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Un nou set de instrumente pentru a sprijini Programele naționale împotriva 

Tuberculozei în Uniunea Europeană (UE) și Spațiul Economic European (SEE) 

Eradicarea tuberculozei până în anul 2030: ce trebuie făcut? 

Datele Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor arată procentele de notificare a tuberculozei de 10,2 la 100.000 

pentru anul 2018, în țările Uniunii Europene (UE) și ale Spațiului Economic European (SEE). 

Deși procentele au scăzut constant, trebuie întreprinse mai multe acțiuni dacă dorim să îndeplinim obiectivele OMS 

(Organizația Mondială a Sănătății) „Strategia de Eradicare a Tuberculozei” până în anul 2030 - în țările cu incidență scăzută, 

precum și în cele cu incidență mai mare.  Acest lucru va necesita un răspuns solid și coerent. 

Există variații semnificative în ceea ce privește progresele înregistrate în elaborarea și punerea în aplicare a planurilor 

strategice naționale și a liniilor de îndrumare în Uniunea Europeană (UE)/Spațiul Economic European (SEE).  Organizația 

Mondială a Sănătății (OMS) și unele state membre europene au publicat anterior un set de instrumente, menite să ofere 

abordări metodologice pentru elaborarea planurilor strategice naționale.  Cu toate acestea, sunt necesare abordări mai 

bine orientate și mai favorabile, care să includă obiective îndrăznețe și specifice contextului european pentru a sprijini 

realizarea. 

Pentru a sprijini acest obiectiv esențial, am elaborat un set de Instrumente pentru Strategia 
Europeană de Combatere a Tuberculozei, comandat de CHAFEA, care este disponibil și accesibil 

tuturor în mod gratuit. 

Un Set de Instrumente pentru Strategia de Combatere a Tuberculozei pentru Țările Europene 

Setul de Instrumente sprijină elaborarea sau îmbunătățirea planului național împotriva tuberculozei, oferind linii de 

îndrumare actualizate cu privire la componentele principale ale unui Plan de Acțiune împotriva Tuberculozei sau ale 

Strategiei de Combatere a Tuberculozei.  Acesta consolidează cele mai noi dovezi și avize ale experților axate pe UE/SEE din 

31 de State Membre ale UE/SEE.  

Acesta servește drept instrument practic pentru dezvoltarea Strategiilor specifice de Combatere a Tuberculozei sau a 

Planurilor de Acțiune mpotriva Tuberculozei și pentru a facilita implementarea Strategiei de Combatere a Tuberculozei, 

bazându-se pe principiile din setul de instrumente generice al OMS (Organizației Mondiale a Sănătății) publicat anterior, 

Strategia de Cooperare mpotriva Tuberculozei pentru Anglia și Planul Național împotriva Tuberculozei pentru Olanda. Acest 

Set de Instrumente pentru Strategia de Combatere a Tuberculozei are ca scop:  

▪ Să furnizeze un punct de referință pentru domeniile prioritare specifice UE și SEE pentru de intervenție în vederea 

îmbunătățirii controlului și prevenirii tuberculozei; 

▪ Să sprijine planificarea la nivel național și alocarea resurselor pe baza unor dovezi evaluate de către colegi și pe 

baza datelor primare; 

▪ Să ofere sprijin pentru mobilizarea angajamentului la nivel înalt și pentru implicarea cu grupurile părților 

interesate 

Obținerea și utilizarea copiei setului de instrumente 

Setul de Instrumente pentru Strategia Europeană de Combatere a Tuberculozei este un instrument practic destinat tuturor 

profesioniștilor care se ocupă de tratarea tuberculozei, pentru a informa cu privire la dezvoltarea planurilor strategice 

naționale de combatere a Tuberculozei și pentru a îndrepta țările și Europa către eradicarea Tuberculozei. 

Se așteaptă ca Setul de Instrumente să fie validat în continuare în contextul european pentru care a fost conceput, de 

exemplu în unități care au sau nu au un Plan de Acțiune Împotriva Tuberculozei sau o Strategie de Combatere a 

Tuberculozei, în unități cu incidență scăzută până la medie-mare de tuberculoză, și în regiuni variate din punct de vedere 

geografic (de exemplu, unitățile UE/SEE din Est și Vest).  Se așteaptă ca Setul de Instrumente să fie folosit în stadiu pilot în 

diferite unități.  

Puteți descărca o copie a setului de instrumente prin intermediul paginii noastre de web e-detecttb.eu. 
Vă rugăm să trimiteți un e-mail la dominik.zenner@ucl.ac.uk pentru informații suplimentare. 

https://e-detecttb.eu/tb-strategy-toolkit/


           
Acest proiect a primit finanțare din partea Programului de sănătate al Uniunii Europene (2014-2020) în temeiul acordului de finanțare nr. 

709624    

Cum am elaborat Setul de Instrumente: procesul de colaborare 

Procesul de dezvoltare și conținutul Setului de Instrumente pentru Strategia TB E-DETECT (depistarea tuberculozei) s-a axat 

pe prioritizarea domeniilor cheie ale controlului tuberculozei și a fost susținut de un portofoliu de dovezi, în contextul 

UE/SEE. Portofoliul de dovezi a constat din:  

• Un sondaj paneuropean al Planurilor Naționale de Control al Tuberculozei și al Strategiilor de Combatere a 

Tuberculozei, inclusiv prioritizarea zonelor de acțiune și barierele în calea implementării intervențiilor pentru 

controlul și prevenirea tuberculozei 

• O analiză sistematică a revizuirilor ale bazei de dovezi pentru intervențiile de control și prevenire a tuberculozei 

• O analiză sistematică și o sinteză a dovezilor privind barierele și factorii care permit punerea în aplicare a 

politicilor, a strategiilor și a liniilor de îndrumare pentru controlul și prevenirea tuberculozei 

• Avizul experților din partea reprezentanților programului UE/SEE și a punctelor focale naționale obținute în cadrul 

unei reuniuni cheie a părților interesate, convocată în octombrie 2018 la Leiden, Olanda, și dialogul de 

monitorizare cu părțile interesate. 

 
Am colaborat cu o gamă largă de părți interesate, inclusiv Punctele Focale Naționale oficiale și Programul de control al 
tuberculozei de la toate statele UE/SEE, Comisia Europeană, Centrul European pentru Controlul Bolilor (ECDC), OMS Europa 
(Organizația Mondială a Sănătății Europa), alți experți în combaterea tuberculozei și reprezentanți ai societății civile, mediul 
academic, și sectorul neguvernamental și al societății civile. 

 
 

Cum am elaborat Setul de Instrumente: Stabilirea opiniei comune și a constatărilor 

În ciuda disponibilității ghidului metodologic al OMS (Organizației Mondiale a Sănătății) pentru elaborarea unui plan 

strategic național din 2015, constatările sondajului nostru paneuropean au identificat lacune substanțiale în dezvoltarea și 

implementarea strategiei, în sensul că 14 din 31 state membre UE/SEE nu au instituit o strategie de control al tuberculozei.  

După examinarea constatărilor din portofoliul de probe, experții au convenit asupra a nouă componente esențiale pentru 

un Plan Național împotriva Tuberculozei sau o Strategie de Combatere a Tuberculozei: 

• Creșterea gradului de conștientizare în ceea ce 

privește tuberculoza în rândul profesioniștilor din 

domeniul sănătății și altor furnizori 

• Vaccinarea specifică BCG 

• Îmbunătățirea îngrijirii și prevenirea tuberculozei 

rezistente la multiple medicamente 

• Urmărirea contactelor 

• Gestionarea infecției HIV-TBC 

• Combaterea tuberculozei în grupuri insuficient 

deservite 

• Depistarea specifică a tuberculozei la grupurile cu 

risc ridicat 

• Supraveghere și monitorizare 

• Instruirea și dezvoltarea personalului specializat în 

domeniul tuberculozei 

Dintre aceste componente de bază, trei au fost prelucrate în continuare, acestea au fost: 

• Creșterea gradului de conștientizare în ceea ce privește tuberculoza în comunitate și asistență medicală primară 

• Accesul la grupuri insuficient deservite 

• Depistarea specifică a tuberculozei la grupurile cu risc ridicat 

Aceste zone au fost interogate mai departe nu pentru că sunt mai importante decât celelalte componente principale, ci din 
cauza barierelor practice care le împiedică să le livreze. Aceste trei componente și posibile soluții au fost discutate la 
întâlnirea din octombrie 2018 de la Leiden și sunt abordate mai detaliat în Setul de Instrumente. 
 

Luarea deciziilor cu privire la componentele esențiale care trebuie incluse într-o strategie națională sau într-un plan de 

acțiune ar trebui să fie ghidată de epidemiologia locală și de cunoștințele locale ale părților interesate din comunitățile lor. 

În cadrul Setului de Instrumente sunt explorate abordări bazate pe date care utilizează analiza epidemiologică națională și 

subnațională a registrelor de cazuri de tuberculoză pentru supravegherea de rutină și consolidată. 

NOTĂ: Conținutul acestui document reprezintă doar viziunea autorului și este responsabilitatea sa exclusivă; nu se poate considera că reflectă punctele de 

vedere ale Comisiei Europene și/sau ale Agenției Executive pentru Consumatori, Sănătate, Agricultură și Alimentație (CHAFEA) sau a oricărui alt organism al 

Uniunii Europene.  Comisia Europeană și Agenția nu își asumă nicio responsabilitate pentru utilizarea informațiilor pe care le conține. 


