 1099 din cele 1145  persoane declarate în 

aceeași perioadă, în cele 6 dispensare ale sectoarelor  Municipiului București. 

S-a dorit, de asemenea, generarea unui model de determinare al costurilor tuberculozei 

la persoanele adulte fără adăpost. La calculul costurilor s-au luat în considerare cele directe 

determinate strict de depistarea, monitorizarea și tratamentul pacienților cu TB, și nu s-a luat 

în calcul costul anchetelor epidemiologice efectuate pentru fiecare caz, costul investigațiilor 

făcute pentru contacții cazurilor cu TB, a examenelor histopatologice, a altor materiale 

sanitare consumate și nici pentru testarea HIV. 

Diagnosticul de TB se stabilește de către medicul pneumolog, după un examen clinic, 

o radiografie pulmonară și un examen bacteriologic al sputei (pentru diagnosticul de 

certitudine), pentru TB pulmonară, constând în examen direct microscopic și cultivarea 

micobacteriilor din spută pe medii lichide și solide. În continuare se identifică culturile 

pozitive pentru confirmarea apartenenței la complexul Mycobacterium tuberculosis (MT), 

după identificarea acestuia efectuându-se testarea sensibilităţii la medicamentele 

antituberculoase cu scopul depistării tulpinilor bacteriene rezistente, testare care se face printr-

o antibiogramă, care poate arăta sensibilitate la acestea sau una sau mai multe rezistențe. 

Un caz de TB poate fi declarat: caz nou, recidivă, reluare a tratamentului după eșec, 

reluare după abandon, cronic. 
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Tratamentul TB se face cu medicametele antituberculoase care pot fi de linia I și de 

linia a II-a. Între medicamentele de linia I fac parte: Izoniazida (H), Rifampicina (R), 

Pirazinamida (Z), Etambutolul (E), Streptomicina (SM), iar dintre medicamentele de linia a II-

a fac parte aminoglicozidele (Kanamicină, Amikacină, Capreomicină), thioamide (Etionamidă, 

Protionamida), fluorochinolone (Ofloxacină, Levofloxacină, Moxofloxacină), Cicloserina, 

Terizidona și Acidul para-aminosalicilic (PAS). [3] 

Cu medicamente de linia I se tratează cazurile cu TB sensibilă, iar regimurile 

terapeutice sunt: 

- regimul I (pentru un caz nou TB): HRZE sau HRZS pentru 2 sau 3 luni, 7 zile pe 

săptămână- faza de atac, apoi încă 4, respectiv 3 luni HR 3 zile din 7- faza de continuare, în 

total 6 luni; cea de-a doua fază poate fi prelungită pentru cazurile grave până la o durată a 

tratamentului de 8-12 luni; 

- regimul II (pentru o recidivă, eșec sau abandon al unui tratament anterior): 2 luni 

HRZSE + 1 lună HRZE, 7 zile pe săptămână- faza de atac, apoi încă 5 luni HRE, 3 zile pe 

săptămână- faza de continuare; cea de-a doua fază poate fi prelungită pentru cazurile grave 

până la 12 luni de tratament, în total. 

TB rezistentă la Izoniazidă (cu sau fără rezistență la Streptomicină) se tratează cu un 

regim individualizat de 6-9 luni din care este exclusă Izoniazida, și care cuprinde Rifampicină, 

Pirazinamidă și Etambutol. 

TB rezistentă la Rifampicină se tratează ca un caz de TB-MDR, timp de 20 de luni. 

Tratamentul TB-MDR se ghidează după rezultatele antibiogramei (ABG), care trebuie 

efectuată și pentru medicamentele de linia I și pentru cele de linia a II-a. Tratamentul 

corespunzător cazurilor cu rezistență se poate începe precoce dacă se folosesc de la început 

testele rapide de diagnostic. 

Pentru un caz de TB-MDR tratamentul are 2 faze: 

- faza intensivă, timp de 8 luni, zilnic, care constă în administrarea unui preparat 

injectabil, și, în plus, din grupul 1, medicament pentru care mai există sensibilitate, o 

fluoroquinolonă (dar nu Ciprofloxacină), cel de-al 4-lea medicament va fi din grupul 4; dacă 

nu există sensibilitate pentru unele medicamente din aceste grupe, se vor lua în considerare 1-

2 medicamente din grupul 5; 

- faza de continuare, încă 18 luni după conversia sputei, în total până la 20, chiar 

24 luni de tratament, cu 4 medicamente orale pentru care există încă sensibilitate. 

Pentru un caz TB-XDR tratamentul se va face cu medicamente pentru care există 

sensibilitate din grupurile 1-4, și în plus, cu medicamente din grupul 5. 

Pe toată durata tratamentului se va face și monitorizarea din punct de vedere clinic, 

radiologic (la sfârșitul fazei de atac și la sfârșitul tratamentului, iar pentru un caz MDR, la 3 

luni), bacteriologică și biologică – hemoleucograma (HLG), pentru funcția hepatică și renală 

(la 2 săptămâni de la începutul tratamentului și apoi la nevoie). 

La momentul suspiciunii unui caz de TB se va face un examen bacteriologic, care 

constă din microscopie și cultură, examen care poate lipsi pentru cazurile cu TB 

extrapulmonară. Pentru fiecare caz pulmonar cu cultură pozitivă se va efectua o ABG pentru a 

vedea sensibilitatea la tratament. Ritmicitatea monitorizării bacteriologice, după momentul 

diagnosticului-T0,  pentru regimul I se face la: T2 , T5 și T6, iar pentru regimul II la: T3, T5 

și T8. Pentru cazul TB-MDR se efectuează lunar examenul microscopic şi cultura în faza 

intensivă și la 2 luni, după conversia sputei. 

Evaluările tratamentului antituberculos pot fi: vindecat (V), tratament complet (Tc), 

eșec (E), abandon (A), decedat (D), transferat (T), pierdut (P), continuă (C) - pacient care 

continuă tratamentul peste 12 luni, având o evoluție favorabilă (evaluare intermediară). 

Pentru cazurile TB-MDR/XDR, evaluările sunt asemănătoare, ținând cont de culturi și 

de tratamentul care se face încă 18 luni după conversia culturii. 
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La nivelul anului 2013, ceea ce s-a luat în calcul a fost costul unui examen clinic la 

consultul de specialitate pneumologie de 16 lei, costul unei radiografii pulmonare de 27 lei, 

costul examenului bacteriologic – microscopie 17 lei și cultură 54 lei, costul unei 

antibiograme (ABG) care pentru seria scurtă (izoniazidă, rifampicină) este de 102 lei și pentru 

seria lungă (și medicamente de linia a 2-a) de 841 lei. 

În costul maximal al unei zile de spitalizare (sunt incluse condițiile hoteliere, plata 

personalului medical, investigații nedecontate de către Ministerul Sănătății pentru cazul de TB 

- în afara radiografiei, examenului bK și a medicației adjuvante), care în anul 2013 a fost de 

231 lei pentru cazurile cu TB chimiosensibilă și de 1900 lei pentru cazurile cu tuberculoză 

multidrog rezistentă (TB-MDR), sunt incluse condițiile hoteliere, plata personalului medical, 

investigații nedecontate de către Ministerul Sănătății pentru cazul de TB (în afara radiografiei, 

examenului bK și a medicației adjuvante). 

Costul mediu al unui pacient TB tratat pe an este de 491 de lei (regim I, II, 

individualizat, dar nu TB-MDR), al unui pacient cu TB-MDR în fază intensivă este de 10470 

lei, iar în fază de continuare de 710 lei (11180 lei pentru 24 de luni). [2] 

Variabilele incluse în studiu au fost atât de tip cantitativ (vârsta, costuri, număr de zile 

de spitalizare, numărul lunilor de tratament, etc.), cât și de tip calitativ (gen, localizare a bolii, 

încadrare a cazului, condiții asociate, evaluări, etc.). 

 Criterii de includere 

Au fost incluse în studiu persoane care au împliti 18 ani la data declarării și au fost 

excluse din studiul comparativ, pacienți PAFA versus PGA, cazurile cu TB-MDR, datorită 

particularității lor: un regim de tratament care durează până la 24 de luni, având 2 faze, una 

intensivă de până la 8 luni și una de continuare, care durează 18 luni de la conversia sputei, și 

un cost crescut – 11180 lei pentru 24 de luni și, de asemenea, mai multe zile de spitalizare, 

uneori depășind 90 de zile (durata optimă stabilită în Normele metodologice ale Programelor 

Naționale este de 120 de zile), costul maxim pentru o zi de spitalizare pentru un astfel de caz 

este de 1900 lei. [2] 

 

II.3.2. Metodologie obiectiv 2 

Au fost luați în studiu 201 pacienți PAFA declarați în perioada 2009-2014 la nivelul 

Dispensarelor de Pneumoftiziologie din cele 6 Sectoare ale Municipiului București, pentru 

descrierea caracteristicilor lor, în abordare transversală. 

Datele au fost obținute din baza electronică de date a PNPSCT și parțial din fișele de 

declarare existente la nivelul dispensarului. 

Variabilele urmărite au fost cantitative (vârsta, numărul de luni de tratament, numărul 

de examene bacteriologice, de antibiograme, numărul spitalizărilor și al zilelor de spitalizare) 

și variabile calitative (gen, localizate TB, încadrarea cazului de TB, statusul testării HIV, 

rezultatul examenului bacteriologic la T0, al antibiogramei, evaluarea cazului, etc.). 

Au fost incluși în studiu toate PAFA având bifată categoria socială „fără locuință”, dar 

s-a cerut de la dispensarele celor 6 sectoare și o listă nominală a acestor persoane, astfel 

constatându-se că numărul lor nu coincide (de ex, au fost bifați ca și categorie socială 

„neasigurat” și nu ca fiind „fără locuință”). 

Au fost excluși din studiu PAFA cu TB care, la o altă declarare din cei 6 ani de studiu 

au fost declarați în alte județe sau dacă la o altă declarare la un DPF din București nu mai erau 

cazuri sociale. 

S-a considerat omul declarat o singură dată în anul luat în studiu, și anume prima 

declarare din an (au fost 2 pacienți declarați de 2 ori în același an), iar cei declarați de 2 și 3 

ori în această perioadă, dar în ani diferiți, adică 16 și, respectiv, 2 pacienți, au fost luați în 
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calcul la fiecare declarare, astfel încât, ca și număr de declarări, în cei 6 ani luați în studiu, au 

fost 221.  

Pentru primele 2 obiective, datele au fost centralizate într-o bază de date în Excel, iar 

prelucrarea lor s-a făcut cu ajutorul SPSS versiunea 20 și Microsoft Excel, incluzând analiza 

statistică descriptivă a datelor socio-demografice, clinice și în ceea ce privește evaluarea 

costurilor directe. S-au calculat indicatorii de tendință centrală și de dispersie pentru 

variabilele cantitative, s-a testat normalitatea datelor prin asimetrie (skewness) și boltire 

(kurtosis), boxplot, histograma și testul de normalitate Saphiro-Wilk. Pentru testarea 

semnificației statistice s-au folosit testul chi pătrat pentru testarea egalității a două proporții- 

variabile calitative și testul t pentru compararea mediilor a două grupuri. Testele 

neparametrice, Kruskal-Wallis pentru compararea distribuțiilor mai multor grupuri și testul 

medianei pentru compararea medianei mai multor grupuri, s-au folosit pentru distribuții ne-

normale. 

  

II.3.3. Metodologie obiectiv 3 

Pentru cel de-al 3-lea obiectiv, s-a desfășurat un studiu pilot, descriptiv, transversal, pe 

un lot de 8 medici pneumologi care își desfășoară activitatea medicală în cele 6 ambulatorii de 

pneumoftiziologie din sectoarele Municipiului București,  în perioada ianuarie-aprilie 2015. 

Ca instrument de cercetare s-a folosit un chestionar validat în anul 2009 în studiul 

desfășurat de către UMF „Carol Davila” și SAMUSOCIAL, care a fost adaptat pentru 

personalul medical din ambulatoriu. Acesta cuprinde 23 de întrebări grupate după obiectivele 

propuse.  

Chestionarul a fost trimis coordonatorilor de ambulatoriu de sector pentru a fi 

distribuit colegilor din cele 6 dispensare.  

La întrebarea privind cauzele care determină complianța PAFA scăzută la tratament 

respondenții au fost rugați să acorde punctaje de la 1 la 10, 1 reprezentând cauza cea mai puțin 

importantă, iar 10 cauza cea mai importantă. Astfel, punctajul minim care s-ar fi putut obține 

din răspunsurile celor 8 participanți la studiu este de 8, iar punctajul maxim de 80. 

De asemenea, s-au acordat punctaje de la 1 la 10 măsurilor care ar determina PAFA să 

urmeze tratamentul antituberculos cu mai multă conștiinciozitate, așa cum consideră 

respondenții chestionarului, 1 însemnând măsura considerată ca fiind cea mai puțin 

importantă, iar 10 măsura cea mai importantă. Astfel, punctajul minim posibil este de 8, iar 

cel maxim de 80. 

Variabilele colectate au fost atât cantitative (vârsta persoanei care completează 

chestionarul, vechimea în profesie, vechimea în dispensar), dar și variabile calitative (gen, 

profesie, etc.). 

Participarea la studiu a fost voluntară, chestionarul fiind completat doar de medicii din 

ambulatoriul de specialitate care au sau au avut în tratament PAFA. Prelucrarea datelor s-a 

făcut cu respectarea confidențialității respondenților. 

Nu au fost eliminate chestionarele care nu au avut completate toate răspunsurile. 

Datele au fost centralizate în Microsoft Excel și prelucrate agregat. 

II.3.4. Metodologie obiectiv 4 

 Din cercetarea bazei electonice de date a PNPSCT s-a constatat că încă există date 

incorect înscrise sau incomplete. Totodată, datorită noilor cerințe de raportare la nivel 

internațional, este nevoie de o actualizare a bazei de date electronice a PNPSCT, care să fie 

mai cuprinzătoare și organizată într-un mod mai prietenos pentru cei care completează aceste 

date. De aici rezultă și necesitatea organizării unor cursuri de reinstruire a personalului 
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medical și nemedical din rețeaua de Dispensare TB, nu doar din Municipiul București, ci și 

din țară.  

 Datele din aplicația electronică a PNPSCT sunt completate doar de către personalul de 

la nivelul dispensarelor. Cursul își propune să instruiască 800 de persoane din rândul acestora: 

medici, asistente, registratori medicali.  

S-a propus desfășurarea unui număr de 20 de cursuri a câte 40 de participanți, de-a 

lungul unui an calendaristic. Cursurile se desfășoară în 20 de municipii, reședință de județ și 

în Municipiul București, la un curs participând personalul dispensarelor din cel puțin 2 județe. 

Cursul durează 16 ore, repartizate câte 8 ore pe zi, în zilele de vineri și sâmbătă. 

Fiecare zi de curs are câte 4 sesiuni a câte 90 de minute fiecare.  

Acesta este susținut de către 2 lectori, persoane instruite în acest sens, care fac parte de 

Unitatea Centrală de Coordonare a PNPSCT.  

Participanții vor primi cursul în variantă tipărită și își vor anunța prezența semnând pe 

lista de participanți, care va cuprinde datele lor personale, în vederea eliberării diplomelor din 

partea Colegiului Medicilor, respectiv a Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor 

și Asistenților Medicali din România. 

 

II.3.5. Metodologie obiectiv 5 

 Urmând pricipiile și recomandările OMS, pentru un astfel de demers este nevoie de o 

catagrafiere a PAFA de pe raza Municipiului București, de o evaluare a situației TB la PAFA, 

de o definire a obiectivelor screening-ului, de alegerea celor mai potrivite metode pentru 

desfășurarea acestuia, și, nu în ultimul rând, de o planificare și o bugetare a depistării active. 

[4] 

 Catagrafierea acestor pesoane se poate face cercetând datele despre acestea pe care le 

dețin adăposturile sociale, dar și organizațiile nonguvernamentale care ajută aceste persoane 

(ex., SAMUSOCIAL), dar și prin studii pe teren, deplasarea unor echipe în locurile în care  se 

cunoaște că aceștia trăiesc (ex., Gara de Nord). 

Studiile făcute în țări cu incidență mică a tuberculozei, dar care se confruntă cu 

problema imigranților și  a grupurilor vulnerabile, cum ar fi deținuții, persoanele fără adăpost, 

consumatorii de droguri, de exemplu, țări ca Marea Britanie și Olanda, au adoptat metoda 

screeningului periodic în aceste populații, Olanda reușind în acest moment, chiar să elimine 

problema TB la persoanele fără adăpost.Din punct de vedere al cost-eficienței este de preferat 

să se desfășoare acțiuni de screening cu depistarea în faze timpurii a bolii la aceste persoane 

fără adăpost, astfel întrerupându-se lanțul transmiterii în comunitatea lor.  

Metoda pe care colegii din cele 2 țări au folosit-o este cea a caravanelor cu unități 

mobile de radiografie, care se deplasează periodic în marile orașe (Londra, Manchester, 

Rotterdam, Amsterdam, Haga, Utrecht), în locurile unde se întâlnesc mai frecvent aceste 

persoane, și li se efectuează o radiografie pulmonară. Într-o singură zi se pot efectua și 300 de 

astfel de radiografii cu un singur aparat. Dacă printre cei radiografiați există suspiciunea unei 

tuberculoze, se poate recolta pe loc spută pentru detectarea rapidă a M. tuberculosis. Pacienții 

cu TB sunt deferiți sistemului sanitar. 

   Pentru România, țară cu incidență mare a TB, este important să scădem transmiterea 

bolii prin îmbunătățirea metodelor de depistare, de diagnostic și prin anchetele epidemiologice 

efectuate la depistarea unui caz de TB. În același timp trebuie să ne adresăm cauzei sociale, 

altfel TB, boală care încă este stigmatizată, nu poate fi manageriată corespunzător. [5] 

1. Metoda screening-ului PAFA de pe raza Municipiului București ar consta într-o 

depistare precoce activă a cazurilor de TB la aceste persoane, folosind caravanele mobile cu 

aparat radiologic. Acestea se pot deplasa periodic în diverse locații. Este necesară depistarea 
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în faze timpurii a bolii la PAFA, deoarece astfel se întrerupe lanțul transmiterii în comunitatea 

lor și boala nu ajunge în faze tardive cu complicații.  

Dacă printre cei radiografiați există suspiciunea unei tuberculoze, se poate recolta pe 

loc spută pentru detectarea rapidă a M. tuberculosis. Cei cu suspiciune TB sunt deferiți 

sistemului sanitar, sunt internați în spital, urmând a fi anunțați la Dispensarul de 

Pneumoftiziologie pe raza căruia trăiesc pentru ca apoi să fie preluați de către acesta. 

Anchetele epidemiologice în general sunt îngreunate, datorită marii mobilități a PAFA 

și reticenței cu care privesc serviciile sanitare, dar trebuie avută în vedere acoperirea 

întregului teritoriu al Municipiului București.  

Echipa ar putea fi alcătuită dintr-un medic specialist (pneumolog cu competență în 

citirea unei radiografii, radiolog), o asistentă, acesta reprezentând personal din rândul 

Dispensarelor de Pneumoftiziologie, șoferul autobuzului. Pentru toate aceste persoane este 

nevoie de o instruire prealabilă, de lucru în echipă și pentru a putea comunica eficient cu 

PAFA. 

În echipa care se va deplasa în teren ar trebui să existe și o persoană care a 

experimentat situația de a nu avea adăpost, și mai mult, o asemenea persoană care a avut și s-a 

vindecat de TB, și care a trecut printr-un curs de instruire: ar trebui să să aibă abilități de 

comunicare și poată furniza informații minime a pericolului pe care îl reprezintă TB. Această 

persoană, practic, ar reprezenta legătura între serviciul medical și PAFA. 

De asemenea, ar trebui implicați asistenții comunitari și alți parteneri care să contribuie 

la promovarea și îmbunătățirea screening-ului la PAFA. 

Pentru a atrage PAFA să efectueze radiografia pulmonară, ar trebui luată în calcul și 

oferirea unor stimulente (în bani, alimente) doar pentru acele persoane care fac radiografia.  

 

2. Îmbunătățirea aderenței la tratament prin care să se permită, să se motiveze și să se 

simplifice finalizarea diagnosticului și tratamentului.  

Este important ca o dată început tratamentul antituberculos, acesta să fie complet, 

evitându-se astfel selectarea de tulpini rezistente și întrerupându-se transmiterea TB în cadrul 

comunității de PAFA. 

Astăzi apare din ce în ce mai frecvent conceptul de tratament centrat pe nevoia 

pacientului, concept care trebuie respectat și în cazul PAFA, mai ales gândindu-ne la nevoile 

sale complexe, dar și bazat pe un respect mutual între furnizorul de servicii medicale și 

beneficiar.   

O dată diagnosticat cazul de TB la PAFA, aceasta trebuie internată în spital pe toată 

perioada de infecțiozitate.  

După externare PAFA cu TB ar putea fi internată într-un sanatoriu, reprezentând un 

centru terțiar (cu atât mai mult cazurile TB-MDR), ținând cont că sunt pacienți cu nevoi 

medicale complexe sau de ordin psihosocial, în care să aibă posibilitatea de reintegrare în 

comunitate și de a se gospodări singuri. Pentru cei care nu necesită spitalizarea în centrul 

terțiar, pentru a nu abandona tratamentul, pot fi ținuți într-un adăpost social, în care să existe, 

asistenți sociali/comunitari instruiți, și un cabinet medical cu medic și asistentă, care să 

managerieze cazul în colaborare cu personalul medical al DPF. Pentru cei care nu pot fi ținuți 

în centrul social ar trebui luat în considerare tratamentul administrat în stradă de către o echipă 

de mobilizare (alcătuită din asistenți comunitari, de ex.). 

Și în această etapă trebuie avută în vedere și posibilitatea de a oferi stimulente 

(monetare, alimente) pentru acele PAFA care reușesc să finalizeze un tratament complet. 

În aceste adăposturi, pe perioada tratamentului, cu ajutorul personalului, ei ar trebui 

convinși să renunțe la comportamentele nesănătoase, dăunătoare sănătății, și să se poată 

pregăti în diverse domenii de activitate, având în vedere reinserția lor profesională, 

reintegrarea în societate. 
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Pentru cei care nu doresc să se trateze sau să stea în sanatorii/adăposturi, ar trebui să 

existe o legislație care să îi oblige la acest lucru sau să poată fi izolați, având în vedere 

pericolul pe care îl reprezintă TB,  fără a se încălca drepturile omului. În țara noastră, în cele 

mai multe cazuri, legislația este dificil de aplicat. 

Astfel ar putea fi stopată transmitera TB, dar și a altor patologii infecțioase.  

Pentru depistarea, investigarea contacților cazurilor de TB, pentru anchetele 

epidemiologice efectuate, pentru tratamentele preventive ale acestora, pentru DOT la pacienții 

care nu sunt internați, responsabilitatea revine Dispensarelor de Pneumoftiziologie.  

 

 

II.4. REZULTATE 

II.4.1.Rezultate obiectiv 1 

Numărul persoanelor raportate ca având TB în anul 2013 în București a fost de 1291 

de cazuri, dintre care 45 au fost la PAFA. Dintre aceste cazuri au fost eliminate cele având 

TB-MDR în număr de 3 din rândul PAFA și 46 din rândul PG (populația generală), din rândul 

acestora din urmă eliminându-se și cazurile la copii sub 18 ani, astfel încât au rămas un număr 

de 1141 de pacienți cu TB, 42 PAFA și 1099 PGA. 

Cei mai mulți pacienți au fost de gen masculin, 33 (78.6%) dintre PAFA și 660 

(60.1%) dintre PGA, diferențele între cele 2 cohorte, în funcție de gen, fiind semnificative 

statistic (test chi pătrat, p=0.015).  

Vârsta medie a acestor pacienți a fost de 43.74 ± 12.27 ani pentru PAFA și de 43.94 ± 

17.38 ani pentru PGA. Mediana pentru PAFA a fost de 44.00 de ani, iar pentru PGA de 41.00 

de ani. Vârsta minimă pentru PAFA a fost de 19 ani, iar pentru PGA de 18, iar cea maximă de 

71 de ani pentru PAFA și de 90 pentru PGA. Coeficientul de variație arată un grad acceptabil 

de dispersie pentru PAFA (CV=28.05%) și unul mare de dispersie pentru PGA (CV=39.55%). 

Se  contată că nu există diferențe semnificative statistic din punct de vedere al mediei de 

vârstă între cele 2 cohorte (p=0.941).  

În funcție de localizare și de categoria de încadrare a cazului de TB, majoritatea sunt 

cazuri noi pulmonare (28 din cele 40 pulmonare la PAFA și 768 din 934 la PGA). În rândul 

PAFA cu TB pulmonară mai există 6 recidive, 5 reluări după abandon și o reluare dupa eșec, 

iar dintre cazurile pulmonare în PGA 135 sunt recidive, 23 sunt reluări după abandon, 6 

reluări după eșec și 2 cronice. Cele 2 cazuri extrapulmonare la PAFA sunt cazuri noi, iar între 

cele 165 cazuri extrapulmonare în  PGA 153 sunt noi, 11 recidive și unul este o reluare după 

un eșec. 

Cele mai frecvente condiții asociate acestor pacienți cu TB notificați în anul 2013 în 

Municipiul București sunt bolile hepatice, atât pentru PAFA cât și pentru PGA, respectiv 10 și 

69 de pacienți, ca și diabetul zaharat , alcoolismul și toxicomania, cu 56, 25 și respectiv 22 de 

cazuri în rândul PGA, iar în rândul PAFA toxicomania și alcoolismul cu 7, respectiv 4 cazuri.  

Din punct de vedere al testării HIV, au fost testați 31 de pacienți din rândul PAFA și 

740 din rândul PGA, iar dintre aceștia, 14 PAFA au fost pozitivi și 40 în rândul PGA, 13 și 

respectiv 36 dintre aceștia urmând și un tratament antiretroviral. Diferențele în ceea ce 

privește testarea HIV a pacienților în cele 2 cohorte sunt semnificative statistic (test chi pătrat, 

p=0.378). 

Referitor la costurile determinate la momentul depistării acestor pacienți, toți au 

beneficiat de un consult de specialitate pneumologie (16 lei) și o radiografie pulmonară (27 

lei), pentru un total de 1141 de pacienți însemnând 1806 lei pentru PAFA și 47257 lei pentru 

PGA. 
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Pentru cei 42 de pacienți PAFA au fost efectuate 210 examene bacteriologice , cu o 

medie de 5.00 ± 2.34, minim 0 și maxim 10 examene bacteriologice per pacient, o mediană, 

respectiv o valoare modală de 5, costul acestora fiind de 14910 lei. Pentru pacienții PGA 

numărul examenelor bacteriologice a fost de 4350, cu o medie de 3.95 ± 2.41, minim 0 și 

maxim 15 per pacient, și o mediană, respectiv  o valoare modală de 4. Costul total al acestor 

examene la PGA a fost de 321900 lei.  

Nu au fost efectuate toate antibiogramele (ABG) la pacienții cu cultură pozitivă, astfel, 

dintre cele 37 de culturi pozitive la PAFA nu au fost făcute 7 ABG, iar dintre cele 681 de 

culturi pozitive la PGA, nu s-au efectuat 279 ABG. Dintre cele făcute pentru pacienții PAFA, 

mediana, respectiv valoarea modală a fost de 1, cu un minim de 0 și un maxim de 2 ABG, iar  

pentru PGA mediana, respectiv valoarea modală a fost de 0, cu un minim de 0 și un maxim de 

3 ABG. În total au fost făcute 35 ABG pentru PAFA și 426 pentru PGA. Doar 18 dintre ele au 

fost extinse (cu serie lungă), 2 dintre acestea efectuându-se la PAFA. Costul total al acestor 

ABG  a fost de 5048 lei (3366 lei + 1682 lei) pentru pacienții PAFA și de 55276 lei (41820 lei 

+ 13456 lei) pentru PGA. 

În ceea ce privește numărul zilelor de spitalizare pentru acești pacienți cu TB 

chimiosensibilă/monorezistentă, acestea au fost în număr de 5320 pentru PAFA, cu o medie 

de 126.66 ± 81.49 zile, o mediană de 114 zile, minim 0 și maxim 331. Pentru pacienții cu TB 

chimiosensibilă/monorezistentă din rândul PGA, numărul total al zilelor de spitalizare a fost 

46470, cu o medie de 42.28 ± 39.43 zile, o mediană de 33 de zile, minim 0 si maxim 356.  

Costul determinat de numărul zilelor de spitalizare pentru TB chimiosensibilă/monorezistentă 

la acești pacienți a fost de 1228920 lei pentru PAFA și de 10734570 lei pentru PGA. Se 

constată diferențe semnificative statistic între mediile zilelor de spitalizare pentru cele 2 

cohorte (p˂0.001). 

Durata medie a tratamentului pentru PAFA având TB  a fost de 7.57 ± 3.49 luni, cu un 

minim de 0.75 și un maxim de 15.00 luni, și o mediană de 6.75 luni. Durata medie a 

tratamentului pentru PGA cu TB a fost de 6.95 ± 2.47 luni, cu un minim 0.00 și un maxim de 

22.00 luni, și o mediană de 6.25 luni. Valoarea modală de luni de tratament a fost de 8 luni 

pentru PAFA și de 6 luni pentru PGA. În total, numărul lunilor de tratament pentru PAFA a 

fost de 318.00 luni, costul determinat de acesta fiind de 13011.50 lei, și numărul lunilor de 

tratament pentru pacienții PGA a fost de 7642.25 luni, cu un cost de 312695.39 lei. Se 

constată că diferențele între duratele medii de tratament ale celor 2 cohorte pentru TB 

sensibilă/monorezistentă nu sunt semnificative statistic (p=0.263).  

Costul mediu total per pacient PAFA a fost de 30087.98 lei și costul mediu per pacient 

PGA a fost de 10426.43 lei, diferențele între cele două costuri medii fiind semnificative 

statistic (p˂0.001). Costurile crescute pentru pacienții PAFA au fost determinate de durata 

spitalizării lor.  

Costul total pentru cohorta pacienților PAFA declarați în anul 2013 a fost de 

1263695.50 lei și pentru pacienții PGA de 11458648.39 lei, în timp ce suma totală s-a ridicat 

la 12,722,343.89 lei. 

În ceea ce privește rezultatele tratamentului pentru pacienții cu TB chimiosensibilă sau 

cu altă rezistență decât MDR/XDR din ambele cohorte, cele mai multe sunt succese 

terapeutice. Dintre cele 42 de cazuri de TB la PAFA, 28 sunt succese – 66.7% (20 vindecate și 

8 tratament complet), în timp ce dintre cele 1099 de cazuri de TB la PGA 553 sunt vindecați și 

406 au avut un tratament complet – 959 succese – 87.3%. Printre pacienții PAFA, s-au mai 

înregistrat 5 cazuri evaluate abandon, 4 decese, 3 eșecuri și 2 pacienți au fost pierduți din 

observație, iar printre PGA s-au mai înregistrat 58 de decese, 37 de abandonuri, 17 eșecuri, iar 

10 au fost pierduți din observație. De asemenea, în grupul pacienților din urmă, sunt 6 care 

continuă încă tratamentul și 12 pacienți care nu au fost evaluați încă. În ceea ce privește rata 
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de succes pentru cele 2 cohorte, diferențele observate sunt semnificative statistic (test chi 

pătrat, p=0.000126). 

 

II.4.2. Rezultate obiectiv 2 

Date socio-demografice: În perioada 2009-2014 au fost 221 de declarări, reprezentând 

201 pacienți, distribuite astfel: cei mai multe declarări au fost în anul 2013 – 20.4%, respectiv 

45 de pacienți, și câte 18.1% în anii 2010 și 2012, respectiv câte 40 de declarări. În anul 2014 

au fost declarați 16.3% din pacienți, adică un număr de 36, iar în anul 2009 au fost declarați 

14.5% din pacienți, un număr de 32. Cei mai puțini pacienți PAFA cu TB au fost  declarați în 

anul 2011 – 12.7%, respectiv 28 de pacienți.  

Dintre acești pacienți, 8.9% au revenit de 2 sau de 3 ori în ani diferiți pe parcursul 

perioadei de studiu, 16 pacienți PAFA au revenit de 2 ori, iar 2 de câte 3 ori, astfel numărul de 

PAFA cu TB în această perioadă a fost de 201. 

Cei 201 pacienți PAFA, considerați prima oară declarați în perioada 2009-2014, au o 

valoarea medie a vârstei de 43.59±12.03 ani, cu o valoare mediană de 44 de ani, minim 18 ani 

și maxim 73 de ani. Distribuția de frecvență are 2 valori maxime – la 52 și 53 de ani. 

Coeficientul de variație arată o dispersie mijlocie, acceptabilă, având valoarea de 27.57%. 

Întrucât s-a constatat că distribuția vârstelor pentru fiecare din cei 6 ani de studiu nu 

este normală, s-au aplicat testele neparametrice Kruskal-Wallis și testul medianei. Diferențele 

observate pentru distribuțiile vârstei în cei 6 ani de studiu nu au fost semnificative statistic 

(p=0.202), nici în ceea ce privește valorile mediane (p=202). 

Majoritatea celor 201 pacienți PAFA cu TB sunt bărbați - 86.9% (în general, cei mai 

mulți pacienți cu TB sunt bărbați), 3.5% dintre aceștia sunt din mediul rural, conform cărții lor 

de identitate. 

În ceea ce privește ocupațiile celor 201 PAFA, doar 10.4% se pare că au avut una, 

probabil lucrători cu ziua. Cei mai mulți – 89.1%, cum era de așteptat, nu au nicio ocupație.  

Din punct de vedere al categoriei sociale, dintre cele 201 PAFA, numai 35.8% au fost 

bifate corect, ca fiind fără locuință, 48.3% sunt persoane neasigurate, 11.9%- asigurate, 3.0%  

din unitatea de asistență socială, și câte 0.5% din unitatea medicală de cronici și alte categorii 

sociale. Proporția de doar 35.8% de persoane bifate ca fiind „fără locuință” se poate datora 

faptului că pentru categoriile sociale nu se poate alege decât o singură opțiune, și aceasta, 

poate, a fost preferată ca „neasigurat” sau „asigurat”, de exemplu.   

Așa cum era de așteptat, majoritatea celor 221 de cazuri TB au localizare pulmonară - 

95.5%, cele care pot transmite boala. Dintre acestea, 16 au localizare dublă- și pulmonară și 

extrapulmonară.  

Ca și categorie de încadrare la declarare, dintre cele 221 de cazuri, 59.3% au fost 

cazuri noi, 26.2% au fost recidive, 11.3% abandon, 1.8% eșec și 1.4% cronici.  

Din cei 201 pacienți, au fost testați HIV doar 48.8% dintre PAFA, 12.9% fiind 

pozitivi- un număr de 26, dintre care 24 au făcut tratament antiretroviral. Pacienții declarați de 

2 ori și de 3 ori în intervalul 2009-2014 au fost considerați testați (pozitiv sau negativ) dacă au 

avut cel puțin un rezultat al acesteia la una din declarări. 

Examene bacteriologice: Pentru cele 221 de declarări, microscopia a fost în majoritate 

pozitivă - 80.5%  și doar 15.4% au avut-o negativă. În 4.1% din cazuri  nu se cunoaște 

rezultatul microscopiei. Referitor la cultură, aceasta a fost în proporție de 82.4%  pozitivă, 

11.3% negativă, iar în  6.3% din cazuri rezultatul nu a fost cunoscut.  

 S-a verificat, în continuare, normalitatea distribuției numărului total de examene 

bacteriologice, a numărului de ABG, a numărului de internări, a numărului de zile de 

spitalizare, a duratei totale a tratamentului și a duratelor tratamentelor pentru TB 
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sensibilă/monorezistentă, pentru TB-MDR total, TB-MDR în fază intensivă și în fază de 

continuare, pentru toți cei 6 ani de studiu. Deoarece valorile pentru fiecare caracteristică în 

parte nu au fost distribuite normal, pentru compararea celor 6 cohorte s-au folosit testele 

neparametrice Kruskal-Wallis pentru analiza varianței și tesul medianei.  

- Numărul total de examene bacteriologice (microscopie și cultură) care au fost făcute celor 

221 de pacienți PAFA declarați a fost de 884, cu un minim de 0 și un maxim de 26 (la pacient 

TB-MDR), valoarea mediană fiind de 4. Se constată că valoarea p pentru distribuțiile 

examenelor bacteriologice este mai mică decât 0.05 (p=0.000), se poate spune că diferențele 

observate sunt semnificative statistic (distribuțiile diferă pentru cei 6 ani). Și pentru valorile 

medianei, în cei șase ani de studiu, se constată diferențe  semnificative statistic pentru 

numărul examenelor bacteriologice (p=0.000).  

- S-au făcut ABG la 59.9% dintre cazurile cu cultură pozitivă la T0 (109 pacienți cu ABG din 

cei 182 cu culturi pozitive la T0). Numărul total de ABG la cei 221 de cazuri a fost de 120, cu 

un maxim de 3, mediana de 1. Aceste ABG au fost de linia I, cu excepția a 12, care au fost 

serie lungă, 3 dintre acești pacienți având și câte o ABG serie scurtă la T0. Se constată că 

valoarea p pentru distribuțiile numărului de ABG este mai mic ca 0.05 (p=0.000), astfel, se 

poate spune că diferențele observate sunt semnificative statistic (distribuțiile diferă pentru cei 

6 ani), iar cea pentru valorile mediane arată că nu sunt diferențe semnificative statistic 

(p=0.494).  

- S-au depistat 14 cazuri cu rezistență Izoniazidă+Rifampicină, adică au fost cazuri TB-MDR 

(4 cazuri în anul 2009, câte 3 cazuri în anii 2013 și 2014, și câte 2 cazuri în anii 2010 și 2012; 

în 2011 nu a fost niciun caz TB-MDR), și 4 cazuri doar cu rezistență la Izoniazidă (câte 1 în 

2011 și 2014, și 2 în 2013) . Nu au fost depistate cazuri TB-XDR sau având alte mono- sau 

poli-rezistențe.  

Specia de Mycobacterie nu a fost efectuată la 33.5% din cazuri, la 19.0% dintre cazuri 

e necunoscută, iar la 47.5% s-a stabilit că este M. tuberculosis.  

În ceea ce privește numărul de internări, acestea au totalizat 471, unii pacienți neavând 

nicio internare, alții având maxim 8, în medie câte 2, valoarea modală fiind de 1. Diferențele 

observate în cei 6 ani de studiu nu sunt semnificative statistic pentru distribuțiile numărului de 

internări (p=0.513), și nici pentru valorile mediane ale numărului de internări (p=0.422). 

Ca număr de zile de spitalizare, acestea au însumat 26226, maximul fiind de 571. 

Media numărului zilelor de spitalizare a fost de 118.67±95.68, cu o mediană de 99 de zile și o 

valoare modală de 36.  Diferențele observate în cei 6 ani de studiu nu au fost semnificative 

statistic pentru distribuțiile numărului de zile de spitalizare (p=0.115), și nici pentru valorile 

mediane ale numărului de zile de spitalizare (p=0.180). 

85 de pacienți (38.5%) au avut bifate cel puțin câte o condiție asociată, astfel, cele mai 

multe au fost etilism și boală hepatică – câte 30 de pacienți,  la 17 pacienți toxicomanie. Alte 

condiții asociate au fost bolile psihice întâlnite la 7 pacienți, tabagismul la 6 dintre aceștia, 

boala ulceroasă la 5, diabet zaharat la 4, boli renale la 3 și cancer la 2. 

Ca durată, per total, tratamentul celor 221 de cazuri PAFA, a însumat 1532.75 luni, cu 

un maxim de 26 de luni- la un pacient cu TB-MDR. Media tratamentului a fost de 6.94±3.85 

luni, cu o mediană de 6.5 luni și o valoare modală de 6 luni.  

Din cei 14 pacienți MDR, 1 nu a făcut tratament deloc (evaluat deces), 1 a făcut doar 

tratament de linia I, apoi a abandonat și 3 au făcut doar tratament de linia a II-a. Ceilalți 9 

pacienți au făcut inițial tratament de linia I (regim I sau II) și au început ulterior un regim 

individualizat MDR. 

Numărul total de luni de tratament MDR a fost de 137.5, din care 44.00 au fost de 

tratament TB-MDR intensiv. Numărul maxim de luni de tratament MDR a fost de 24, de 

tratament TB-MDR intensiv a fost de 11.5, iar de tratament TB-MDR în faza de continuare, 

de 20.25 luni.  Mediana numărului de luni de tratament TB-MDR a fost de 6.75, pentru TB-
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MDR intensivă de 1.75, iar pentru TB-MDR în faza de continuare a fost de 1.625 luni. Media 

lunilor de tratament TB-MDR a fost de 9.82±8.77.  

Pentru tratamentul TB sensibilă/monorezistentă, media a fost de 6.31±3.22 luni, cu o 

mediană de 6.25 luni, maxim 15 luni de tratament, în total pacienții PAFA cu TB 

sensibilă/monorezistentă au fost tratați un număr de 1395.25 luni. 

Diferențele observate în cei 6 ani de studiu nu au fost semnificative statistic pentru 

distribuțiiile duratei totale a tratamentului (p=0.618), pentru distribuțiile numărului total de 

luni de tratament pentru TB sensibilă sau cu alte rezistențe decât MDR/XDR (p=0.261), 

pentru distribuțiile numărului total de luni de tratament MDR (p=0.689), de tratament intensiv 

TB-MDR (p=0.656) și de tratament TB-MDR de continuare (p=0.673). Și pentru valorile 

mediane ale diferitelor caracteristici, în cei șase ani de studiu, se constată, de asemenea, că nu 

sunt diferențe semnificative statistic pentru durata totală a tratamentului (p=0.625), pentru 

numărul total de luni de tratament MDR (p=0.615), de tratament intensiv TB-MDR (p=0.797) 

și de tratament TB-MDR de continuare (p=0.225). Diferențe semnificative statistic sunt 

pentru valorile medianei pentru numărul lunilor de tratament pentru TB sensibilă/ alte 

rezistențe decât MDR/XDR (p=0.018). 

Au existat 3 pacienți care nu au fost tratați- 2 cu TB sensibilă, 1 cu TB-MDR, fiind 

evaluați D- 2 dintre aceștia înainte de începerea tratamentului și unul P (TB sensibilă)- nu a 

făcut nicio zi tratament. 

Evaluări cazurilor TB la PAFA au arătat că cele mai multe au fost un succes terapeutic 

(59.3%, adică 43.0% au fost vindecați și 16.3% au făcut un tratament complet), au abandonat 

tratamentul 14.0%, au fost pierduți 11.8%, au decedat în timpul tratamentului 10.9%, 3.6% au 

fost eșec, și mai continuă tratamentul doar 0.5%, adică un singur pacient. Nu sunt cazuri la 

care nu se cunoaște evaluarea. 

 Dacă se iau în considerare doar cazurile cu TB sensibilă/ cu monorezistență care au 

fost evaluate „vindecat” și „tratament complet”, în număr de 128, se observă că durata medie 

a tratamentului este de 7.98±2.22 luni, cu un minim de 5.5 luni și un maxim de 15 luni de 

tratament, valoarea mediană este de 7.78 luni, iar cea modală de 6 luni. Durata medie de 

spitalizare pentru acești pacienți a fost de 128.47±81.24 zile, cu o minimă de 0 zile și o 

maximă de 296 zile, valoarea mediană fiind de 128 zile, iar cea modală de 36 de zile. 

 Dacă se consideră doar cazurile cu TB sensibilă, în număr de 124, care au fost evaluate 

„vindecat” și „tratament complet”, se constată că durata medie a tratamentului este de 

7.82±2.02 luni, minim 5.5 luni și maxim 15 luni, valoarea mediană 7.67 luni și o valoare 

modală de 6 luni. Pentru acești pacienți durata medie de spitalizare a fost de 127.77±82.03 

zile, cu un minim de 0 zile și un maxim de 296 de zile, valoarea mediană și cea modală fiind 

de 128 de zile, respectiv de 36 de zile. 

Cele mai multe cazuri TB la PAFA, pe parcursul celor 6 ani de studiu, au fost la 

bărbați, având o localizare pulmonară. Ca și categorie de încadrare, cele mai multe sunt 

cazurile noi și recidivele, în fiecare din cei 6 ani, iar din punct de vedere al evaluărilor, cele 

mai multe sunt cu succes terapeutic. Totuși, numărul pacienților evaluați „abandon” sau 

„pierdut” într-un anumit an, nu se regăsește cu redeclarere în anul următor / anii următori, 

ceea ce sugerează că acești pacienți se pierd din tratament.  

   

II.4.3. Rezultate obiectiv 3 

 Din cei 37 de medici pneumologi din cele 6 Dispensare de Pneumoftiziologie ai 

Municipiului București,  au completat chestionarul 8 (4 din Dispensarul TB al Sectorului 5, 2 

din Sectorul 4, și câte unul din Sectorul 2, respectiv 3).  

Din punct de vedere al datelor actuariale referitoare la medicii care au completat 

chestionarul, șapte au fost de gen feminin și doar un singur medic bărbat. Vârsta minimă a 
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fost de 37 de ani și cea maximă de 60 de ani. În ceea ce privește vechimea în profesie, aceasta 

a avut un minim de 12 și un maxim de 35 de ani, iar vechimea în ambulatoriu a fost de minim 

un an și maxim de 35 de ani. Programul în ambulatoriu este de 7 ore pe zi, 35 de ore pe 

săptămână.  

Opinia respondenților privind cunoștințele pe care le au PAFA despre TB arătă că: 

- 4 medici au considerat că PAFA cunosc despre TB că este o boală transmisibilă, 2 

medici au considerat că nu cunosc, iar ceilalți 2 nu au fost siguri că PAFA știu despre acest 

lucru; 

- 4 din cei 8 medici care au răspuns la chestionar consideră că PAFA nu sunt interesate 

de faptul că ar putea transmite TB, 3 consideră că poate ar fi interesate și unul consideră că 

PAFA sunt interesate; 

- 6 respondenți cred că poate PAFA sunt interesate de faptul că s-ar putea îmbolnăvi de 

TB de la alte persoane asemenea lor, un respondent a considerat că sunt interesate și unul că 

nu sunt interesate; 

- de asemenea, 4 respondenți au apreciat că PAFA cunosc că TB este o boală 

vindecabilă, 2 respondenți nu știu să răspundă, iar câte un respondent a răspuns că nu, 

respective, că poate PAFA cunosc despre TB că este curabilă; 

- 6 medici au apreciat că PAFA cunosc faptul că din punct de vedere legal au acces 

gratuit la tratament, 1 a considerat că poate aceste persoane cunosc, iar un altul nu a știut să 

aprecieze acest cunoștințele PAFA; 

- și în ceea ce privește cunoștințele PAFA referitoare la apariția unor recidive mai grave 

atunci când nu urmează tot tratamentul, 4 medici au răspuns că aceste persoane cunosc, 2 

medici că poate cunosc și alți 2 consideră că PAFA nu știu. 

Întrebați despre opinia lor în legătură cu complianța PAFA la tratamentul specific pentru 

TB, răspunsurile au fost următorele: 

- 7 medici apreciază că PAFA ar accepta investigații dacă ar fi suspecți de TB și doar un 

singur medic nu știe să aprecieze acest lucru;  

- cei 7 medici care au răspuns cu „da” la întrebarea anterioară au fost rugați să aprecieze 

câte PAFA suspecte de TB din 100 ar face investigațiile. 3 medici au considerat că 75% dintre 

PAFA le-ar face, și câte un medic în proporție de 100%,  80%, 60% și, respectiv, 50%. 

- deoarece nu existat niciun răspuns cu „nu” sau „poate” la întrebarea privind acceptarea 

investigațiilor de către PAFA, nu a fost bifat niciun răspuns la întrebarea referitoare la 

existența unei motivații în plus pentru a determina PAFA să facă investigații de specialitate; 

- doar 6 medici au considerat principalele motive pentru care PAFA nu ar face 

investigații sunt reprezentate de programarea care este necesară pentru a se prezenta în 

ambulatoriu; frica de spital,  frica de boală,  frica de discriminare, lipsa de responsabilitate și 

de disciplină; teama de a nu mai fi primit în colectivitate dacă i se depistează boala; 

dezinteresul față de starea lor de sănătate și cu atât mai puțin față de starea de sănătate a celor 

din jur; faptul că și-ar putea pierde “adăpostul” temporar și teritoriul, și de obicei și “sursa” de 

venit, frecvent consistentă, provenind din donațiile din milă și cerșetorie, care sunt 

incomparabil mai mari decât ajutoarele oferite de stat; lipsa de complianță. 

- toți cei 8 respondenți au considerat că PAFA au o probabilitate mai mare de abandon 

decât ceilalți pacienți; 

- deoarece toți respondenții au apreciat că probabilitatea de abandon este mai mare în 

cazul PAFA, toți au acordat punctaje de la 1 la 10 în ceea ce privește cauzele care determină 

complianța lor scăzută la tratament. Au fost date 9 posibile cauze, cea de-a zecea fiind lăsată 

la latitudinea respondentului (nu s-a notat nicio cauză suplimentară). Astfel, punctajele 

obținute sunt următoarele:  

1) 70 de puncte pentru faptul că nu înțeleg importanța tratamentului; 

2) 68 de puncte pentru faptul că nu înțeleg gravitatea bolii; 
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3) 59 de puncte – tratamentul este foarte lung; 

4) 57 de puncte- drumul până la dispensarul TB constituie o problemă; 

5) 56 de puncte – au un nivel de educație foarte scăzut; 

6) 51 de puncte – nu au familie/ persoane față de care nutresc afecțiune; 

7) 45 de puncte – tratamentul are multe efecte adverse; 

8) 34 de puncte – nu relaționează bine cu personalul din dispensar; 

9) 16 puncte – sunt prea săraci  

- în vederea unui tratament urmat cu mai multă conștiinciozitate de către PAFA, 

respondenții au  acordat punctaje de la 1 la 10 pentru 6 măsuri pe care le consideră ca fiind 

importante. Ultima măsură era lăsată la latitudinea respondentului. Punctajul minim posibil 

este  de 8 puncte, iar cel maxim de 80 de puncte pentru fiecare măsură în parte.  

Cea mai importantă măsură pe care au considerat-o participanții la studiu a fost să 

existe posibilitatea de a primi tratamentul zilnic, acolo unde trăiesc – 67 de puncte, să li se 

ofere adăpost (internare) pe toată perioada tratamentului – 60 de puncte, să poată fi tratați 

concomitent și pentru celelalte probleme medicale – 57 de puncte, să li se ofere hrană – 55 de 

puncte, să fie consiliați mai mult în domeniu – 49 de puncte, personalul din dispensarele TB 

să fie mai prietenos cu ei – 42 de puncte. Nu a mai fost menționată nicio altă măsură. 

 Din punct de vedere al opiniei respondenților cu privire la problemele de acces la 

tratament: 

- 5 medici au considerat că nu există PAFA care să nu fie primiți să facă tratament 

corespunzător, 2 au răspuns că există, iar 1 că poate există. 

- respondenții consideră că problemele pe care le-ar avea PAFA în a accesa un serviciu 

de specialitate în vederea tratamentului corect și complet ar fi faptul că relaționează dificil și 

nu se pot adapta unui program organizat, propria lor neseriozitate și iresponsabilitate, lipsa de 

educație, lipsa unui adăpost stabil, care face dificilă relaționarea cu pacientul, lipsa 

stimulentelor. Un respondent a considerat că în condițiile în care nu este asigurat nu se pot 

face investigații de monitorizare a reacțiilor adverse la tratamentul tuberculostatic, iar alți 2 

consideră că au acces, dar că nu folosesc oportunitatea. Alți 2 respondenți au considerat că 

PAFA nu au probleme în accesarea serviciului de specialitate, doar să și dorească să se 

trateze. 

- toți respondenții consideră că rezultatele investigațiilor făcute PAFA sunt primite în 

timp util. 

 

II.4.4.Rezultate obiectiv 4 

 Prin instruirea personalului medical se va urmări creșterea calității datelor înregistrate, 

de la an la an, astfel se așteaptă ca în următorii trei ani după instruire, datele să fie corect și 

complet introduse în baza electronică de date a PNPSCT, și în timp real. 

 La nivelul întregii țări se vor aplica aceleași definiții, iar terminologia utilizată va fi 

standardizată. 

 Se așteaptă ca datele privind categoria socială să fie integral completate, astfel încât să 

arate numărul real al PAFA, având alături bifată calitatea lor de asigurat sau neasigurat. La 

ocupații se va completa în mod corect dacă sunt fără ocupație sau au un alt statut. 

 Este important să se completeze statusul lor legat de testarea HIV, această testare fiind 

obligatorie mai ales la acest grup vulnerabil.  

 Toate aceste persoane vor avea o monitorizare bacteriologică corespunzătoare, iar 

cazurile cu cultură pozitivă încă de la depistare, obligatoriu vor avea o antibiogramă de primă 

linie. Dacă ABG va arăta rezistență la Izoniazidă și Rifampicină, este nevoie și de o 

antibiogramă extinsă.   



17 
 

 Tratamentul va fi început corespunzător tipului de caz TB, iar pe parcurs, dacă se va 

dovedi rezistență, se va schimba regimul terapeutic imediat când vor fi disponibile rezultatele 

la ABG, rezultate care vor trebui completate imediat ce sunt disponibile și în aplicația 

electronică a PNPSCT. 

 Este important să fie completate în soft și reacțiile adverse care vor determina și 

modificarea regimului terapeutic. 

    

II.4.5 Rezultate obiectiv 5 

Rezultatele așteptate sunt scăderea numărului de cazuri de TB depistate la PAFA în 

București, în următorii 3 ani de la inițierea caravanei, persoane care să fie tratate corect și 

complet. Prin scăderea incidenței acestei boli la PAFA în următorii ani, va scădea și 

prevalența TB și se dorește ca rezultatul final să fie dispariția acestei boli în rândul PAFA.  

La acest moment, costurile determinate de un asemenea plan sunt greu cuantificabile, dar 

după experiența altor țări, aceste metode s-au dovedit în timp a fi cost-eficiente, cu reducerea 

costurilor pe termen lung. În momentul în care acesta își va dovedi utilitatea, ar putea fi 

aplicat la nivelul întregii țări, mai ales în județele în care există grupuri ”hard-to-find, hard-to-

reach”, și aici este vizată și populația de etnie romă, populația din zonele sărace.  

Este de subliniat din nou, faptul că sistemul sanitar nu poate asigura toate aceste nevoi ale 

PAFA, și de aceea este foarte importantă acțiunea conjugată a sistemelor medical, nu doar din 

punct de vedere clinic, ci și din cel al programelor de sănătate publică, care s-ar putea baza pe 

comunitate, social, legislativ și economic. [6] 

Ar fi nevoie de colaborare cu țări în care aceste programe pentru grupurile vulnerabile au 

avut succes, ar trebui să fie desfășurată o cercetare fundamentală asupra TB în aglomerările 

urbane în rândul PAFA. [5] 

 

II.5. CONSIDERAȚII și RECOMANDĂRI  

Pacienții PAFA declarați în anul 2013 au fost, de cele mai multe ori, la a 2 sau a treia 

declarare, cei încadrați ca recidive având anterior tratamente finalizate. Acest lucru denotă 

faptul că în colectivitatea lor cazurile sunt într-o înlănțuire. Pacienții pulmonari care au 

abandonat prematur tratamentul sau au fost pierduți din tratament - în cohortele 2009 - 2014 

au fost 57 pacienți (25.8%), și eșecurile -8 pacienți în această perioadă (3.6%), care, chiar și în 

cazul în care s-au negativat în urma tratamentului administrat, pot redeveni pozitivi, și, mai 

mult,  pot selecta tulpini rezistente. [5] 

Nu au fost reluați în tratament toți acești pacienți evaluați Abandon/Pierdut sau Eșec. 

Pentru o monitorizare corectă și un tratament complet, datorită particularităților pe 

care le au aceste persoane (imposibilitatea unui regim igieno-dietetic corespunzător, lipsa unor 

condiții minime, marea mobilitate etc.), se preferă tratamentul sub directă observare – DOT, 

efectuat în spital, ceea ce duce la costuri crescute cu spitalizarea acestor pacienți, în caz 

contrar existând un risc mai mare de a abandona tratamentul și pericolul de a selecta tulpini 

rezistente. 

Deoarece în baza electronică de date a PNPSCT nu sunt completate informații despre 

monitorizarea radiologică și examenele biologice efectuate pacienților cu TB sensibilă pe 

parcursul tratamentului, costurile totale pot fi subevaluate.  

La nivel internațional, România prezintă anual situația unor grupuri vulnerabile, și 

printre acestea, și cazurile declarate la PAFA. Datele pentru toate raportările care se fac în 

ceea ce privește TB sunt extrase din baza de date electronică a PNPSCT, ceea ce implică o 

completare corectă și integrală a acesteia.  
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Având în vedere implicațiile medico-sociale pe care le determină TB la grupul 

vulnerabil PAFA, în afara unui diagnostic precoce, a tratamentului și monitorizării corecte și 

complete, este important ca la nivelul bazei electronice de date a PNPSCT, aceste persoane să 

fie bifate ca fiind ”fără locuință” în cadrul categoriilor sociale, la acest moment numărul lor 

fiind subdimensionat (pentru anul 2013 au fost bifați 28 din cei 45 de PAFA), deoarece 

aceștia prezintă carte de identitate. Singura sursă de date, după care țara noastră face raportări 

la nivel național și internațional, este tocmai această bază.  De aceea este importantă instruirea  

personalului medical și a persoanelor care completează în aplicația electronică.  

În rândul PGA au existat încă pacienți neevaluați sau care continuă tratamentul, ceea 

ce ar putea influența într-o oarecare măsură rezultatele finale.  

În cohorta anului 2009 examenele bacteriologice nu au fost completate corespunzător 

în soft, abia din 2010 datele au început să fie mai corecte, în special, cele legate de 

monitorizarea bacteriologică, de ABG și de testări HIV, situația îmbunătățindu-se de la an la 

an.  

Deși opinia celor 8 medici ai lotului nu reprezintă părerea generală a medicilor 

pneumologi din Municipiul București, totuși acest studiu pilot poate reprezenta un punct de 

pornire pentru un viitor studiu mai amplu.  

Din concluziile acestuia ne putem gândi la modalități de interacțiune a serviciilor 

medicale cu PAFA, și aici un rol important l-ar avea organizațiile neguvernamentale cum ar fi 

Samusocial, care ar putea să se deplaseze cu echipe medicale în locurile în care se cunoaște că 

trăiesc PAFA, conștientizarea lor asupra pericolului pe care în reprezintă TB pentru ei înșiși și 

pentru cei din jurul lor, îndepărtarea ideii de boală stigmatizantă, cu accentuarea faptului că 

este o boală curabilă în condițiile unui tratament corect și complet, și, poate cel mai important, 

suportul social oferit celor care fac acest tratament, constând în adăpost sau internare, hrană, 

etc. 

Trebuie avut în vedere turn-over-ul personalului medical din rețeaua de pneumologie, 

și mai ales a persoanelor care au ca responsabilitate completarea datelor în soft-ul PNPSCT. 

De aceea, este recomandată elaborarea unui manual care prezintă modalitatea de completare 

corectă a soft-ului, ca și o serie de definiții utile.  

Implementarea modelului caravanelor ar putea fi făcută la nivelul întregii țări, în 

județele în care există grupuri ”hard-to-find, hard-to-reach”, și aici este vizată și populația de 

etnie romă, populația din zonele sărace.  

În  cadrul celui de-al treilea Program de Sănătate al UE - Third EU Health Programme 

(2014-2020), Project Grants (HP-PJ-2015) - se va desfășura proiectul E-DETECT-TB, care își 

propune să contribuie la eliminarea TB de la nivelul UE. Acest proiect va asigura 

diagnosticarea precoce în populații vulnerabile, cum ar fi persoanele fără adăpost, persoanele 

de etnie romă, cei cu antecedente de consum de droguri și deținuții, în două țări membre ale 

UE, care au o incidență crescută a TB, România și Bulgaria. Proiectul va avea asistență 

tehnică din partea KNCV Tuberculosis Foundation (o organizație non-guvernamentală din 

Olanda care are ca scop dezvoltarea și implementarea de strategii pentru controlul TB) și a 

University College of London. Va fi implicată o firmă producătoare de aparate și tehnici 

imagistice de diagnostic al TB și soft-uri destinate sănătății din Olanda. 

La nivelul României va fi implicat Institutul de Pneumoftiziologie „Marius Nasta” și 

PNPSCT, iar la nivelul Bulgariei, Programul de Control al TB din această țară.  

Trebuie utilizate eficient toate resursele disponibile ale societății noastre 

(instituționale, umane, financiare, logistice), abordând interdisciplinar problematica PAFA. 

Cea mai bună soluție de reducere a costurilor pe termen lung ar putea fi screening-ul 

periodic al PAFA, nu doar pentru TB, dar și pentru alte patologii transmisibile care ridică 

probleme de sănătate publică, cum ar fi hepatita cu virus B sau C, HIV. [7] 
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II.6. CONCLUZII 

1. CONCLUZII  obiectiv 1 

Caracteristicile pacienților care au fost declarați cu TB în anul 2013, arată că sunt bărbați 

tineri adulți, având ca și condiții asociate boli hepatice, diabet, toxicomanie și consum de 

alcool, boli mentale și co-infecție cu HIV. Majoritatea au fost, din punct de vedere al 

localizării, cazuri pulmonare, care pot transmite boala. 

Durata optimă de spitalizare a fost stabilită pentru anul 2013, la nivelul țării, prin  Ordinul 

423-191/29.03.2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2013 a 

Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de 

asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013 – 2014, la 37 de zile pentru TB 

chimiosensibilă/monorezistentă. Durata medie de spitalizare a pacienților PAFA a fost de 3.4 

ori mai mare decât această medie, ceea ce a determinat și costuri crescute, iar a PGA doar de 

1.1 ori mai mare. [8] Media numărului de zile de spitalizare este de aproximativ 3 ori mai 

mare la PAFA decât la PGA, ca și costul mediu per pacient, tocmai din cauza numărului mare 

de zile de spitalizare pentru PAFA.  

Durata tratamentului la TB chimiosensibilă este mai mare decât în mod obișnuit (6 

luni regim I, 8 luni regim II), mergând chiar și până la 12 luni, datorită condițiilor asociate, 

mai ales a co-infecției HIV, a faptului că au patologie hepatică și sunt consumatori de droguri. 

Durata medie a tratamentului pentru TB chimiosensibilă/monorezistentă este de 

aproximativ 7.6 luni pentru PAFA și de 6.9 luni pentru PGA, dar trebuie avute în vedere și 

tratamentele incomplete (de ex., abandonurile, eșecurile cei care au fost pierduți din 

observație, și decedații), care au influențat această durată medie. Costul mediu per pacient este 

mai mare de 2.9 ori la PAFA decât la PGA, datorită unui număr mare de zile de spitalizare a 

PAFA. 

În ceea ce privește costurile indirecte determinate de către aceste persoane adulte fără 

adăpost trebuie precizat că trăind pe străzi sau în adăposturi, cei mai mulți nu au un loc de 

muncă, de aceea nu există zile de absenteism, dar ar putea fi cuantificată calitatea vieții 

acestor pacienți, nu în termeni monetari, determinată nu doar de boală în sine, ci și de situația 

lor socio-economică precară. De asemenea, costurile indirecte sunt date și de resursele 

materiale și umane utilizate pentru monitorizarea și tratamentul acestor persoane. De aceea, 

aceste costuri sunt greu de cuantificat.  

Se constată că dificultatea reiese în monitorizarea corectă și tratamentul corect și complet 

al acestor persoane, în vederea reducerii costurilor determinate de TB. Pentru aceasta ar trebui 

colaborarea serviciilor medicale și cu serviciile de asistență socială. 

 

2. CONCLUZII  obiectiv 2 

Și pentru cazurile TB din anii 2009-2014 valoarea medie a numărului de zile de 

spitalizare este crescută  la  aproape 119 zile, având un grad de dispersie mare. Și durata 

medie de spitalizare a cazurilor cu TB sensibilă și monorezistentă, respectiv doar pentru 

cazurile cu TB sensibilă care au fost evaluate succes terapeutic, este de peste 120 de zile, cu o 

medie a tratamentului de aproape 8 luni pentru ambele situații.  

Pentru cei 6 ani de studiu s-au observat diferențe semnificative în ceea ce privește 

numărul de examene bacteriologice, atât ca distribuție, cât și ca valoare mediană, și, pentru 

distribuția numărului de ABG și pentru mediana numărului total de luni de tratament TB 

sensibilă/ alte rezistențe decât MDR/XDR .  

Nu s-au făcut ABG la toate cazurile cu cultură pozitivă, ci doar la aproximativ 60%, iar 

testările HIV s-au făcut la mai puțin de jumătate din pacienții PAFA 2009-2014, de aceea se 

poate spune că nu se cunoaște situația reală a rezistențelor și a coinfecției cu HIV. 

Valoarea mediei pentru durata tratamentului TB-MDR este de sub 10 luni, ceea ce 

sugerează încheierea acestuia înainte de finalizare. Și durata medie a tratamentului TB-MDR 
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în fază intensivă este scăzută (aproape 3.2 luni), ca și a tratamentului cazului TB-MDR în faza 

de continuare (aproximativ 6.6 luni),  ceea ce arată că pacienții nu fac un tratament pentru TB-

MDR corect, cazuri care pot fi încă pozitive și care pot transmite TB rezistentă în populație. 

De asemenea, sunt cazuri care pot să dezvolte și alte rezistențe, la alte medicamente, ceea ce 

presupune limitarea posibilităților terapeutice și tratamente cu medicație de grup 5, cu costuri 

crescute. 

 

3. CONCLUZII  obiectiv 3 

 Opinia medicilor chestionați în ceea ce privește cunoștințele pe care le au PAFA despre 

TB arătă că 3 din 4 cred că poate PAFA sunt interesate de faptul că s-ar putea îmbolnăvi de 

TB de la alte persoane asemenea lor și apreciază că PAFA cunosc faptul că din punct de 

vedere legal au acces gratuit la tratament, 1 din 2 medici a considerat că PAFA cunosc despre 

TB că este o boală transmisibilă, că PAFA nu sunt interesate de faptul că ar putea transmite 

TB, au apreciat că PAFA cunosc că TB este o boală vindecabilă și că PAFA au cunoștințele 

referitoare la apariția unor recidive mai grave atunci când nu urmează tot tratamentul. 

În ceea ce privește opinia medicilor în legătură cu complianța PAFA la tratamentul 

specific pentru TB, 7 dintre cei 8 au apreciat că PAFA ar accepta investigații dacă ar fi 

suspecți de TB în proporție de cel puțin 75% și toți au considerat că PAFA au o probabilitate 

mai mare de abandon față de ceilalți pacienți. 

Cauzele care determină complianța scăzută la tratament a PAFA, în opinia respondenților 

sunt lipsa de înțelegere în ceea ce privește importanța tratamentului și gravitatea bolii, 

tratamentul îndelungat și dificultatea de a se deplasa la dispensarul TB. 

Cele mai importante măsuri în vederea unui tratament urmat cu mai multă 

conștiinciozitate de către PAFA pe care le-au considerat participanții la studiu au fost să existe 

posibilitatea de a primi tratamentul zilnic, acolo unde trăiesc, să li se ofere adăpost (internare) 

pe toată perioada tratamentului, să poată fi tratați concomitent și pentru celelalte probleme 

medicale și să li se ofere hrană. 

Din punct de vedere al opiniei respondenților cu privire la problemele de acces la 

tratament, 5 medici au considerat că nu există PAFA care să nu fie primiți să facă tratament 

corespunzător, toți respondenții considerând că rezultatele investigațiilor făcute PAFA sunt 

primite în timp util. Problemele pe care le-ar avea PAFA în a accesa un serviciu de 

specialitate în vederea tratamentului corect și complet ar fi faptul că relaționează dificil cu 

serviciile medicale și nu se pot adapta unui program organizat, propria lor neseriozitate și 

iresponsabilitate, lipsa de educație, lipsa unui adăpost stabil, care face dificilă relaționarea cu 

PAFA, lipsa stimulentelor.   

 

4. CONCLUZII  obiectiv 4 

Prin instruirea personalului care completează baza electronică de date, se vor putea obține 

rapoarte de o bună calitate, în concordanță cu cerințele actuale de la nivel național și 

internațional, date care vor putea fi furnizate în timp real. 

Rapoartele de date extrase la nivel național, dar și la nivel județean, corecte și complete, 

vor oferi posibilitatea elaborării unor planuri de evaluare vizând progresul înregistrat de la o 

perioadă la alta, folosind indicatori specifici de măsurare în arii specifice. 

 

5. CONCLUZII  obiectiv 5 

Pornind de la rezultatele obiectivelor anterioare ale studiului s-a remarcat faptul că la 

pacienții PAFA este necesară internarea pe aproape toată durata tratamentului, astfel încât să 

poată fi tratați sub directă observare. Tratamentul pentru TB sensibilă este prelungit până la 

12-15 luni, datorită condițiilor asociate și a coinfecției cu HIV. Această spitalizare prelungită 

scade posibilitatea abandonului terapeutic, și în același timp monitorizează efectuarea unui 
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tratament corect și complet. Este cunoscut, de asemenea, faptul că un pacient pulmonar 

devenit negativ care abandonează  prematur tratamentul, poate redeveni pozitiv, și mai mult, 

tulpina cu care era infectat poate deveni rezistentă la tratamentul obișnuit. 

Întreruperea lanțului de transmitere a TB între PAFA va avea beneficii și pentru societate, 

prin scăderea riscului de boală atât la PAFA, dar și la nivelul populației generale, a 

personalului medical care vine în contact cu o astfel persoană la care nu s-a diagnosticat încă 

TB.  

Creșterea aderenței la tratament va conduce la scăderea cazurilor care pot selecta tulpini 

rezistente.  

Sistemul de sănătate nu poate susține toate nevoile complexe ale PAFA, de aceea, este 

foarte importantă colaborarea între sectorul medical (programele de sănătate publică ar trebui 

să se bazeze pe comunitate), social, legislativ și economic, abordarea acestor persoane ar 

trebui să se facă într-o manieră interdisciplinară, soluțiile aplicate fiind adaptate situației țării 

noastre.  

Ar fi nevoie de colaborare cu țări în care programele pentru grupurile vulnerabile au avut 

succes, ar trebui să fie desfășurată o cercetare fundamentală asupra TB în aglomerările urbane 

în rândul PAFA din țara noastră. 

 

II.7. AVANTAJE ȘI LIMITE  

Avantajele studiului constau în oportunitatea studierii unui grup populațional vulnerabil 

cu o patologie de o mare importanță epidemiologică, rezultatele obținute arătând că este 

nevoie și de alte măsuri medicale și sociale, având în vedere ca țara noastră este membră a 

Uniunii Europene, libera circulație între țările UE și faptul că suntem pe primul loc ca 

incidență a TB între aceste țări. Este primul studiu care evidențiază problematica PAFA cu 

TB, prin abordarea acesteia de la nivelul PNPSCT și poate reprezenta punctul de pornire 

pentru un studiu mai amplu, la nivelul țării, care să vizeze problema TB la grupurile 

vulnerabile. 

Limitele constau în găsirea unor metode de mobilizare și colaborare a diferitelor sectoare 

ale societății noastre, a celor mai eficiente strategii de abordare a PAFA și de a găsi resursele 

materiale și umane adaptate nevoilor lor. 

Problematica TB este complexă, dar TB este, așa cum se cunoaște deja, cea mai 

vindecabilă boală infecțioasă, în condițiile în care pacientul având boala face un tratament 

corect și complet. 
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