ISBN: 978 - 973 - 108 - 811 - 2
PREZENTUL MATERIAL A FOST REALIZAT CU SPRIJINUL FINANCIAR AL FONDULUI
GLOBAL DE LUPTĂ ÎMPOTRIVA SIDA, TUBERCULOZEI ȘI MALARIEI PRIN
FUNDAȚIA ROMANIAN ANGEL APPEAL

MANUALUL SUPORTERULUI DOT

MANUALUL
SUPORTERULUI

DOT

AUTORI:
Ioana Mirela Dărămuș

Iulian Petre

Florentina Ligia Furtunescu

Cristian Popa

Monica Luciana Ghiță

Mihaela Ștefan

Lidia Onofrei

Ana Zaharie

Editori coordonatori: Florentina Ligia Furtunescu, Adriana Socaci

Timișoara, 2018

Acest manual a fost realizat în cadrul proiectelor “Furnizarea de intervenții integrate de suport
comunitar în vederea depistării active și îmbunătățirii aderenței la tratament a cazurilor
de tuberculoză”, proiect implementat de Centrul pentru Politici și Servicii de Sănatate și
“Tratament sub directă observație pentru pacienții cu tuberculoză din România” proiect
implementat de UNOPA, proiecte realizate cu sprijinul financiar al Fondului Global de Luptă
Împotriva SIDA, Tuberculozei și Malariei prin Fundația Romanian Angel Appeal.
Editori coordonatori: Florentina Ligia Furtunescu, Adriana Socaci
Autori (în ordine alfabetică): Ioana Mirela Dărămuș, Florentina Ligia Furtunescu,
Monica Luciana Ghiță, Lidia Onofrei, Iulian Petre, Cristian Popa, Mihaela Ștefan, Ana Zaharie
Machetare și copertă: Gabriel Cătălin Gheban
Fotografii interior: Toate imaginile sau elementele media, prezente în lucrare, au fost preluate
de pe site-ul care permite utilizarea lor, în condițiile publicării unui link cu sursa originală.
→ www.freepik.com
Tipar realizat de: Editura și Tipografia ArtPress
© Copyright @2018 CPSS și UNOPA. Toate drepturile rezervate. Orice reproducere, integrală
sau parțială, indiferent de mijloacele utilizate este interzisă fără acordul scris.
Responsabilitatea pentru conținutul informațional al capitolelor din acest manual aparține în
întregime autorilor și nu angajează în niciun fel Centrul pentru Politici și Servicii de Sănatate
(CPSS) sau UNOPA.
Punctele de vedere conținute în acest material nu reprezintă poziția oficială a Fondului Global
de Luptă Împotriva SIDA, Tuberculozei și Malariei, și nici nu a fost emisă vreo aprobare sau
autorizare directă sau indirectă a acestui material de către Fondul Global de Luptă Împotriva
SIDA, Tuberculozei și Malariei.

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României
Manualul suporterului DOT / Editori coordonatori: Florentina Ligia Furtunescu,
Adriana Socaci
Ioana Dărămuș, Florentina Ligia Furtunescu, Monica Luciana Ghiță, Lidia Onofrei,
Iulian Petre, Cristian Popa, Mihaela Ștefan, Ana Zaharie Timişoara: Artpress, 2018
Conţine bibliografie
ISBN 978-973-108-811-2
I. Furtunescu, Florentina Ligia (coord.)
II. Socaci, Adriana (coord.)
616

Cuvânt înainte

În ciuda eforturilor conjugate ale autorităților, ale organizațiilor neguvernamentale și
ale donorilor internaționali, tuberculoza continuă să rămână o problemă acută de sănătate
publică în țara noastră.
Recunoscând situația fără precedent în care se află România, în 2015, Ministerul
Sănătății a emis Ordinul nr. 1171/21.09.2015 de aprobare a Ghidului de implementare a
Programului Național de Prevenire, Supraveghere și Control al Tuberculozei (PNPSCT), ghid
menit să ofere îndrumare profesioniștilor în domeniul serviciilor de sănătate cu privire la
gestionarea cazurilor cu tuberculoză, precum și a celor care prezintă coinfecție TB - HIV/SIDA
și elaborat pe baza strategiilor în domeniul controlului tuberculozei elaborate de ECDC și
OMS. În țara noastră, Ministerul Sănătăţii consideră tuberculoza o problemă majoră de
sănătate publică şi, ca urmare, activităţile antituberculoase prevăzute în cadrul PNPSCT
– diagnosticul şi tratamentul bolnavilor cu TB, controlul contacţilor acestora, tratamentul
preventiv, activităţile de informare, educare, comunicare – sunt gratuite.
Încă din 1993, OMS a recomandat strategia „Directly Observed Treatment Short-Course”
(DOTS) prin care guvernele naționale să își poată îndeplini responsabilitatea de a trata pacienții
și de a preveni răspândirea tuberculozei. Patru dintre elementele majore ale strategiei DOTS
au fost: angajamentul politic al guvernelor, îmbunătățirea serviciilor de laborator, asigurarea
aprovizionarii continue cu medicamente de bună calitate și un sistem de raportare care
să documenteze progresul (și eșecul) tratamentului pentru pacienții individuali și pentru
program. Cel de-al cincilea element, gestionarea eficientă a cazurilor prin observarea directă
a tratamentului (DOT) de către o parte terță, independentă și instruită (suporterul DOT) a
fost un răspuns la decenii în care de rapoartele oficiale demonstrează eșecul în finalizarea
tratamentului complet de către pacienți. Astfel, observarea directă a tratamentului este o
componentă esențială a strategiei DOTS.
Rolul manualului de față este de a ajuta suporterul DOT în sarcina importantă de a
sprijini pacienții cu TB în lungul drum spre vindecare. Rolul deosebit de important al sprijinului
acordat de suporterii DOT pacienților în urmarea tratamentului corect și complet a fost
demonstrat de studii internaționale ca fiind cheia succesului în aplicarea strategiei DOTS.
Realizat în cadrul proiectelor finanțate de Fondul Global pentru controlul HIV/SIDA,
Tuberculozei și Malariei, suntem încrezători că acest manual va reprezenta un instrument
util care să sprijine suporterul DOT, oricare ar fi acesta, de la asistenta medicală comunitară,
mediatorul sanitar sau asistentul social la orice alt reprezentant al comunității (profesor, preot,
vecin, coleg, prieten) care doresc să se implice în sprijinirea pacienților pentru finalizarea
tratamentului, mai ales a cazurilor dificile, aflate la risc de abandon.

Dr. Adriana Socaci
Coordonator Național
Programul Național de Prevenire, Supraveghere și Control al Tuberculozei
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De ce și pentru cine acest manual?

A

cest manual a apărut din nevoia de a încuraja și sprijini persoanele cu
tuberculoză pe lungul drum al vindecării, de a le ajuta să facă față atât
provocărilor de tip medical, legate de durata tratamentului
sau de efectele adverse cu care pot să se confrunte, dar și
De ce?
provocărilor legate de viața de familie, de continuarea
activității profesionale și de traiul în comunitate.
Manualul își propune să ne ajute pe toți să înțelegem suferința fizică și
psihologică de care are parte persoana cu tuberculoză, dar și modul în care
episodul de boală poate afecta starea de bine, prosperitatea și armonia familie
persoanei, precum și relațiile sale sociale.
Nu este ușor pentru nimeni să fie diagnosticat cu o boală care necesită un
tratament destul de complex și de lung. De asemenea, nu este ușor să fii nevoit
să iei un pumn de pastile în fiecare zi... Mai ales când constați că aceste pastile
îți provoacă și unele neplăceri!
Dar cel mai mare beneficiu este acela că
tuberculoza se vindecă!
Tratamentul administrat corect pe toată
durata recomandată de medic reprezintă condiția
de bază pentru vindecare! Pe de altă parte,
întreruperea, administrarea neregulată sau altfel
decât a recomandat medicul poate crea aparența
de vindecare, după care se dezvoltă o boală
rezistentă! Și atunci lucrurile devin mai complicate,
iar șansele de vindecare scad!
De aceea, orice persoană diagnosticată cu tuberculoză trebuie încurajată și
ajutată să finalizeze tratamentul!

D

OT (tratamentul sub directă observație) reprezintă modalitatea
recomandată de Organizația Mondială a Sănătății (OMS) de a
administra tratamentul medicamentos persoanelor
cu tuberculoză. Pe parcursul acestui manual veți
descoperi ce înseamnă tuberculoza, care este
Ce înseamnă
prognosticul ei și ce trebuie făcut pentru vindecarea
suporter DOT?
bolii. Veți vedea, de asemenea, că vindecarea
presupune un drum lung, de cel puțin șase luni, de
9

administrare a mai multor medicamente. În acest timp persoana are nevoie
nu numai de medicamentele și de supravegherea medicală necesară, dar și de
susținerea psihologică a unor persoane din anturajul său sau din comunitate,
pentru a face față neplăcerilor și suferințelor bolii și pentru a-și administra
fiecare din multele doze de tratament.
Voi sunteți acele persoane - suporterii DOT!
Voi ajutați persoanele cu tuberculoză să înțeleagă că:
»»Starea de boală este trecătoare! Din
fericire, tuberculoza se vindecă!
»»Elementul - cheie pentru vindecare
este administrarea fiecărei doze din
tratamentul recomandat de medici!
»»Deși tratamentul poate avea unele
efecte adverse, marele beneficiu este
acela că el conduce la vindecare!

»»Este firesc ca uneori să fie descurajați,
descumpăniți sau lipsiți de speranțe!
Orice persoană – chiar sănătoasă –
are momente de descurajare! Dar
aceste momente trebuie depășite!
La sfârșitul tratamentului, ne
așteaptă vindecarea!

C

ui se adresează acest manual? Manualul de față
Pentru
se adresează oricui poate ajuta... Practic orice
persoană sau organizație care dorește să se implice,
cine?
are posibilitatea să o facă! Nu este prea greu! Desigur,
manualul este destinat în primul rând profesioniștilor
de la nivelul comunității, care sunt cel mai aproape de persoanele în suferință
-medicii de familie, asistentele medicale de la cabinetele acestora, asistenții
medicali comunitari și mediatoarele sanitare.
De asemenea, manualul este util pentru angajații autorității administrației
publice locale (în special pentru cei din serviciul public de asistență socială).
Nu în ultimul rând, orice persoană care se implică în mod voluntar în
sprijinirea persoanelor cu tuberculoză pe parcursul tratamentului poate folosi
acest manual. De exemplu, persoane care lucrează
la școală (în special cadrele didactice), la biserici, la
poștă, operatori economici, rude, prieteni și vecini
ai celor bolnavi sau membri de familie.
Într-un cuvânt, oricui îi pasă se poate implica! Și
orice ajutor este binevenit și reprezintă contribuția
dumneavoastră la binele unui semen, dar și la
bunăstarea comunității!
Așadar, bine ați venit în marea familie a
suporterilor DOT!
10

1. Contextul proiectului
Proiectul „Furnizarea de intervenţii integrate de suport
comunitar în vederea depistării active şi a îmbunătăţirii aderenţei
la tratament a cazurilor de TB” face parte dintre proiectele
finanțate de Fondul Global și s-a desfăşurat pe parcursul a 36
luni (2015-2018), având scopul de a contribui la reducerea
incidenţei şi mortalităţii prin TB în România, prin îmbunătăţirea
diagnosticului, tratamentului şi prevenţiei, cu atenţie specială
pentru anumite populaţii cheie.
Nevoia de implementare a acestui proiect a rezultat din
faptul că în România, deși legea garantează accesul oricărei
persoane la serviciile de sănătate privind controlul tuberculozei,
anumite grupuri sau persoane vulnerabile au încă un acces
fragmentar la aceste servicii. Barierele de acces rezultă dintr-un
complex de factori culturali, comportamentali și de capacitate
instituțională, iar consecințele accesului deficitar se evidențiază
fie prin depistarea tardivă a bolii, fie prin aderența limitată la
tratamentul antituberculos, pe fondul unor puncte slabe în
aplicarea strategiei de tratament strict supravegheat (DOT), în
special în cursul tratamentului ambulator, atât pentru tuberculoza
sensibilă, cât şi pentru cea rezistentă. Suportul social pentru pacienții cu TB este
slab reprezentat și centrat pe prestații, iar susținerea psihologică a pacienților și
a familiilor lipsește aproape complet.
Proiectul a avut două obiective:
• Intensificarea depistării active a TB în 6 județe din România, prin referirea
spre testare a 2000 suspecţi si indentificarea a 140 de pacienți cu TB, până
la sfârșitul proiectului.
• Îmbunătăţirea aderenţei la tratament a cazurilor de TB în 6 județe din
România, prin creșterea procentului de pacienți care beneficiază de DOT
de la 40% (în 2013) la 70% până în 2017.
Obiectivele proiectului sunt concordante cu Strategia națională de sănătate
2014 – 2020, care recunoaște tuberculoza ca problemă majoră de sănătate
publică în România și care prevede reformarea serviciilor de sănătate, prin
dezvoltarea serviciilor comunitare integrate și a asistenței medicale primare, cu
inversarea piramidei actuale de servicii, dominată de serviciile spitalicești, către
o abordare centrată pe pacient și la nivelul comunității.
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În aceeași linie, Strategia Națională de Control al TB în România 20152020 (SNCT) subliniază că „asigurarea unor rezultate pozitive la tratament
necesită implementarea unor strategii centrate pe pacient.” Ca activităţi, SNCT
propune „furnizarea de educaţie pentru pacient cu privire la tratament şi
aderenţa la tratament, prin dezvoltarea de materiale de informare-educarecomunicare pentru pacienţi, furnizarea de informaţii prin intermediul unor
echipe multidisciplinare, egali, asistenţi comunitari, asigurarea de tratament
sub directă observație şi prin intermediul unor persoane de sprijin pentru DOT
și furnizarea de sprijin social sub formă de stimulente şi ajutoare.”
Nota concept a României pentru Fondul Global, care a stat la baza acordării
grantului propune „îmbunătăţirea suportului pentru pacienți şi dezvoltarea de
sisteme de menținere a cazurilor prin stabilirea de echipe multidisciplinare şi
prin oferirea de suport social sub forma stimulentelor”.
În acest context, proiectul și-a propus crearea unor rețele de suporteri DOT,
prin identificarea și formarea a 240 de persoane în 6 județe din România (Neamț,
Argeș, Maramureș, Constanța, Dolj și Municipiul București) și prin oferirea de
stimulente atât pentru suporterii DOT (în vederea depistării active a cazurilor
noi şi recidivelor de TB -tichete cadou), cât şi pentru pacienții cu tuberculoză (în
vederea creșterii aderenței la tratament - tichete sociale).
•
•
•
•

Grupul țintă a fost format din:
lucrători comunitari (suporteri DOT)
persoane suspecte de TB
pacienții aflați în faza de tratament ambulatoriu
comunităţi vulnerabile

Suporterul DOT a fost considerat orice persoană care se poate implica
activ în administrarea DOT. Ideal, acesta este asistentul medical comunitar și/
sau mediatorul sanitar. Rețeaua de asistență medicală comunitară nu este însă
suficient de extinsă la nivelul județelor, astfel încât au fost incluși și alți lucrători
voluntari din comunitățile de intervenție, în principal asistenta medicului de familie
sau medicul de familie, dar și asistenții sociali din cadrul primăriilor, asistenți
medicali pensionați, asistenți medicali-rudă sau vecin cu pacientul, vecini fără
pregătire medicală, dar care au în grijă pacientul și care au fost formați pentru
a-i putea acorda tratamentul DOT.
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2. Introducere în problematica tuberculozei
▼▼ 2.1. Informații generale despre tuberculoză
Tuberculoza este o boală infecțioasă, cauzată de un bacil – Mycobacterium
tuberculosis și care afectează cel mai adesea plămânii (tuberculoză pulmonară).
Mai rar se poate localiza și în alte părți ale corpului. Se transmite de la om la om
prin picături foarte mici de salivă sau de secreții bronșice.
Cel mai adesea, la persoanele sănătoase, contactul cu aceste picături nu
este urmat de îmbolnăvire, deci nu determină semne și simptome, ci numai o
stare de sensibilitate denumită infecție latentă. Se estimează că circa o treime
din populația lumii are infecție latentă tuberculoasă.
Cu toate acestea, bacteria respectivă rămâne în corpul persoanei și poate
să inducă apariția bolii (tuberculoza activă) la un timp variabil după infecție
(luni – ani), când persoana respectivă trece printr-o perioadă mai solicitantă și îi
scade imunitatea (capacitatea proprie a corpului de a se apăra de boli/microbi).
Deși se credea că tuberculoza afectează numai persoanele din categorii
sociale vulnerabile, de fapt, orice persoană se poate îmbolnăvi de tuberculoză!
Vestea bună este aceea că tuberculoza este o boală complet tratabilă,
cu condiția de a merge la medic cat mai repede și de a respecta întocmai
recomandările medicale.
De asemenea, tuberculoza poate fi prevenită printr-o serie de măsuri de
sănătate publică.
Cum ne dăm seama când o persoană poate avea boala?
DE REȚINUT! Principalele semne ale tuberculozei pulmonare sunt:
LA PERSOANA ADULTĂ
»»Tusea persistentă, mai mult de 3
săptămâni, cu sau fără producție de
spută
»»Expectorație cu conținut de puroi și/
sau sânge
»»Dificultăți în respirație
»»Durere toracică
»»Subfebrilitate sau febră
»»Scădere în greutate
»»Transpirație nocturnă sau după eforturi mici

LA COPIL
»»Oboseală fizică, slăbiciune.
»»Tuse persistentă
»»Febră persistentă
»»Scădere în greutate în ultimele 3 luni
(copilul nu se dezvoltă)
»»Oboseală, lipsa poftei de joacă
»»Notă: La copii boala e transmisă de
cele mai multe ori de un adult din
familie și este greu de diagnosticat!
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2.2. Cum acționăm când o persoană prezintă semne ale
tuberculozei

A

tunci când identificăm în comunitate
o persoană care prezintă simptome
sugestive pentru tuberculoză (prezumție de
tuberculoză) o îndemnăm să se prezinte cât
mai rapid la medic. În caz contrar, boala se
poate agrava, iar persoana poate reprezenta
o sursă de infecție, în special pentru membrii
de familie.

O persoană cu
suspiciune de
tuberculoză trebuie
să se prezinte cât
mai rapid la medic!

Persoana poate alege să meargă la medicul de familie sau direct la cel mai
apropiat dispensar de pneumoftiziologie.
Examinarea, diagnosticarea și, în cazul unui
diagnostic pozitiv, tratamentul sunt gratuite pentru
orice persoană, asigurată sau neasigurată.
La prezentarea la medic, persoana nu are
nevoie de bilet de trimitere, fiind suficient actul de
identitate.
Chiar și în situația în care persoana nu este
asigurată în sistemul asigurărilor sociale de sănătate,
va beneficia de examinare, diagnostic și tratament
gratuite.
Este foarte important ca persoana să nu
tergiverseze/ amâne/ evite prezentarea la medic.

▼▼ 2.3. Tuberculoza se vindecă?

T

uberculoza este o boală perfect
tratabilă, printr-o cură de mai
multe antibiotice asociate.
Există două forme ale bolii:
• tuberculoza comună, cu bacterii
sensibile la tratamentul uzual;
14

Tuberculoza este o
boală perfect tratabilă.
Tratamentul pentru
tuberculoză este
gratuit, chiar și pentru
persoanele neasigurate!

• tuberculoza rezistentă (multidrog rezistentă, MDR/
XDR TB), cu bacterii rezistente la tratamentul uzual.
Tratamentul este diferit în funcție de forma de
boală. Pentru toți pacienții, asigurați sau neasigurați,
tratamentul este gratuit.
Pentru forma comună a bolii tratamentul constă
dintr-o combinație de antibiotice și durează în medie
șase luni. Pacienții încep să se simtă mai bine după
două-trei săptămâni de tratament.
Tratamentul formelor rezistente de boală este mai lung și mai complex.
În ambele cazuri, durata lungă a tratamentului, numărul de pastile care
trebuie înghițite și reacțiile adverse ale acestora pun multe probleme în
finalizarea tratamentului. De aceea, unii pacienți au tendința să renunțe la
tratament înainte de termen. Aceștia se expun unui risc mare de recidivă a bolii.
În plus, tratamentele nefinalizate pot ajuta bacteria să își dezvolte rezistență
la antibiotice (tuberculoza multidrog rezistentă dobândită). În această situație,
tratamentul devine mai lung și mai complex.
În unele cazuri, persoanele pot face direct tuberculoză multidrog rezistentă
(prin infecția cu o tulpină rezistentă de la început).

N

umai tratamentul complet poate
asigura vindecarea bolii! De aceea
Este foarte important
este foarte important ca toți bolnavii să își
finalizeze tratamentul recomandat.
ca bolnavii să își
Organizația Mondială a Sănătății
finalizeze tratamentul
a introdus conceptul de tratament sub
directă observație (DOT/TSS) pentru
recomandat de medic
tuberculoză. Acesta presupune
și să se prezinte la
ca o persoană, ideal un cadru
toate vizitele medicale
medical, să fie prezent
la fiecare administrare a
programate.
tratamentului. Conceptul
are ca fundament ideea
de a încuraja pacientul
să finalizeze cura de tratament recomandată de medic și
să își administreze toate dozele, pentru a asigura tratarea
completă a infecției, în interesul superior al persoanei, dar
și în interesul societății. Tratamentele incomplete pot
conduce la apariția de bacili multidrog rezistenți.
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▼▼ 2.4. De ce servicii are nevoie o persoană cu tuberculoză

Î

n trecut, tuberculoza era considerată o boală a sărăciei. Această ipoteză
rămâne parțial adevărată în prezent.
Realitatea este că oricine se poate îmbolnăvi
de tuberculoză.
• nevoi de natură medicală – nevoia de
a fi diagnosticată, de a primi tratamentul
adecvat, de a primi servicii de
monitorizare și evaluare a tratamentului,
de a primi servicii pentru alte afecțiuni
concomitente, fie asociate întâmplător,
fie favorizate de contextul bolii, fie
apărute ca urmare a tratamentului
(reacții adverse la tratament).

Persoana cu
tuberculoză are
nevoi complexe și
multidimensionale
(medicale,
psihologice, sociale)!

• nevoi de natură psihologică – confruntarea
cu o boală severă, de lungă durată, care
presupune un tratament anevoios generează
pacientului sentimente de frustrare, de
amărăciune, de disperare chiar, care pot
conduce la afectări psihologice severe, până
la boala psihică. La consecințele individuale
se adaugă incertitudinea privind efectele
asupra familiei, scăderea productivității,
probabil scăderea venitului și, nu în ultimul
rând, sentimentul de marginalizare, chiar
de stigmatizare. Ca urmare, pacienții cu
tuberculoză și familiile acestora au nevoie de
susținere psihologică până la vindecare.
• nevoi de natură socială – adesea diagnosticul de tuberculoză generează
îndoieli privind siguranța pentru ceilalți atât la locul de muncă, dar și în
comunitate. Există o tendință evidentă, dar nejustificată de dovezi medicale,
de a marginaliza pacienții cu tuberculoză și
familiile acestora. În România, pacienții cu
tuberculoză au câteva drepturi de natură socială
(o indemnizație de boală de 100%, dreptul la
concediu medical pe toată perioada bolii),
dar aceste drepturi nu sunt nici pe departe
suficiente pentru a răspunde nevoilor lor
multidimensionale.
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3. Tuberculoza – noțiuni teoretice de însemnătate
practică
▼▼ 3.1. Ce este tuberculoza – informații detaliate

A

șa cum a fost anterior menționat,
tuberculoza (TB) este o boală
Tuberculoza este
infecțioasă, produsă de un bacil –
produsă de un
Mycobacterium tuberculosis. Deși boala
este cunoscută din antichitate, microbul
“microbacterium
care o produce a fost descris abia în anul
tuberculosis”, sau bacilul 1882 de către Robert Koch, de aceea
Koch care se transmite
mai este cunoscut și ca bacilul Koch.
prin aer și afectează mai Transmiterea microbului se face aproape
întotdeauna prin aer, motiv pentru care
ales plămânul!
tuberculoza afectează mai ales plămânul;
odată ajuns în alveolele pulmonare,
microbul este “înghițit” (fagocitat) de către
celule specializate (macrofage), care sunt responsabile cu distrugerea lui.
Pătrunderea microbului în organism declanșează o reacție de apărare mai
amplă a acestuia, numită infecție tuberculoasă, care poate fi identificată prin
teste speciale (intradermoreacția - IDR la PPD sau testul Quantiferon).

Persoana care este
doar infectată cu
microbul tuberculozei
nu are simptome și nu
este contagioasă!
La o mică parte dintre
cei infectați (sub 5%)
infecția progresează
spre boală.

O

mul infectat nu are simptome
de boală, și nu este contagios.
Se estimează că o treime din populația
globului este infectată cu Mycobacterium
tuberculosis.
Uneori, microbul din organismul
omului infectat reușește să se înmulțească,
producând boala – tuberculoză. Apariția bolii
survine de obicei după câteva săptămâni
sau luni de la infectare, cel mai frecvent în
primul an. Uneori, microbul poate supraviețui
sub formă dormantă în macrofage timp
îndelungat, chiar mai mulți ani, până găsește
un moment de “slăbiciune” a organismului,
pe care îl îmbolnăvește.

De obicei, boala apare în plămân, inițial sub forma unei mici pete vizibile
pe radiografie (infiltrat), care se poate extinde, formând în timp noduli sau
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cavități (caverne). Rareori, bacilul ajunge în
alte organe, producând forme extrapulmonare
de tuberculoză: pleurală, ganglionară, osoasă,
renală și altele.
Netratată, tuberculoza are evoluție cronică,
cu potențial de agravare și chiar deces; tratată,
tuberculoza este o boală curabilă. După
începerea tratamentului eficient, pacientul cu
tuberculoză devine necontagios după câteva
zile sau săptămâni.
Tuberculoza afectează individul bolnav, dar în același timp are implicații
serioase pentru familie și pentru societate; abordarea bolii trebuie să vizeze
deopotrivă aspectele medicale, dar și pe cele sociale.
DE REȚINUT!
»» Tuberculoza este o boală
vindecabilă dacă este tratată
corect!

»» Netratată, tuberculoza este o boală
gravă, putând produce decesul
pacientului.

▼▼ 3.2. Câteva date despre tuberculoză în România și în lume
În fiecare an, în lume, sunt înregistrate aproximativ nouă milioane de noi
îmbolnăviri prin tuberculoză. Circa două milioane de persoane mor din cauza
acestei boli, tuberculoza reprezentând
a doua cauză de deces printr-o boală
Tuberculoza este o
infecțioasă la adult.
Incidenţa globală a TB (numărul
de cazuri noi și reîmbolnăviri prin
tuberculoză la 100000 locuitori), a scăzut
în ultimii 12 ani sub jumătate (de la un
maximum de 142,2%000 în anul 2002, la
64,9%000 în anul 2016).
Numărul de cazuri noi și recidive
înregistrate anual a scăzut de la 30.985
în anul 2002 la 12.790 în anul 2016.

M
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ortalitatea a scăzut de la
10,8%000 în anul 2002 la

problemă prioritară
de sănătate publică în
România.
În fiecare an apar
aproape 13000 cazuri de
tuberculoză, dintre care
în jur de 400 cazuri cu
tuberculoză rezistentă și
circa 1000 decese prin
tuberculoză.

4,4%000 în anul 2016. În ciuda acestor succese
remarcabile, România continuă să înregistreze
cele mai multe cazuri de TB din ţările
europene UE/EEA, raportând anual aproape
13.000 de cazuri noi si 1.136 de decese în
rândul românilor cauzate de TB; cea mai mare
provocare este reprezentată de TB multidrog
rezistentă (TB M/XDR). Deși frecvența rezistențelor între cazurile noi apărute
nu este mare comparabil cu alte țări (3% MDR între cazurile noi, 11% MDR
între retratamente), numărul de cazuri de multidrog rezistență este mare, de
aproximativ 1000 cazuri; dintre acestea, în jur de 200 sunt cazuri de tuberculoză
cu rezistență extinsă (XDR TB).

▼▼ 3.3. Cum se transmite tuberculoza?
Lanțul epidemiologic de transmitere a tuberculozei cuprinde o sursă de
infecție, calea de transmitere și organismul receptor (Fig.1).

Fig. 1. Lanțul epidemiologic de transmitere a tuberculozei

Sursa de infecție este omul bolnav de tuberculoză a căilor aeriene
(pulmonară sau laringiană), care prin tuse, vorbit sau strănut elimină microbii
în aer, sub formă de aerosoli. Particulele mari de salivă precipită rapid, dar
aerosolii ce conțin particule mici (câțiva microni) de saliva și microbi rămân timp
îndelungat în aer. Formele contagioase de tuberculoză sunt formele cazeoase
sau cavitare cu conținut mare de bacili, evidențiați prin examenul microscopic.
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F

ormele de tuberculoză negative în
microscopie sau formele extrapulmonare
Doar pacientul bolnav
sunt puțin sau deloc contagioase. În prezent,
examenul microscopic al sputei este cel mai bun
care elimină bacili vii
indicator al contagiozității. Așadar, bolnavul
(microscopie pozitivă)
cu microscopie pozitivă este contagios, iar
este contagios.
bolnavul cu microscopie negativă nu este
Odată început
contagios. Uneori examenul microscopic al
tratamentul
sputei nu este concludent: poate evidenția
antituberculos,
bacilli morți în cazul începerii tratamentului
(examen fals pozitiv) sau poate fi negativ din
contagiozitatea sursei
cauza calității slabe a sputei recoltate (examen
scade progresiv.
fals negativ).
Calea de transmitere este reprezentata de
picăturile mici de salivă, ce formează aerosolii
infectanți care urmează curenții de aer din mediu. Aerosolii rămân suspendați
timp îndelungat în încăperi închise sau pot fi transmiși prin conducte de aer,
aerisiri sau alte căi de comunicare către diferite zone din clădire. În spații
deschise, aerosolii infectanți se diluează, iar riscul de contagiozitate este
minim. Transmiterea tuberculozei prin alte căi (contact direct cu bolnavul sau
obiectele acestuia, alimente, strângere de mână etc.) este foarte improbabilă,
întâlnită în cazuri excepționale.
Organismul receptor este orice persoană. Aceasta contractează infecția
prin inhalarea de aerosoli infectanți. Riscul de infectare este mare dacă
concentrația microbilor în aerul respirat este mare (sursă intens contagioasă,
mai multe surse, spațiu mic, neventilat). Odată infectat, organismul dezvoltă
o formă de imunitate, sub forma infecției tuberculoase. Dacă mecanismele
de apărare a organismului funcționează bine, persoana rămâne cu infecție
tuberculoasă latentă. Dacă însă mecanismele de apărare a organismului sunt
depășite, infecția tuberculoasă poate să evolueze către boală. Cauzele ce duc la
scăderea apărării organismului în fața microbului și apariția bolii sunt diverse,
legate de factori generali (inaniție, epuizare fizică sau psihică, abuz de alcool,
droguri), de prezența unor boli ce scad imunitatea (HIV, boli ale sistemului
imunitar, insuficiență renală, boli gastroientestinale) sau de medicamente ce
scad activitatea sistemului imunitar.

DE REȚINUT!
»» Pacientul contagios este pacientul
care elimină bacili vii (are tuberculoză pulmonară cu leziuni cazeoase
sau cavitare extinse).
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»» Prezența unui pacient contagios
induce riscul de îmbolnăvire pentru
cei din jur

»» Contagiozitatea este mare înainte
de diagnostic și de începerea tratamentului și la cazurile netratate sau
tratate ineficient
»» Persoanele care au boala și nu au
fost încă diagnosticate reprezintă
un pericol de transmitere a bolii mai
mare decât bolnavii diagnosticați
»» Transmiterea tuberculozei este mai
probabilă în spații mici, închise,

neaerisite și practic inexistentă în
spații deschise.
»» Tuberculoza nu se transmite prin
atingerea, folosirea obiectelor
sau alimentelor pacientului cu
tuberculoză.
»» Oricine respiră se poate îmbolnăvi
de tuberculoză: bărbați, femei, copii.
Bogați și săraci. Din orice parte a
globului.

▼▼ 3.4. C
 um putem scădea transmiterea tuberculozei în
populație?
Cel mai eficient mod în care se poate scădea
transmiterea tuberculozei este identificarea cât
mai precoce, tratarea și vindecarea surselor
de infecție (a pacienților cu tuberculoză).
Există numeroase studii care au arătat că
după începerea tratamentului, pacienții nu mai
infectează contacții familiali, chiar dacă rămân în
mediul lor și nu sunt izolați în spitale. În plus,
spitalizarea poate crește riscul de infectare
încrucișată între pacienți sau către personalul
medical, în cazul în care nu se respectă măsurile de control al transmiterii infecției
tuberculozei în unitatea sanitară. Având în vedere numărul mare de bolnavi
de tuberculoză neidentificați, trebuie intensificate eforturile de diagnosticare a
persoanelor cu simptome sugestive pentru tuberculoză.
Alte mijloace de scădere a îmbolnăvirilor prin tuberculoză sunt vaccinarea
BCG și tratamentul infecției latente:
• Copiii, imediat după naștere, sunt vaccinați cu vaccin antituberculos (BCG
– bacil Calmette-Guerin) ce le conferă imunitate parțială și îi protejează de
forme severe de boală în primii ani (miliară tuberculoasă sau meningită).
• Pacienții sub 19 ani care au avut recent contact TB și persoanele cu imunodeficiențe la care se evidențiază infecție tuberculoasă latentă (test cutanat
sau test Quantiferon pozitiv) au indicație de a primi izoniazidă ce scade
riscul transformării infecției în boală (tratamentul infecției latente).
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DE REȚINUT!
 entru a reduce la minim riscul
P
de infecție tuberculoasă, respectă
următoarele reguli:
»»evaluează-ți permanent riscul de
a fi infectat: prezența în jur a unei
persoane potențial bolnave, spații
închise, neventilate;
»»consideră orice persoană care
tușește drept potențială sursă de
infecție;
»»învață-i pe ceilalți și respectă tu însuți
regulile de igienă a tusei (acoperă
gura cu un șervețel sau cu partea de

la cot a mănecii);
»»evită spațiile închise și aglomerate;
»»aerisește permanent spațiile închise
în care stai; deschide ferestrele cât
de mult îți permite timpul de afară;
»»petrece în aer liber cât mai mult
timp;
»»evită excesele de orice fel, care
scad mecanismele de apărare ale
organismului (oboseală fizică și
psihică excesivă, prelungită, alcool,
privare de alimentație).

▼▼ 3.5. Identificarea bolnavului cu tuberculoză
a. Bolnavul de tuberculoză – cum arată, cum se manifestă?
În mod clasic se consideră că bolnavii de tuberculoză au simptome
respiratorii și semne generale (Fig.2).

Fig.2. Principalele semne ale tuberculozei pulmonare
RESPIRATORII

»»Tusea persistentă, mai mult de 3
săptămâni, cu sau fără producție
de spută
»»Expectorație cu conținut de puroi
și/sau sânge
»Dificultăți
»
în respirație
»Durere
»
toracică

GENERALE

»Subfebrilitate
»
sau febră
»Scădere
»
în greutate
»»Transpirație nocturnă sau după
eforturi mici
»Oboseală
»
fizică, slăbiciune

Î

n practică, nu toți bolnavii de tuberculoză au în mod
obligatoriu elemente specifice, care să îl identifice. În multe
cazuri, în special în forme incipiente de boală, pacienții au aspect
fizic și status social normal.
Deși tuberculoza era cunoscută drept “boala sărăciei”, numai o
parte dintre bolnavi provin din straturile nefavorizate, vulnerabile ale
societății.
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Pacientul cu
tuberculoză are
rareori aspect sugestiv
(subponderal, palid,
cu aspect suferind). O
parte dintre bolnavi
au aspect fizic normal,
ce nu sugerează
prezența vreunei boli.

Nici mitul conform căruia pacientul cu
tuberculoză este subnutrit, subponderal, palid și
cu stare de slăbiciune nu este întotdeauna valabil.
Diagnosticul de tuberculoză pulmonară se
pune de către medicul pneumolog, în urma unor
investigații medicale specifice: examen clinic,
radiografie, examinarea sputei.
Cazul de tuberculoză este bolnavul cu
TB confirmat bacteriologic sau histopatologic
sau bolnavul care nu are confirmare, dar la care
medicul pneumolog decide inițierea tratamentului
antituberculos.

Focarul de tuberculoză reprezintă un cumul de minim 3 cazuri înregistrate,
între care există legătură epidemiologică.

A

tunci când anunțăm pacientul că
are tuberculoză, acesta este marcat,
Vestea bolii
atât din cauza consecințelor medicale
marchează bolnavul
(tratament îndelungat cu multe medicamente,
vindecare lentă), cât din cauza potențialului
de tuberculoză
de transmitere a bolii către cei apropiați și
și produce reacții
a implicațiilor asupra activităților sociale și
psihice complexe.
profesionale.
Pacienții pot fi temători și, de obicei,
prima reacție este aceea de respingere a bolii.
Totuși, grija privind îmbolnăvirea celor din familie primează adeseori în fața
grijii pentru propria persoană. Acest argument trebuie utilizat în convingerea
pacientului să urmeze întocmai tratamentul prescris.
b. Contactul pacientului cu tuberculoză
Contactul este persoana care a stat și a respirat
în prezența unei persoane bolnave de tuberculoză
pulmonară sau laringiană cu potențial de a elimina
Mycobacterium tuberculosis (evidențierea microbului în
spută în examenul microscopic).
Convențional, se consideră expunere la tuberculoză
dacă pacientul-sursă de infecțiea stat cu contactul
în același spațiu închis, la distanță necesară pentru
conversație, timp de 4 ore cumulate în intervalul
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ultimelor 6 luni. În cazul surselor mai puțin infecțioase (fără cavități), se consideră
relevantă o expunere mai lungă (120 de ore într-o lună). Aceste definiții sunt
orientative.

Fig. 3. Factori de prioritate în investigarea contacților
PACIENTUL SURSĂ
»»Are leziuni cavitare

pulmonare
»»Are tuberculoză
laringiană
»»Are bacili rezistenți
»»Sunt mai multe cazurisursă în același mediu,
în același timp

PERSOANA CONTACT DE TB

SPAȚIUL DE
EXPUNERE

»»Vârsta: copii mai mici de
5 ani. La copii perioada
de incubație este mai
scurtă, iar formele
invazive, grave sunt mai
frecvente. Copiii sub 5
ani sunt prioritari între
contacți.
»»Statusul imun: infecția
HIV, tratamente
imunosupresoare
(cortizon, medicamente
anticanceroase) sau
unele condiții medicale
(deficit ponderal,
silicoză, diabet zaharat
etc.)

»»Volumul spațiului în
care are loc contactul („o
mașină”, „un dormitor”,
„o casă”. Cu cât volumul
este mai mare, riscul de
infectare este mai mic.
»»Ventilația spațiului aerisirea (ex. deschiderea
ferestrelor) scade riscul

Anumiți factori cresc riscul de infecție și
induc caracter de prioritate în investigarea
contacților. Aceștia țin de pacientul-sursă de
infecție, de caracteristicile contactului, dar și de
spațiul în care se realizează expunerea (Fig. 3).
Contacții cazurilor cu tuberculoză trebuie
investigați pentru depistarea cât mai precoce a
prezenței infecției tuberculoase sau a bolii:
• la copii, până la vârsta de 19 ani, sau la
persoanele imunodeprimate (HIV pozitive,
tratamente sau condiiții imunosupresoare)
investigarea contacților constă din efectuarea unui test cutanat (IDR la PPD sau test
Quantiferon);
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de infecție

Personalul
sanitar existent în
comunitate - medicul
de familie, asistentul
medical comunitar și
mediatorul sanitarau rolul de a sprijini
efectuarea anchetei
epidemiologice și de
a participa efectiv la
realizarea acesteia.

• la adulți, la copii și la imunodeprimații cu testul cutanat pozitiv, se
efectuează un examen radiologic și în cazul suspiciunii clinice și radiologice
de tuberculoză pulmonară un examen de spută pentru identificarea
Mycobacterium tuberculosis.
Investigarea contacților se face în cadrul unei proceduri, numită „anchetă
epidemiologică”.

A

ncheta epidemiologică (AE) este o acțiune complexă prin care, pornind
de la un caz de tuberculoză nou descoperit, se urmărește identificarea
tuturor contacților cazului respectiv, stabilirea statusului de persoane infectate
sau îmbolnăvite și tratamentul corespunzător al acestora.
Ancheta epidemiologică este obligatorie și se inițiază în maxim 72 ore de
la descoperirea unui caz de TB.
AE este inițiată de medicul pneumolog din dispensarul de pneumoftiziologie,
sau de medicul epidemiolog din Direcția de Sănătate Publică Județeană, în
situații cu mai mult de trei cazuri.

DE REȚINUT!
»» Orice persoană cu prezumție de
tuberculoză trebuie să ajungă
cât mai rapid la medicul de

familie sau la dispensarul de
pneumoftiziologie.

c. Suspectul de tuberculoză
Întrucât termenul de “suspect” este considerat
nepotrivit, inducând ideea de culpabilitate și o
atitudine negativă, se recomandă utilizarea termenului
“prezumție de tuberculoză” pentru persoana care are
elemente clinice sau radiologice sugestive pentru
tuberculoză, fără a avea însă confirmare a existenței
bolii.
Prezumția de tuberculoză este ridicată de prezența
unuia sau mai multor dintre semnele respiratorii și/sau
generale de tuberculoză pulmonară enunțate anterior,
la care se adaugă:
• Imaginea radiologică anormală, compatibilă cu tuberculoza pe radiografia
toracică, și/sau generale de tuberculoză pulmonară enuntate anterior, la
care se adaugă:
• Istoricul de contact cu pacient cu tuberculoză.
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▼▼ 3.6. Tuberculoza – să o căutăm sau să o așteptăm?
(depistare pasivă sau căutare activă)
Depistarea “pasivă” constă din
diagnosticarea cazurilor de tuberculoză la
persoanele simptomatice ce se prezintă
din proprie inițiativă în serviciile medicale
(medic de familie, ambulatorii, camera
de gardă). Din păcate, în prezent, cele
mai multe cazuri de tuberculoză sunt
diagnosticate în acest mod. Unii pacienți
sunt descoperiți cu leziuni pulmonare compatibile cu tuberculoza în cursul
investigațiilor efectuate pentru alte afecțiuni cunoscute (diabet etc) sau pe
baza suspiciunii altor patologii (neoplasm, pneumonii etc). Odată ce se ridică
suspiciunea de tuberculoză, aceste cazuri sunt îndrumate către serviciile de
pneumoftiziologie, unde sunt investigate prin examen bacteriologic sau alte
analize de specialitate, formulându-se diagnosticul.
Depistarea “activă” sau ”intensivă” constă din investigarea periodică, de
rutină a unor grupuri considerate a avea risc de îmbolnăvire prin tuberculoză
(grupuri vulnerabile pentru TB):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Contacții bolnavilor de TB;
Persoanele foarte sărace, persoanele fără adăpost, asistații social;
Infectații HIV/SIDA;
Utilizatorii de droguri;
Populația din penitenciare și din alte instituții corecționale;
Persoanele spitalizate cronic în unități de psihiatrie;
Persoanele cu boli care afectează imunitatea: cancere, diabet zaharat,
hepatite cronice sau ciroze cu tratamente specific;
Persoane care urmează tratamente imunosupresive pentru diverse afecțiuni,
(transplant de organe, colagenoze tratate etc);
Alcoolicii cronici;
Personalul ce lucrează în unitățile sanitare;
Muncitorii expuși noxelor respiratorii, cei de pe șantiere de construcții, cei
cazați în dormitoarele comune, navetiștii;
Pacienții hemodializați;
Persoanele din căminele de bătrâni, din spitale.

Persoanele ce fac parte din aceste grupuri ar trebui să fie investigate
anual pentru suspiciunea de tuberculoză prin anamneză, privind simptomele
compatibile cu tuberculoza, examen clinic, radiologic și eventual bacteriologic.
În practică, unele categorii sunt mai mult sau mai puțin investigate (contacții TB,
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populația din penitenciare, personalul din rețeaua de pneumologie, pacienții în
tratament cronic cu imunosupresoare), dar majoritatea persoanelor din grupele
de risc nu beneficiază de investigația “activă”, ci ajung în spitale ca simptomatici,
de multe ori cu forme severe de boală. Screeningul populațional pentru
tuberculoză, practicat în trecut (investigația radiologică a întregii populații sau
a unor grupe largi, în afara celor cu risc) s-a dovedit ineficient, depistând un
număr mic de cazuri, cu costuri mari și nu se mai practică în prezent în România.

DE REȚINUT!
»» Este foarte important ca
persoanele cu simptome
sugestive pentru tuberculoză
să ajungă cât mai rapid la
medic. În acest scop, asistentul

medical comunitar și mediatorul
sanitar au un rol esențial în
identificarea și direcționarea
cazurilor cu prezumție de
tuberculoză din comunitate.

▼▼ 3.7 Categorii speciale de pacienți cu tuberculoză
Tuberculoza la persoanele infectate HIV
acientul infectat HIV este mult
mai susceptibil de a dezvolta
tuberculoza decât persoanele neinfectate.
În același timp, tuberculoza este cea mai
frecventă complicație și cauză de deces la
pacienții cu HIV.

P

Pacienții HIV pozitivi fac forme
particulare de TB și diagnosticul tuberculozei
se pune în general mai greu. Acești
pacienți nu elimină microbi decât rareori.
Tratamentul antituberculos pentru pacienții
infectați HIV folosește regimurile standard,
dar se administrează zilnic și se prelungește
până la 12 luni.

Tuberculoza este mult
mai frecventă la pacienții
infectați HIV.
Acești pacienți nu
elimină microbi.
Tratamentul tuberculozei
este posibil și are
rezultate la pacienții
infectați HIV.

Tuberculoza la pacientul cu boli hepatice (afecțiuni ale ficatului)
rezența bolilor ficatului (hepatită, ciroză hepatică) la pacientul cu
tuberculoză nu reprezintă o contraindicație pentru tratamentul
antituberculos, dar impune prudență și monitorizare strictă de către medic.

P
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În cazul în care se înrăutățește boala
hepatică, medicul pneumolog poate decide
folosirea de medicamente antituberculoase
care nu afectează ficatul (streptomicină,
etambutol, quinolone). În aceste situații
tratamentul se prelungește până la minim
12 luni.
Tuberculoza la pacientul cu insuficiență renală

Pacienții cu TB trebuie
să urmeze tratamentul
antituberculos conform
recomandărilor și în
situația în care au boli ale
ficatului. În aceste situații
ei sunt urmăriți mai strict.

L

a pacienții cu boli renale se evită
medicamentele cu toxicitate pe
rinichi, folosindu-se în schema terapeutică
medicamente cu eliminare hepatică.
La bolnavii dializați, tratamentul antituberculos se administrează după ședința de
hemodializă.
Tuberculoza la pacientul cu diabet zaharat
uberculoza și diabetul se influențează
reciproc în sens negativ: prezența
tuberculozei decompensează diabetul iar
diabetul îngreunează vindecarea tuberculozei.

T

Totuși, tratamentul antituberculos nu
este diferit față de regimurile standard, numai
că se prelungește durata până la minim 8 luni.

În insuficiența renală se
pot folosi majoritatea
medicamentelor
antituberculoase.

Tratamentul
antituberculos este
eficient pentru tratarea
TB la bolnavii diabetici.

Tuberculoza la copii
Apariția tuberculozei la copil este observată mai greu și provine, în general,
de la un membru de familie cu care copilul este în contact.
Simptomele tuberculozei la copil includ tuse persistentă, febră ce nu
cedează sub tratament antibiotic nespecific, scădere în greutate sau dezvoltare
deficitară în ultimele 3 luni, astenie fizică, lipsa poftei de joacă.
În general, tuberculoza la copil este greu de diagnosticat, deoarece copiii
elimină sputa cu dificultate.
Majoritatea copiilor au forme necontagioase de tuberculoză, foarte rar
apărând forme pulmonare cu leziuni cavitare cu bacteriologie pozitivă.
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Tuberculoza la femeile însărcinate

S

În cele mai multe situații,
tuberculoza la femeia gravidă
se tratează fără dificultăți și nu
impune întreruperea sarcinii
Este recomandat ca femeile
cu tuberculoză rezistentă să
nu rămână însărcinate pe
parcursul tratamentului
Metoda contraceptivă utilizată
pe parcursul tratamentului
antituberculos trebuie
adaptată.

arcina nu reprezintă o contraindicație
a tratamentului antituberculos. În
schimb, boala netratată poate avea efecte
grave asupra gravidei și fătului. Majoritatea
medicamentelor antituberculoase pentru
tuberculoza sensibilă (medicamente “de
linia I”) pot fi administrate la femeia gravidă.
O parte dintre medicamentele de linia a
II-a (pentru tratamentul MDR) pot fi toxice
pentru făt, de aceea, în cazul depistării unei
tuberculoze rezistente în primul trimestru
de sarcină este de preferat să se renunțe la
sarcină.
Femeile care folosesc anticoncepționale orale și sunt în curs de tratament
antituberculos trebuie să țină cont de faptul că rifampicina scade nivelul de
protecție al contraceptivelor; în această situație se recomandă folosirea altor
metode contraceptive.

▼▼ 3.8. Tuberculoza cu microbi sensibili și tuberculoza cu microbi
rezistenți
Tuberculoza cu microbi sensibili (tuberculoza sensibilă) este produsă de
microbul original, din tulpina sălbatică de Mycobacterium tuberculosis, care
în mod nativ nu are dezvoltate rezistențe la medicamentele antituberculoase;
este forma cea mai frecventă de tuberculoză, cele mai multe cazuri (97% dintre
cazurile noi și 89% dintre retratamente) fiind produse de microbi sensibili.
Tuberculoza multidrog rezistentă (MDR-TB) este forma de tuberculoză
produsă de microbul care este rezistent cel puțin la două dintre cele mai eficiente
medicamente din regimul antiTB standard: izoniazida și rifampicina. Diagnosticul
acestei forme de tuberculoză impune efectuarea unei antibiograme care să
evidențieze rezistență la cele două antituberculoase sau identificarea pe teste
rapide a mutațiilor genetice responsabile de apariția rezistenței. Tratamentul
acestei forme de tuberculoză durează mai mult și se face cu medicamente “de
linia a II-a”, mai scumpe și mai greu de tolerat (mai multe reacții adverse).
Tuberculoza cu rezistența extinsă (XDR-TB) este forma de tuberculoză
rezistentă chiar și la medicamente folosite pentru tratamentul MDR-TB (în afara
izoniazidei și rifampicinei este rezistentă și la quinolone și cel puțin un injectabil).
În această formă de tuberculoză, opțiunile terapeutice sunt serios limitate,
impunând folosirea de medicamente care de obicei se folosesc pentru alte
afecțiuni, cu eficiență antituberculoasă încă în curs de evaluare (medicamente
încadrate în “grupul V de medicație antituberculoasă”)
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4. Tratamentul antituberculos
Principala problemă legată de tratamentul antituberculos este rezistența
la tratament, care apare ca urmare a faptului că Mycobacterium tuberculosis
are capacitatea de a-și dezvolta mecanisme de supraviețuire. Pentru a spori
efectul tratamentului antituberculos și a preveni rezistența, se folosesc regimuri
terapeutice, formate din asocieri de medicamente.
Tratamentul tuberculozei generează provocări legate de numărul de
medicamente administrate, durata lungă
a tratamentului și reacțiile adverse ce pot
surveni în perioada de tratament. În plus,
tendința actuală este de a reduce pe cât posibil
spitalizarea pacientului și de a-l reintegra cât
mai rapid în familie și în comunitate. Acest
deziderat presupune că administrarea regulată
a tratamentului și observarea statusului
pacientului trebuie realizate, pentru o mare
parte din perioada de tratament, în comunitate,
acolo unde trăiește și se tratează pacientul,
de către personalul medical existent la nivelul
comunității (medic de familie, asistent medical
comunitar, mediator sanitar) sau, când acest lucru nu este posibil, de către
orice altă persoană din comunitate care a fost instruită despre tratamentul sub
directă observație (suporterul DOT).

▼▼ 4.1. Noțiuni generale privind tratamentul în tuberculoză
Tratamentul antituberculos constă
așadar dintr-o asociere de medicamente
antituberculoase (regimul terapeutic), care
se stabilește de către medicul pneumolog,
după anumite reguli prevăzute în Ghidul
metodologic, astfel încât să întrunească un
anumit număr de medicamente, o anumită
perioadă și un anumit ritm de administrare.

P

acienților cu tuberculoză sensibilă
li se recomandă un regim standard
de tratament, format în general din patru
antibiotice de linia I, care se administrează
pe o durată de 6-8 luni.
30

Pacienții cu tuberculoză
sensibilă primesc un
regim standard de
medicamente de linia I.
Pacienții cu tuberculoză
rezistentă (MDR și
XDR-TB) primesc un
regim mai complicat, cu
medicamente de linia II.

Regimurile standard de tratament sunt structurate în două faze, diferite ca
scop, medicamente administrate și ritm de administrare:
• Prima fază, zisă intensivă, cu durata de 2 sau 3 luni, în care tratamentul se
administrează zilnic.
• A doua fază, zisă de consolidare, cu durata de 4-5 luni, în care tratamentul
se administrează intermitent (de 3 ori pe săptămână).
Pacienții cu MDR/XDR-TB urmează alte regimuri de tratament, formate din
așa-numitele medicamente de linia a II-a, care au următoarele caracteristici:
• Sunt folosite doar în cazuri speciale (de rezistențe sau de reacții adverse
majore la antituberculoasele de primă linie;
• Au eficiență mai redusă, reacții adverse mult mai frecvente și costuri mult
mai mari.
• Durata de administrare este mult mai lungă, pornind de la 2 ani.
• Administrarea este zilnică, deși comportă și în cazul tuberculozei MDR două
faze diferite (diferența este dată în principal de prezența sau nu a tratamentului injectabil).
• Monitorizarea evoluției bolii, precum și a reacțiilor adverse tebuie să fie mai
amănunțită, având în vedere riscurile mult mai mari decât la tuberculoza
sensibilă.
Regimurile standard se bazează pe folosirea următoarelor medicamente
antituberculoase (de linia I): rifampicină, izoniazidă, etambutol, pirazinamidă,
streptomicinăRegimurile cu medicamente de linia a II-a utilizează cel mai frecvent
cicloserina, ofloxacin (zanocin), levofloxacina și protionamida. Medicamentele
sunt ilustrate în fig. 4.

Fig. 4. Medicamente utilizate pentru tratamentul TB (poza pusă la dispoziție
de echipa multidisciplinară din județul Constanța)
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DE REȚINUT!
»»În tuberculoza sensibilă
tratamentul este compus din
4 antibiotice de linia I, care se
administrează pe o durată de 6-8
luni.

»»Pentru MDR/XDR TB sunt necesare
regimuri mai complexe, cu
medicamente mai scumpe și pe o
durată de minim doi ani.

▼▼ 4.2. Urmărirea pacientului pe durata tratamentului antituberculos – monitorizare, evaluare, reponsabilități

T

ratamentul antituberculos este inițiat, de
Tratamentul este
regulă, de către medicul pneumolog din
inițiat de medicul
spitalul/secția de pneumologie/pneumoftiziologie
unde pacientul este internat în prima fază a bolii.
pneumolog.
În cazurile în care diagnosticul este stabilit
în afara spitalului, iar pacientul nu este contagios
(cazurile extrapulmonare, cele pulmonare cu spută negativă), tratamentul
poate fi stabilit și inițiat de medicul pneumoftiziolog din dispensarul teritorial
de pneumoftiziologie. Așa cum s-a precizat anterior, tratamentul antituberculos
are o durată lungă (minim 6 luni) și doar o mică parte din acest interval pacientul
este internat (se tinde ca durata de internare să se scurteze cât mai mult), iar
restul și-l petrece în familie și în comunitate.
De-a lungul tratamentului, pacientul are însă nevoie de supraveghere din
trei perspective:
• Supravegherea administrării fiecărei doze de tratament
• Monitorizarea stării pacientului la anumite intervale
• Evaluarea la sfârșitul tratamentului.
Aceste etape necesită o colaborare strânsă între dispensarul de
pneumoftiziologie, personalul medical din comunitate și suporterii DOT.

▼▼ a. Supravegherea administrării fiecărei doze de tratament
Această etapă este deosebit de importantă pentru vindecare și presupune
observarea pacientului de fiecare dată când acesta trebuie să își administreze
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tratamentul. Este parte a Strategiei OMS
privind controlul tuberculozei și poartă
numele de tratament sub directă observare
(DOT). Se realizează la Dispensarul teritorial de
pneumoftiziologie, dacă pacientul locuiește
la o distanță rezonabilă. Medicul pneumolog
din dispensarul de pneumoftiziologie este
cel care urmărește periodic evoluția cazului,
apariția și gestionarea reacțiilor adverse și
răspunsul la tratament. Acest lucru nu este
posibil întotdeauna și în totalitate.
De multe ori, supravegherea administrării fiecărei doze de tratament se
realizează aproape de pacient, în comunitate, fiind responsabilitatea personalului
medical din comunitate – medicul de
familie, asistentul medical comunitar,
mediatorul sanitar.

Î

n cazul în care în comunitate nu există
personal medical/mediator sanitar,
poate fi implicată orice altă persoană din
comunitate care își asumă acest rol și este
instruită cu privire la DOT. Toți cei care
acordă DOT sunt suporteri DOT, indiferent
dacă sunt personal medical sau nu!

Suporterii DOT urmăresc
administrarea fiecărei
doze de tratament.
Ei sunt un ajutor esențial
pentru pacient, în lungul
drum către finalizarea
tratamentului!

DE REȚINUT!
»»Suporterul DOT este cel
care își ia responsabilitatea
corectitudinii administrării
dozelor, supravegherii reacțiilor
adverse, trimiterii pacientului la

medic sau a anunțării medicului
de familie/dispensarului de
pneumoftiziologie, atunci când
este cazul.

▼▼ b. Monitorizarea stării pacientului la anumite intervale
Monitorizarea constă în urmărirea constantă a pacientului prin:
monitorizarea globală a stării de sănătate, curba ponderală ascendentă, curba
termică normală, ameliorarea, apoi dispariția simptomelor. La aceasta se adaugă
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întrebări privitoare la reacțiile adverse și toleranța la tratament. Se urmărește și
contagiozitatea (determinată de gradul de încărcare cu bacili vii și cuantificată
prin examenul de spută).

M

onitorizarea tratamentului se efectuează la 2 săptămâni de la
începerea sa, la sfârșitul fazei intensive și la fiecare 2 luni până la
terminare. De asemenea, se realizează în orice
moment al tratamentului în cazul apariției
simptomatologiei sugestive pentru reacții
Monitorizarea
adverse. Pentru cazurile TB MDR monitorizarea
pacientului pe
se face lunar. Monitorizarea se realizează
durata tratamentului
obligatoriu la dispensarul de pneumoftiziologie
se realizează la
și include examen clinic, examenul sputei și
radiografie pulmonară.
dispensarul de
Dispensarul de pneumoftiziologie anunță
pneumoftiziologie și
personalului din comunitate (suporterul DOT)
include examen clinic,
data vizitei de monitorizare, dată la care
examenul sputei și
pacientul trebuie să se prezinte la dispensarul
radiografie pulmonară.
de pneumoftiziologie. Suporterul DOT îl
anunță pe pacient și, după caz, îl convinge
să se prezinte la vizita de monitorizare, dacă
acesta are ezitări. De asemenea, suporterul DOT se asigură că pacientul a fost
într-adevăr la vizita de monitorizare. Prin acest demers din nou, suporterii
DOT au o contribuție esențială în a ajuta pacientul să se prezinte la vizitele de
monitorizare programate și să își finalizeze tratamentul în condiții optime.

▼▼ c. Evaluarea la sfârșitul tratamentului
Evaluarea este responsabilitatea medicului pneumolog din dispensarul de
pneumoftiziologie și se face pentru toate cazurile de tuberculoză la sfârșitul
tratamentului, după ce sunt disponibile toate rezultatele necesare, dar nu la mai
mult de 12 luni de la declararea inițială a cazului. Pentru cazurile de MDR/XDR
TB se face o evaluare la 12 luni și una la 24 de luni de la inițierea tratamentului.
În urma evaluării se decide rezultatul
tratamentului și dacă mai este cazul ca pacientul
să mai primească medicație antituberculoasă. Se
consideră rezultate favorabile cazurile vindecate și
cele cu tratament complet.
Un criteriu important în ceea ce privește
evaluarea este reprezentat de însumarea numărului
de doze de tratament administrate.
34

P

entru ca un tratament să fie corect
condus și administrat, este necesară
o administrare cât mai exactă a dozelor, cu
sărirea (omisiunea) a cât mai puține prize
și recuperarea lor ulterioară. În acest sens,
terapia sub directă observare este singura
care poate stabili cu exactitate corectitudinea
tratamentului administrat. Totodată, terapia
DOT identifică precoce cazurile de abandon
terapeutic, fie prin abandon total, fie prin
omisiunea repetată a dozelor.

Administrarea sub
directă observare
permite evaluarea
corectă a pacientului
și identificarea
precoce a cazurilor
de abandon
terapeutic.

▼▼ 4.3. Câteva doze lipsă. Chiar e o problemă?

A

dministrarea medicamentelor antituberculoase se face urmărind
cu precizie schema recomandată.
Adoptarea unui regim incorect, adaptat de
pacient propriilor nevoi, poate ridica riscul
Administrarea
rezistenței la antibiotice, și în plus a unei
tratamentului se
complianțe și mai proaste la tratament.
face urmărind cu
Există două posibilități prin care un
precizie schema
pacient își poate modifica schema primită,
respectiv omisiunea de doze și/sau selecția
recomandată de
medicamentelor. Ambele posibilități sunt
medicul pneumolog.
periculoase.

O

misiunea de doze, indiferent de motiv
(din cauza unei dureri de stomac, fie
pentru că e zi de sărbătoare și pacientul dorește
să consume câteva pahare de vin, fie pentru că
mai uită câte o doză), mai ales dacă este repetată,
poate permite bacilului tuberculos dezvoltarea
de rezistențe la antibiotice.

Orice omisiune
de doze trebuie
recuperată.
DOT previne
omisiunea de doze.

Tuberculoza, fiind o boală cronică, omisiunea
câtorva doze nu va fi însoțită imediat de
repercusiuni în ceea ce privește starea pacientului. De aceea, pacientul poate
să înțeleagă, în mod eronat, că sărirea unei doze din când în când este un
eveniment normal și lipsit de efect.
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Pacientul trebuie să fie bine instruit ca atunci când apare o reacție adversă
(indiferent dacă legată de medicație sau nu) să anunțe medicul, iar acesta
să decidă ce este de făcut, dacă este sau nu cazul să se întrerupă medicația.
Mai mult, trebuie să i se explice că orice doză omisă trebuie să fie recuperată,
numărul de doze de la finalul tratamentului trebuind să fie cel prescris la început.
Omițând unele doze, pacientul nu face altceva decât să își prelungească durata
tratamentului.
Pentru a preveni omisiunea de doze, administrarea medicației
antituberculoase sub directă observație este o necesitate și o obligație.
Selecția medicamentelor. Unii pacienți care primesc tratament pe care să
și-l administreze singuri la domiciliu pot decide (pornind de la diverse
considerente) să nu își administreze toate medicamentele prescrise (ex. să evite
pirazinamida pentru că este prea mare, sau rifampicina pentru că le colorează
secrețiile, sau orice altă alegere aparent bine motivată).

A

ceastă formă de modificare a
schemei este chiar mai periculoasă
decât cea descrisă anterior, pentru că permite
apariția mult mai rapidă a rezistenței la
antibioticul omis, iar pornind de la aceasta,
secvențial, la celelalte antituberculoase
administrate.
Pacientului trebuie să i se explice că
schema pe care a primit-o este optimă
pentru el și deja adaptată la nevoile lui, fără
posibilitate de negociere.

Selecția
medicamentelor
permite apariția
rapidă a rezistenței.
Administrarea DOT
previne selecția
medicamentelor.

Orice îl deranjează în legatură cu efectele medicamentelor trebuie discutat
cu medicul, iar decizia este adoptată de către medic, în funcție de gravitatea
situației.
Ca și în primul caz, administrarea medicației sub directă observație previne
această problemă, creând premizele unui tratament corect, cu șanse mai mari
de reușită.
Chiar în cazul în care o schemă
modificată este dusă la bun sfârșit și
pacientul este declarat vindecat la sfârșitul
tratamentului, surprize neplăcute (de tipul
recăderii, eventual cu forme rezistente la
antibiotice) pot apărea inclusiv la ani după
terminarea tratamentului.
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DE REȚINUT!
 ele mai importante mesaje care
C
trebuie transmise pacientului cu
tuberculoză sunt:
»»tuberculoza este o boală
serioasă care poate fi mortală;
»»o formă de boală ușoară, cu
șanse bune de vindecare se
poate transforma într-o boală
cronică, cu posibilități reduse
terapeutice, dacă nu este tratată
cu rigurozitatea cuvenită;
»»pacientul nu trebuie să decidă
unilateral NICIODATĂ ce este
mai bine pentru el în materie
de tratament. Orice problemă

trebuie să fie discutată cu
medicul pneumolog și decizia
trebuie să fie a medicului;
»»Medicul pneumolog este
singurul în măsură să modifice
tratamentul antituberculos,
indiferent de cauza pentru care
pacientul consideră că acesta ar
trebui modificat;
»»Succesul tratamentului
depinde în mare măsură de
corectitudinea cu care pacientul
îl urmează;

▼▼ 4.4. Reacții adverse

R

eacțiile adverse sunt unul dintre
elementele negative ce apar la pacienții
cu tuberculoză în timpul tratamentului
antituberculos. Ele pot să apară chiar la
tratamente administrate corect, în funcție de
particularitățile pacientului. Totodată, reacțiile
adverse sunt definitorii pentru stabilirea relației
medic-pacient.

Reacții adverse
la tratamentul
antituberculos pot
apărea la orice
pacient, chiar dacă
tratamentul este
administrat corect.

La apariția oricărei reacții adverse se anunță medicul de familie sau medicul
pneumoftiziolog.
Unul din cinci pacienți care își administrează un regim comun
antituberculos ajung să dezvolte reacții adverse (de cele mai multe ori minore).
La pacienții cu tratament individualizat, care include medicamente din linia a
II-a, reacțiile adverse apar mult mai frecvent, la până la 70% dintre pacienți.Cele
mai frecvente reacții adverse sunt descrise în detaliu mai jos:
Hepatotoxicitatea sau afectarea ficatului
Manifestări: Afectarea ficatului poate îmbrăca multiple forme, dar cel
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mai frecvent se manifestă prin greață și vărsături, senzație de oboseală și
somnolență, dureri abdominale, uneori cu colorarea în galben a tegumentelor
sau mucoaselor (icter sau subicter).
Responsabili: Pirazinamidă, rifampicină, izoniazidă
Ce-i de făcut? Pacientul trebuie direcționat cât mai rapid la medicul de
familie. Acesta ia deciziile necesare, în colaborare sau cu consultarea medicului
pneumolog.
Cum prevenim? Pe parcursul tratamentului se recomandă următoarele măsuri:
• consumul de alcool este interzis pe durata tratamentului
• alimentație echilibrată, fără excese, fără grăsimi în cantitate mare
• avertizarea pacientului cu privire la posibile simptome, astfel încât o posibilă afectare hepatică să fie diagnosticată precoce.
Insuficiența renală sau afectarea rinichilor
Manifestări: În funcție de severitate, pot apărea de la edeme (umflaturi)
discrete ale extremităților, albe, pufoase, moi, până la alterarea stării generale,
confuzie, comă.
Responsabili: Rifampicină, streptomicină
Ce-i de făcut? Odată observate semne de suferință renală, trebuie anunțat
imediat medicul de familie. Acesta va direcționa pacientul către medicul
pneumolog, care va lua deciziile necesare.
Cum prevenim?
Pentru rifampicină - reacția nu poate fi anticipată sau prevenită.
Pentru streptomicină- reacția este dependentă de doza totală de
streptomicină administrată și crește semnificativ după administrarea a mai mult
de 60 de grame de streptomicină. Întreruperea administrării streptomicinei
după 60 de zile de tratament este obligatorie, dar cel care ia
aceasta decizie este medicul pneumolog.
Colorarea în roșu a urinei (și a altor secreții, salivă, lacrimi)
nu este un semn de insuficiență renală, ci o particularitate a
tratamentului cu rifampicină.
Tulburări oculare
Manifestări: Pacienții nu mai disting bine culorile
(în special culorile verde și roșu), sau apar unele imagini
pe câmpul vizual (musculițe, lumini, denumite medical
Scotoame), de obicei la peste 4 luni de tratament.
Responsabili: Etambutol
Ce-i de făcut? Personalul sanitar din comunitate și/
sau, după caz, suporterii DOT trebuie să direcționeze pacientul
la dispensarul de pneumoftiziologie teritorial
Cum prevenim? Un consult oftalmologic este de dorit
pentru fiecare pacient în caz de apariție a tulburărilor de
vedere.
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Neurotoxicitatea sau manifestari nervoase

Manifestări: Amorțeli, furnicături, arsuri la nivelul extremităților (modificări
zise în șosetă sau în mănușă), slăbiciune musculară, dar și manifestări mai grave
(insomnie, manii, convulsii)
Responsabili: Izoniazidă
Ce-i de făcut? Neurotoxicitatea
este datorată deficitului de vitamina
B6 (piridoxină) indus de izoniazidă.
Tratamentul specific este reprezentat de
administrarea de vitamina B6.
Cum prevenim? Manifestările apar
în special la cei predispuși la un deficit
de vitamina B6: alcoolici, subnutriți, un
substrat genetic particular. Neuropatia se
poate preveni la aceste grupe de pacienți prin administrarea de vitamina B6
înaintea apariției simptomelor), precum și combaterea atitudinilor dăunătoare
(acolo unde ele există). Administarea profilactică de piridoxină la toți pacienții
nu este recomandată.

Manifestări alergice

Manifestări: Erupții cutanate, mâncărimi de piele, febră
Responsabili: Orice medicament antituberculos
Ce-i de făcut? În general, nu sunt severe. Pot fi pasagere, la inițierea
tratamentului respectiv, și pot dispărea spontan. În cazul în care nu dispar,
medicul de familie sau pneumologul recomandă administrarea de antialergice
uzuale.
Pirazinamida poate determina o erupție extinsă, cu pete mici roșiatice,
cu tendință la confluare, senzație de căldură, uneori chiar febră, cu sau fără
mâncărime. Reacția este de obicei trecătoare, apare la inițierea tratamentului
și, pe cât de spectaculoasă, pe atât de inofensivă. Este datorată efectului
vasodilatator al pirazinamidei, dar se manifesta ca o reacție alergică și se
confundă de obicei cu aceasta.
Rifampicina poate induce extrem de rar o reacție alergică serioasă
(sindromul imunoalergic). Se manifestă clinic prin febra, frison, dureri musculare,
și se poate complica cu insuficiență renală acută prin depunerea de complexe
imune (rifampicină-anticorpi) la nivel renal. Anunțarea medicului este urgentă
și obligatorie!
Cum prevenim? Reacțiile alergice simple nu sunt prevenibile. Pacientul
trebuie urmărit îndeaproape, în special la inițierea tratamentului antituberculos.
Probleme cu auzul și echilibrul
Manifestări: Scăderea pragului auzului, țiuituri în urechi, până la surditate.
Tulburări de echilibru, amețeli.
Responsabili: Streptomicina
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Ce-i de făcut? Anunțarea medicului este urgentă și obligatorie.

Artrita și creșterea acidului uric în sânge

Manifestări: Uneori simpla identificare a unor analize de sânge modificate
(acid uric sangvin crescut), alteori dureri de articulații.
Responsabili: Pirazinamida
Ce-i de făcut? Anunțarea medicului este obligatorie. Durerile articulare pot
fi tratate cu antiinflamatoare banale (de tipul ibuprofen, aspirină, paracetamol).
Cum prevenim? Reacțiile nu sunt prevenibile, însă riscul ca ele să apară este
mai mare în cazul în care se folosește o doză nepotrivită (prea mare) de pirazinamidă. Trebuie verificat dacă pacientul își administrează doza recomandată!

Alte manifestări în cazul regimului comun

Atunci când un număr mare de medicamente se asociază, riscul ca o
reacție adversă să complice evoluția este mare. Ideal ar fi ca orice reacție nou
apărută sub tratament să fie tratată ca o posibilă reacție adversă a unuia dintre
medicamente, iar asocierea dintre reacție și medicament să fie testate. Reacții
minore, precum fotosensibilitatea, febra tranzitorie secundară tratamentului,
acneea, pot fi trecute cu vederea, atâta vreme cât se explică pacientului că acesta
este un preț pe care el trebuie să îl plătească pentru a se vindeca. Alte reacții,
mai rare dar severe, pot exista de asemenea (de exemplu, sindromul lupus-like,
ce mimează lupusul eritematos sistemic și care apare secundar izoniazidei, sau
agravarea unui lupus eritematos sistemic preexistent sub aceeași izoniazidă) și
pot periclita siguranța pacientului și aderența la tratament. Astfel de reacții sunt
însă rare.

Reacții adverse întâlnite în cadrul schemelor individualizate cu
medicamente de linia a II-a (în special în tuberculoza MDR)
Schemele terapeutice de linia a II-a trebuie să fie urmate îndeaproape,
deoarece au eficiență mai redusă și rata de reacții adverse mult mai mare.
Aproape toate reacțiile adverse citate anterior se
pot întâlni și în tuberculoza MDR (deși cu frecvență
mai mare), însă sunt câteva reacții care trebuie
menționate.
Psihoza sau alte manifestări de natură psihiatrică
sunt frecvente, de la stadiul de tulburări minore de
personalitate, depresie până la suicid. Principala
grupă incriminată este cea a tuberculostaticelor orale
(incluzând protionamida, etionamida, cicliserina).
Simptomele psihiatrice trebuie identificate cu atenție,
pentru că pot fi amenințătoare de viață (la pacienții
cu risc de suicid) sau se asociază cu o aderență
scăzută la tratament.
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Artralgii, mialgii sau modificari de articulații și mușchi, cauzate deseori fie
de asocierea la tratament de pirazinamidă, fie de grupa fluorochinolonelor. Sunt
importante prin frecvență și prin faptul că pot afecta capacitatea de mișcare
a pacientului, scăzându-i calitatea vieții și implicit aderența la tratament. Ca
tratament se poate încerca administrarea de antiinflamatorii nonsteroidiene
simple (ibuprofen etc).
Surditatea este cauzată de medicamentele injectabile folosite in tratamentul
tuberculozei, în special dacă se administrează îndelungat în schemele de
tratament al tuberculozei MDR, unde este mult mai frecventă decât în schemele
standard de tratament. Din nefericire, pierderea auzului este definitivă, dar grupa
de injectabile (aminoglicozide) este indispensabilă pentru tratament. Evaluarea
ORL este recomandată la începutul tratamentului și oricând pe parcursul său,
atunci când se consideră necesar.

DE REȚINUT!
»»Reacții adverse pot apărea și
dacă tratamentul antituberculos
este condus corect. Unul
din cinci pacienți cu regim
terapeutic comun și până la 70%
din pacienții cu tratament pentru
MDR TB pot avea reacții adverse.
»»Frecvența și severitatea reacțiilor
adverse cresc cu durata
tratamentului, cu numărul de
medicamente administrate și
cu grupele de medicamente
folosite (cele de linia a II-a fiind
mult mai toxice)
»»Orice simptom nou apărut
(sau eventual agravarea unui
simptom preexistent) poate
semnifica apariția unei reacții
adverse și trebuie privit ca atare
până la stabilirea de către medic
a cauzei și atitudinii de urmat.

»»Nu orice reacție adversă
presupune oprirea tratamentului
și în nici un caz abandonarea lui.
»»La apariția unui simptom nou
se anunță medicul! În niciun caz
pacientul sau suporterul DOT
nu pot lua singuri decizia de a
întrerupe tratamentul!
»»Anumite caracteristici ale
pacientului pot influența apariția
de reacții adverse - de exemplu:
vârsta înaintată, consumul
de alcool, boli preexistente
cunoscute sau nu.
»»Rifampicina determină colorarea
în roșu a urinei, salivei, lacrimilor,
dar aceasta nu este un semn
negativ.
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5. Pacientul tuberculos – perspectiva socială
▼▼ 5.1. Pericol public?
Cea mai frecventă întrebare despre un pacient cu tuberculoză este dacă
acesta este sau nu contagios (dacă răspândește boala la persoanele din jurul
lui). Atâta vreme cât un pacient cu tuberculoză nu este contagios, el reprezintă
un singur pericol, pentru el însuși. Când însă este contagios (în sensul că elimină
bacili care pot fi inhalați de către ceilalți), el poate pune în pericol sănătatea
celor din jurul său. Totuși, lucrurile nu sunt atât de simple și pot fi influențate
de mulți factori (dacă elimină bacili vii, daca are un contact prelungit cu alte
persoane, într-un spațiu neaerisit etc).

Î

n mod clasic, se consideră că la 2
săptămâni de la inițierea tratamentului
antituberculos contagiozitatea scade mult,
iar pacientul nu mai este un pericol pentru
cei din jur.
Este motivul pentru care pacienții pot
fi tratați în comunitate, reintegrați în familii
și cu sprijinul asistenților sociali și/sau al
suporterilor DOT. Unii pacienți pot rămâne
contagioși mai mult timp. Medicul pneumolog
este cel care stabilește dacă pacientul este
contagios sau nu.

Marea majoritate
a pacienților cu
tuberculoză nu mai
sunt contagioși după
două săptămâni de
tratament. La acest
moment, ei pot fi
tratați în familie.

▼▼ 5.2. Stigmat social?
În mod tradițional, pacientul cu
tuberculoză (sinonim popular „ofticos”) se
Tuberculoza se
confruntă cu o notă peiorativă. În vremuri
transmite prin aer și
nu prea îndepărtate, tuberculoza a fost
orice persoană poate
văzută ca o boală a clasei sociale inferioare,
face boala, indiferent de
condiţionată de condiţii improprii de
locuit, acces redus la asistenţa medicală
statutul social.
şi tratament. În zilele noastre, catalogarea
unui pacient ca aparţinând unei pături
sociale inferioare din cauza diagnosticului de tuberculoză este inacceptabil.
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Î

n contextul uniformizării păturilor sociale, împărţim cu toţii aceleaşi locuri:
folosim aceleaşi mijloace de transport în comun, ne facem cumpărăturile
în aceleaşi magazine, mergem la aceleși spectacole etc., iar aceasta duce la
uniformizarea riscului de tuberculoză.
Mai mult, anumite profesii zise „curate”
expun mai mult la riscul de tuberculoză
decât altele, poate mai prost văzute. De
exemplu, sunt diagnosticaţi cu tuberculoză
pulmonară mai mulţi doctori decât
muncitori necalificaţi care lucrează în aer
liber, iar aceasta este explicată prin gradul
de expunere. Acolo unde condiţiile de locuit
sunt însă necorespunzătoare (aglomerare
de persoane într-un număr mic de camere cu aerisire deficitară, luminozitate
insuficientă, în condiţii de imunosupresie dată de hrană insuficientă şi
necalitativă), particularitatea de boală a sărăciei se păstrează. Însă acest lucru
nu trebuie să fie generalizat.

DE REȚINUT!
»»Deși sărăcia crește riscul de
tuberculoză prin condițiile
de locuit necorespunzătoare,
tuberculoza poate apărea și în
medii sociale favorizate.

»»Pacientul bolnav de tuberculoză
nu poartă (decât în cazuri
anume excepționale) vina bolii
sale și nu trebuie marginalizat.

▼▼ 5.3. Particularităţi ale pacientului cu tuberculoză
pulmonară
Toți pacienții cu tuberculoză sunt vulnerabili deoarece se
confruntă cu o serie de probleme comune.

a. Vinovăţie şi ruşine
Unii pacienţi se simt rușinați de prezența bolii și chiar
solicită ca medicul de familie să nu fie anunţat de boala lor.
Chiar prezența vehiculelor din cadrul Programului Naţional de
Prevenire, Supraveghere și Control al Tuberculozei (mai ales
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în comunităţile restrânse, în care toţi locuitorii se cunosc între ei) este privită
ca un eveniment negativ. Astfel de sentimente sunt dăunătoare, îndepărtează
pacientul de practicile corecte și denotă în primul rând un insuficient dialog
pacient- suporter DOT. Într-o astfel de situație ar trebui să se explice întotdeauna
pacientului necesitatea transmiterii corecte a informațiilor medicale, calea de
trasmitere a tuberculozei (și implicit faptul că pacientul nu are o vină pentru a fi
contractat-o).

b. Tuberculoza este o boală consumptivă
Pacientul scade în greutate progresivă și își reduce capacitatea de a face
față bolii sau altor boli asociate. Tuberculoza determină scăderea poftei de
mâncare, febră persistentă și numeroase reacții adverse.

c. Tuberculoza este o boală cronică
Ca atare, pacientul cu tuberculoză devine un consumator cronic al
sistemelor de sănătate. Consulturi frecvente, medicamente consumate, reacţii
adverse aşteptate şi întâmplate. Toate acestea sunt aducătoare de anxietăţi,
nelinişti, întrebări. Cât va dura tratamentul, ce sunt transaminazele, de
ce sunt ele crescute şi câtă vreme vor rămâne aşa, de ce alt pacient ia alte
medicamente, de ce nu se pot lua medicamente mai puţine, sau mai puţin timp,
fiecare dintre întrebările ce se ivesc în mintea unui pacient cu tuberculoză sunt
potenţial ameninţătoare pentru bunul mers al tratamentului, pentru aderenţa
la tratament şi corectitudinea lui şi trebuie abordate cu maximă seriozitate. Un
pacient informat este întotdeauna mai implicat, şi se transformă din cobai (în
viziunea sa) în partener.
Pe de altă parte, există şi posibilitatea excesului. Unii pacienţi aleg să
înţeleagă că a avea tuberculoză este o boală veşnică, fiind astfel scutiţi pentru
tot restul vieţii de responsabilităţile sociale şi motivaţi să se considere victime
permanente. O astfel de atitudine trebuie descurajată, pacientul trebuie să
înţeleagă că tuberculoza este o boală care se vindecă şi de ei depinde în mare
parte în ce măsură se va vindeca cu urmări cât mai puţin severe.

DE REȚINUT!
»»Personalul medical și suporterii
DOT trebuie să depună eforturi
pentru a înțelege trăirile,
nemulțumirile, temerile fiecărui
pacient în parte
»»La baza unui parteneriat bun
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între suporterul DOT și pacient
stă comunicarea
»»Atitudinea trebuie să fie
individualizată pentru fiecare
pacient în parte.

d. Tuberculoza asociază comorbidităţi
Dincolo de apăsarea dată de tuberculoză, deseori pacientul este purtător
al altor boli cronice, pornind de la asocierea întâmplătoare, dar frecventă, cu
hipertensiunea arterială, diabetul zaharat, boala pulmonară obstructivă cronică,
cardiopatia ischemică, până la asocieri recunoscute în tuberculoză, precum
infecţia HIV, alcoolismul, hepatite toxice etc.
În cazul copilului cu tuberculoză, particularităţile sunt diferite.
• absenteismul şcolar, care în cazurile severe poate duce inclusiv la pierderea
anului şcolar. Este aducător de stigmat, discordie în rândul colegilor.
• atitudine diferită din partea părinţilor, în special atitudine hiperprotectivă, care
modifică personalitatea copilului din primii ani ai vieţii.

▼▼ 5.4. Riscul de abandon al tratamentului la pacientul cu
tuberculoză
Tratamentul pentru tuberculoză este un tratament de lungă durată (minim
6 luni), de aceea unul dintre riscurile cele mai mari este abandonul terapiei.
Abandonul se definește ca pacientul care a întrerupt tratamentul pentru mai
mult de 2 luni consecutive sau a omis mai mult de 20% din totalul dozelor
indicate. Abandonul este foarte important, atât pe plan personal, cât şi pe plan
social.
În plan personal, abandonul tratamentului poate duce la persistenţa de
bacili dormanți, care riscă să se reactiveze oricând pe parcursul vieţii individului,
declanşând un nou episod de boală. Dacă abandonul este precoce, șansele de
vindecare a tuberculozei scad foarte mult, ducând la continuarea manifestărilor
clinice şi de asemenea aducând după sine riscul social, prin persistenţa
contagiunii.
În plan social abandonul este important prin persistența contagiozității.

P

revenirea abandonului este un
deziderat important în orice caz
de tuberculoză pulmonară. Necesitatea
administrării continue a tratamentului
antituberculos, fără omisiune de doze şi cu
rată cât mai mică a abandonului au stat la
baza apariţiei terapiei sub direct observaţie
(DOT) a terapiei.

Strategia DOT este
cea mai eficientă
metodă de prevenire
a abandonului.
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Pentru a putea preveni abandonul, este important să identificăm pacienții
cu risc mare de a abandona tratamentul, cât mai precoce după începerea
acestuia.

U

nii pacienţi sunt mai predispuşi
abandonului decât alţii. Riscul
de abandon variază în funcție de profilul
psihologic al pacientului, de statusul socioeconomic și de contextul bolii.
Este foarte important ca pacienții cu
risc mare de abandon să fie identificați cât
mai precoce, iar rolul suporterilor DOT este
esențial în acest scop.
•
•
•
•
•
•
•

Suporterii DOT au un rol
esențial în identificarea
precoce a pacienților cu
risc mare de abandon
și în prevenirea
abandonului.

În proiect, pacienții cu risc mare de abandon au fost considerați următorii:
Pacienți cu MDR-TB
Pacienți cu TB cronică
Pacienți cu monorezistență
Pacienți cu TB care sunt și consumatori de droguri injectabile
Pacienți cu TB care sunt și persoane fără adăpost
Pacienți cu eșec sau abandon la tratament TB, care nu au ocupație
Pacienți cu TB și co-infecție HIV sau oricare din condițiile medicale precizate in programul TB (diabet, tratamente imunosupresive, boli renale, boli
psihiatrice, boli hepatice, etc)

Pentru pacienții cu risc mare de abandon sunt necesare eforturi mai intense
în scopul prevenirii abandonului. Aceste eforturi constau în aplicarea strategiei
DOT (administrarea tratamentului să fie observată de un cadru medical sau un
voluntar instruit) suport psihologic și social.
Pentru a putea intensifica eforturile la pacienții cu risc mare de abandon se
cere a avea tot timpul în evidenţă aceste situaţii.
În continuare descriem detaliat câteva categorii de pacienți cu risc mare de
abandon.
a. Pacientul MDR.
Pacientul cu tuberculoză multidrogrezistentă este predispuns abandonului
din câteva considerente:
• Face tratament cu medicamente de linia a II-a, care predispun la reacții
adverse frecvente.
• Durata tratamentului este mult crescută, de obicei de minim 2 ani.
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• În prima perioadă a tratamentului (faza intensivă), tratamentul este injectabil,
iar în perioada următoare, de consolidare, tratamentul este oral, zilnic.
• Nici perioada în care se administrează injectabilele, nici perioada de
administrare orală nu sunt uşor de tolerat, pot fi însoţite de reacţii adverse,
care pot prelungi tratamentul sau necesita schimbarea acestuia.
• Apariţia unora dintre reacţiile adverse poate necesita întreruperea
tratamentului (aşadar prelungirea lui). În plus administrarea de tratament
suportiv (pentru îmblânzirea reacțiilor adverse) se adaugă medicamentelor
deja administrate.
• Unele dintre reacţiile adverse pot fi definitive (de exemplu, surditatea
secundară medicaţiei injectabile) şi pot atârna greu în decizia pacientului
de a nu continua tratamentul.
• Medicamentele administrate sunt apăsătoare ca număr. Chiar şi în faza de
consolidare, numărul de medicamente administrate (variabil în funcţie de caz
si spectrul rezistenţelor la antibiotice) este mare, administrarea este zilnică
şi cel puţin teoretic, tratamentul ar trebui să fie însoţit de un regim de viaţă
strict, cu evitarea grăsimilor și a alimentelor cu toxicitate pentru ficat.
• Anumite medicamente de linia a doua pot avea ca reacţii adverse modificări
de comportament ce pot afecta capacitatea pacientului de a gândi coerent
şi de a lua decizii corecte. Astfel de tulburări trebuie diagnosticate şi tratate
precoce.
Toate acestea fac din pacientul cu tuberculoză MDR un candidat predispus
la abandon terapeutic. De aceea, pacientul trebuie să fie bine motivat, implicat
în tratamentul propriu, iar suporterii DOT – personal medical sau voluntari - ce
asigură administrarea medicaţiei trebuie să fie conştienți de aceste riscuri şi să
se implice activ în combaterea lor.

DE REȚINUT!
»» Riscul de abandon asociat
tuberculozei MDR este mare
din cauza duratei prelungite
a tratamentului, a numărului
mare de medicamente și a ratei
crescute de reacții adverse.
»» Pentru ca pacienții să își

finalizeze tratamentul, ei trebuie
să fie foarte motivați.
»» Suporterii DOT - personal
medical și voluntar – trebuie
să se implice activ în motivarea
pacienților.

b. Pacientul cu monorezistenţă
Monorezistența este cel mai adesea primară (adică pacientul dobândește o
infecție cu o tulpină de Mycobacterium tuberculosis deja rezistentă la unul din
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antibiotice de la început). Ca urmare, cel mai ades tratamentul antituberculos
cu care se începe este regim standard, care va fi doar parțial eficient și care
va fi modificat după obținerea antibiogramei. Modificarea tratamentului poate
sta la baza neîncrederii pacientului (care devine astfel mai puțin compliant și
cu risc mai mare de abandon), iar pe de altă parte, administrarea pentru o
perioadă lungă de timp (de regulă 3 luni, până la definitivarea antibiogramei)
a unei asocieri improprii adaugă riscul dobândirii unei alte rezistențe (inclusiv
la rifampicină, transformând astfel cazul din monorezistență în multidrog
rezistență). Pentru cooptarea pacientului într-un parteneriat al tratamentului,
fiecare gest terapeutic trebuie explicat și argumentat.

DE REȚINUT!
»»Riscul de abandon terapeutic
trebuie îndeaproape monitorizat

în cazul monorezistenței

c. Pacientul la retratament
Retratamentul presupune o experiență anterioară cu tuberculoza și
tratamentul antituberculos. Deși cel puțin teoretic, aceasta ar putea presupune
un avantaj (în sensul ca pacientul retratat poate recunoaște mai repede
simptomele bolii, începând tratamentul mai devreme, sau că un pacient care
nu a respectat cu strictețe indicațiile în timpul primului tratament va înțelege
necesitatea corectitudinii tratamentului), în realitate un retratament poate
aduce o creștere a aderenței la tratament, dar cel mai adesea aduce o scădere
a ei. Cauzele pot fi următoarele:
• Retratamentul presupune un tratament de durată mai lungă și cu mai multe
medicamente decât inițial.
• În primele 2 luni de tratament, regimul standard în caz de retratament
include tratament injectabil, care nu este nici plăcut, nici acceptat mereu
de pacienți.
• Unii dintre pacienții aflați la retratament vor căuta aproape în toate
cazurile un vinovat declarat pentru episodul lor de tuberculoză. Rareori
vor recunoaște greșelile proprii ca dozele lipsă, întreruperea prematură a
tratamentului, consumul de alcool în timpul tratamentului). Frecvent acest
vinovat este fie doctorul, fie medicația ineficientă, fie reacțiile adverse.
Indiferent de motivele invocate, pacientul trebuie atras într-un parteneriat,
făcut să înțeleagă că fără participarea lui succesul nu poate veni, și că fiecare
își are partea lui de vină, pe care o poate modifica.
• Neîncrederea poate și ea să apară mai frecvent (dacă prima dată nu a mers
tratamentul, de ce ar merge acum, cu aceleași medicamente plus o injecție pe
zi?). Pacientului trebuie să i se explice în acest caz însemnătatea regimurilor
terapeutice, baza teoretică a administrării lor, precum și faptul că un număr
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limitat de medicamente este disponibil în tratamentul tuberculozei în lumea
întreagă.
• Pacientul la retratament poate ascunde un pacient MDR. Frecvența
tuberculozei MDR în cazul retratamentelor este mult mai mare, pornind
de la experiența anterioară cu medicamentele antituberculoase, într-un
tratament ce fiind incorect administrat (indiferent de cauză) poate induce
rezistența la antibiotice. Având în vedere argumentele discutate anterior la
pacientul MDR, o atenție sporită trebuie acordată pacientului la retratament.

DE REȚINUT!
»» În rândul pacienților la
retratament, riscul de abandon
este mult mai mare în rândul
celor ce au experimentat un
abandon anterior, comparativ
cu cei cu reinfecție.

»» Pacientul aflat la retratament
este rareori mai bine motivat
decât la primul tratament,
de obicei atitudinile greșite
persistă, ele trebuie identificate
și corectate rapid.

d. Pacientul HIV pozitiv
Există și alte cazuri care trebuie privite cu o atenție deosebită, din cauza
riscului crescut de abandon.
Pacientul cu infecție HIV este un pacient mai fragil. Diagnosticul de
tuberculoză la un pacient HIV pozitiv înseamnă încadrarea în stadiul SIDA, ceea
ce poate fi marcant pentru pacient și obligă la administrarea tratamentului
antiretroviral pentru HIV. Aceasta poate avea impact variat asupra pacientului:
• Administrarea a două tipuri diferite de tratament (aparent fără legătură
unul cu celălalt) înseamnă un număr dublu de medicamente, atenționări
speciale privitoare la momentul administrării, la regimul care trebuie urmat.
Pus în fața unui număr mare de medicamente care trebuie administrat zilnic, pacientul neurmărit îndeaproape poate decide ce e mai bine pentru el
și poate alege să facă o selecție a medicamentelor, pentru a nu fi nevoit să
și le administreze pe toate. Mai mult, dincolo de medicamentele antituberculoase și antiretrovirale, pacientul HIV pozitiv trebuie să își administreze și
unele tratamente profilactice sau curative, pentru diferitele infecții oportuniste concomintente.
• În cazul pacientului HIV pozitiv, tratamentul antituberculos este zilnic și
prelungit (minim 1 an), crescând șansele de abandon. De fiecare dată,
pacientului HIV pozitiv cu tuberculoză trebuie să i se explice că tuberculoza
poate fi mortală în cazul lui, dacă nu este corect tratată.
• Reacțiile adverse sunt mult mai frecvente (număr mare de medicamente
și de reacții adverse). Medicul de familie și pneumologul trebuie să știe
că o reacție adversă de temut, datorată reinstituirii imunității alterate în
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contextul celor două infecții concomitente, este sindromul de reconstrucție
inflamatorie imună, manifestat prin agravarea bolii inițiale după ce
tratamentul antituberculos și antiretroviral au fost instituite. Acest sindrom
se manifestă prin alterarea stării generale, febră, agravarea simptomelor
respiratorii, creșterea ganglionilor periferici. În caz de suspicionare a
sindromului de reconstrucție inflamatorie imună, pacientul trebuie să
fie rapid îndrumat către medicul specialist infecționist pentru tranșarea
diagnosticului și administrarea tratamentului. De asemenea, un pacient HIV
pozitiv în tratament antituberculos care nu evoluează bine sub tratament,
sau la care simptomele inițiale revin, trebuie trimis de către suporterul DOT
către consult de specialitate cât mai repede.

DE REȚINUT!
»» Aderența la tratament în cazul
unui pacient HIV pozitiv este de
importanță vitală, deoarece la acești
pacienți tuberculoza este mult
mai frecventă, mult mai greu de
diagnosticat și mult mai frecvent

mortală, față de pacienții obișnuiți.
»» Asocierea de multe medicamente
(antituberculoase, antiretrovirale,
profilactice, suportive) crește riscul de
abandon.

e. Pacientul - caz social
Este pacientul care dintr-un motiv sau altul necesită asistență socială,
fie pentru că nu deține un spațiu în care să locuiască, fie pentru că nu se
poate întreține. În astfel de cazuri, prioritatea personală a pacientului nu este
vindecarea tuberculozei, ci asigurarea traiului zilnic, astfel că deciziile luate pot fi
în defavoarea tratamentului antituberculos. Astfel de pacienți trebuie să fie bine
motivați, un loc într-un sanatoriu li se poate propune, iar oferirea de stimulente,
precum o sumă de bani sau o masă caldă în cazul în care își administrează
corect tratamentul poate crește semnificativ aderența lor la tratament.
De multe ori, astfel de cazuri nu se prezintă pentru tratament, iar ajutorul
suporterilor DOT în a găsi acești pacienți și a-i convinge să își administreze
medicația antituberculoasă poate fi salvator.

DE REȚINUT!
»» Prioritățile personale ale unui caz
social fac riscul de abandon terapeutic
foarte mare.
»» La pacientul caz social, trebuie depuse
toate eforturile pentru ca acesta să își
urmeze tratamentul pe o durată cât
mai lungă și cât mai corect.
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»» Spitalizarea prelungită în sanatorii
de tuberculoză sau acordarea unor
stimulente pot fi foarte utile, ca și
implicarea asistenților sociali și a
suporterilor DOT.

f. Pacientul - consumator de droguri
Reprezintă un alt caz particular, fiind deosebit de greu de tratat și cu risc
mare de abandon, din următoarele considerente:
• Interesul acestui pacient pentru tratament sau pentru starea sa de sănătate
este minim.
• Frecvent, lipsa administrării drogului pe parcursul zilelor de internare determină un sindrom de sevraj ce motivează pacientul să fugă din spital și să
abandoneze tratamentul.
• Apariția de reacții adverse la medicația administratăpoate duce la necesitatea limitării administrării drogului, agravând simptomele de sevraj, cu
consecințele descrise mai sus.
• Deseori, abordarea pacientului consumator de droguri este îngreunată
de prezența comorbidităților (alte boli asociate), dintre care cele mai
frecvente, în cazul administrării de droguri intravenoase, sunt infecția HIV
și hepatita C.
• În plus, comunitățile de consumatori de droguri sunt deseori focare de
infecție tuberculoasă, mediile în care aceștia trăiesc fiind insalubre,
aglomerate, neaerisite.

DE REȚINUT!
»» Pacientul consumator de droguri are
probleme speciale, legate de: apariția
fenomenelor de sevraj, un risc crescut
de reacții adverse și un interesscăzut
pentru propria sănătate
»» Administrarea de substituenți
(de exemplu metadonă) poate fi
oportună pentru tratament
»» Implicarea unor psihiatri cu experiență
în tratarea pacienților consumatori
poate fi necesară și benefică

»» Momentul externării (și deci al
întoarcerii în anturaj) este de o
deosebită importanță pentru cursul
ulterior al tratamentului.
»» Risc mai crescut de abandon se
poate înregistra în cazul pacienților
mai tineri, consumatori de alcool, cu
status educațional precar, fără loc de
muncă.

▼▼ 5.5. Provocări ridicate de pacientul cu tuberculoză
a. DOT
Tratamentul sub directă observație (DOT) este indicația cea mai importantă
în ceea ce privește creșterea șanselor de tratament eficient, care să ducă la
vindecare.
51

Î

n ciuda simplității principiului, deseori
administrarea medicației sub directă
observație este interpretată de pacient ca o
lipsă de încredere din partea medicului sau
a ajutorului acestuia. Cu atât mai mult cu
cât în realitatea cotidiană există servicii în
care regula administrării DOT nu se respectă,
unui pacient îi vine greu să înțeleagă această
regulă, mai ales dacă vine dintr-un astfel de
serviciul.
În practică trebuie depuse toate eforturile
pentru ca pacientul să accepte această
administrare și să înțeleagă necesitatea ei,
având în vedere faptul că administrarea DOT
crește șansele de reușită a tratamentului.

A

dministrarea unui tratament de
orice fel pe o perioadă îndelungată,
sub directă observație, poate fi dificilă dacă
ne gândim la micile bariere pe care un
pacient trebuie să le depășească. Suporterii
DOT trebuie să depună toate eforturile
pentru a depăși aceste bariere. De exemplu,
pacientul care trebuie să străbată o distanță
lungă pentru a-și ridica medicamentele va
fi împovărat de nevoia de a se deplasa zilnic
până la dispensarul de pneumoftiziologie
pentru a le ridica. În aceste situații, pacientul
poate fi motivat fie prin oferirea unor ajutoare
în ceea ce privește transportul, fie prin găsirea
unei soluții care să fie mai aproape de pacient,
mai la îndemână (la baza acestui raționament
stă prezenta broșură). Instruirea de personal
nemedical, care să poată urmări administrarea
DOT, asigurând corectitudinea tratamentului,
și în același timp, siguranța lui este o strategie
eficientă.

b. Aderența la tratament

Terapia sub directă
observație presupune
administrarea fiecărei
doze a tratamentului
antituberculos sub
supraveghere unei
persoane (cadru
medical sau persoană
fără pregătire medicală,
dar instruită în
acest sens).

DOT este
recomandarea
internațională în ceea
ce privește tratamentul
antituberculos.
Administrarea DOT
permite recunoașterea
rapidă a abandonului
terapeutic și evitarea
acestuia
Toți pacienții trebuie să
beneficieze de DOT.
Nici un efort nu trebuie
precupețit în tentativa
de a aplica terapia
DOT.

Pornește de la ideile pe care pacientul le are despre boala sa, despre
impactul pe care ea o are asupra sănătății sale, despre tratamentul pe care îl
urmează. Ideal este pacientul informat, implicat, care înțelege ce i se întâmplă
52

și de ce, își dorește să fie activ în monitorizare, să fie protector pentru sine și
pentru cei din jurul său. Astfel de pacienți sunt însă rari în practică. Noțiunea
de parteneriat în tratament trebuie să fie una reală și pornește în primul rând
de la informare. Cu cât un pacient este mai informat, cu atât va fi mai atent la
semnale, va ști ce are de făcut, va conștientiza cât de importantă este fiecare
verigă pentru obținerea succesului terapeutic, iar aceasta îl va menține aderent
la recomandări și tratament.

S

unt, totuși, situații, în care oricât
am încerca, pacientul nu își dorește
implicare, nu poate înțelege noțiuni care i
se explică.
Deși nu trebuie pornit la drum niciodată
cu astfel de preconcepții, în astfel de
cazuri trebuie insistat asupra obligativității
realizării lucrurilor.
Tratamentul trebuie continuat, toate
dozele administrate, controalele trebuie
făcute.
Oferirea de suport unor astfel de
pacienți (pornind uneori de la suportul
verbal, alteori de la accesul rapid și simplu
la medicație, iar în alte cazuri de mici
stimulente, precum s-a exemplificat mai
sus), poate fi uneori suficientă pentru a
transforma un pacient din
nonaderent în aderent.
c. Reacțiile adverse

La baza unei aderențe
crescute la tratament
stă o relație medicpacient (sau suporter
DOT-pacient)
sănătoasă, cu dialog
activ, individualizat
Pacientul trebuie să
înțeleagă că tot ce i
se întâmplă, deși este
individualizat nevoilor
lui, urmează reguli
universal valabile
pentru vindecare.

Având în vedere numărul de medicamente administrate,
precum și durata lungă de administrare, reacțiile adverse sunt
inerente. Pentru a evita un abandon prematur al tratamentului,
pacientul trebuie să cunoască ce i se poate întâmpla și ce se
poate face în fiecare caz în parte, dar și faptul că nu va fi lăsat
să se confrunte singur cu situația nedorită.
Reticența administrării medicației de teama reacțiilor
adverse trebuie întotdeauna înlăturată, iar atitudinea trebuie să
fie una practică (dacă apare, vom trata atunci împreună) și nu una
alarmantă (dar dacă apare? Cum să facem să nu apară?)
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Î

n ciuda predispoziției oferite de unele
comorbidități sau particularități (de
exemplu, afectarea hepatică va apărea mai
frecvent la pacientul cu hepatită cronică),
cele mai multe reacții adverse nu pot fi
prevăzute. De aceea grija excesivă pentru
a preveni reacțiile adverse este o greșeală.
Pacientul va primi sprijin în depășirea
reacțiilor adverse, atunci când ele apar.
Măsurile mici care țin de viața
cotidiană și pot ajuta la limitarea reacțiilor
adverse trebuie însă să fie luate (un regim
alimentar care să cruțe ficatul, hidratarea
corespunzătoare, limitarea expunerii la
soare).
d. Comorbiditățile și accesul la alte
servicii medicale

Pacientul va fi
îndrumat să aibă o
atitudine pozitivă
în ceea ce privește
propriul tratament.
Un regim alimentar
care să cruțe ficatul (și
fără alcool), hidratarea,
limitarea expunerii
la soare sunt măsuri
generale foarte utile.

O posibilă problemă (și deci o provocare) în ceea ce privește pacientul
cu tuberculoză este prezența comorbidităților (alte boli asociate) și accesul la
alte servicii medicale. A avea tuberculoză nu protejează pe nimeni de a avea,
de exemplu, o fractură, în schimb a fi purtător al diagnosticului de tuberculoză
poate să însemne de multe ori negarea dreptului de a beneficia de consulturi
medicale, de internare într-un serviciu care să nu fie ftiziologie, de tratament
conform standardelor.

C

hiar în cazul pacientului contagios,
dar cu atât mai mult în cazul celui
tratat în ambulator (și deci necontagios),
eforturi trebuie depuse atât în direcția
pacientului (care nu trebuie să își ascundă
sau să își ignore diagnosticul de tuberculoză
într-un astfel de caz), cât și în direcția celorlalte
cadre medicale. Un aspect important este
acela al continuării administrării medicației
antituberculoase, indiferent de situație, sub
directă observație (în
cazul internării, misiunea
administrării medicației
poate fi distribuită unei
asistente medicale, chiar
dacă inițial neinstruită
în acest sens).
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Un pacient cu
tuberculoză (chiar
contagioasă) nu poate
fi privat de dreptul la
tratament/internare
pentru alte boli.
Indiferent de
problema de sănătate
apărută, continuarea
tratamentului
antituberculos este
obligatorie.

Tratamentul antituberculos trebuie continuat, exceptând situația în care acesta
este responsabil de problema nou apărută – reacții adverse ce ar putea necesita
oprirea medicației antituberculoase.
e. Pierderea speranței
În unele cazuri, evoluția lină a bolii, cu perspectiva unei administrări de
foarte lungă durată a unui tratament neplăcut poate duce la pierderea speranței
pacientului cu tuberculoză (cu atât mai mult în cazul celor cu forme MDR, forme
diseminate, care necesită administrarea prelungită a medicației, sau HIV pozitivi).

P

acientul ajunge să își piardă
aderența tocmai prin prisma
inutilității tratamentului. Întotdeauna
trebuie insistat pe îndepărtarea unei
astfel de atitudini, la nevoie cu ajutorul
unui psiholog specializat, astfel ca în fața
unei motivații bune, rezultatele să fie
cele așteptate.

Atitudinea pozitivă,
centrată pe obiectivele
finale este cea mai
importantă pentru
tratament.

▼▼ 5.6. Drepturile și responsabilitățile pacientului cu tuberculoză
După cum s-a discutat mai sus, fiind un pacient vulnerabil, o atenție
deosebită trebuie acordată drepturilor pacientului cu tuberculoză:
• Dreptul la autonomie (de a decide asupra corpului său, bunurilor și
informațiilor sale). Acest drept însă nu trebuie prost înțeles, în defavoarea
obligației de a îi proteja pe ceilalți.
• Dreptul la îngrijire gratuită și necondiționată, indiferent de statutul social,
vârstă, sex, rasă, concepte religioase, culturale, prezența sau nu a altor boli
• Dreptul la tratament gratuit, precum și la informație medicală
• Dreptul la demnitate, încercând înlăturarea stigmatului, a prejudecăților
sau a discriminării, începând cu cadrele medicale și cu autoritățile.
• Dreptul la informație în ceea ce privește boala și evoluția ei, prognosticul,
tratamentul.
• Dreptul la a alege pentru propriul interes (o a doua părere, a urma sau a nu
urma un tratament chirurgical, a face parte din studii clinice de cercetare).
• Dreptul la confidențialitate privind istoricul medical.
• Dreptul de a se adresa instanței de judecată în cazul în care drepturile nu
îi sunt respectate.
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• D
 reptul de a se organiza în grupuri nonguvernamentale de suport, grupuri
ale pacienților cu tuberculoză, cu scopul de a se sprijini unii pe alții, de a
disemina informația, precum și dreptul de a participa activ la dezvoltarea,
implementarea și monitorizarea politicilor de sănătate în ceea ce privește
tuberculoza.
Pe de altă parte, purtătorul diagnosticului de tuberculoză are, de asemenea,
de respectat unele responsabilități, având în vedere riscul pe care el îl reprezintă
pentru familia sa și pentru societate:
• Responsabilitatea de a informa corect cadrele medicale cu privire la
istoricul medical, la boli antecedente, tratamente urmate, precum și asupra
persoanelor cu care a venit în contact și care ar putea fi în pericol de infecție.
• Responsabilitatea de a urma tratamentul prescris, precum și celelalte
instrucțiuni primite de la cadrele medicale, pentru tratamentul tuberculozei.
De asemenea, de a informa cu privire la dificultățile în administrarea
tratamentului, posibile neînțelegeri sau probleme.
• Responsabilitatea de a dovedi o atitudine sanogenă, îndrumând pacienți
cu simptome asemănătoare alor sale să caute ajutor medical și respectând
drepturile celorlalți pacienți cu tuberculoză și ale cadrelor medicale și
nemedicale implicate, spre o mai bună cooperare și rezultate benefice.
• Responsabilitatea morală de a sprijini alți pacienți cu tuberculoză în
încercarea de a obține succesul terapeutic, de a disemina informațiile
dobândite din propria experiență, de a solidariza cu eforturile comune de a
obține o comunitate fără tuberculoză.

DE REȚINUT!
»» Pacientul cu tuberculoză este
un pacient vulnerabil și pornind
de la această idee, el trebuie să
fie protejat, inclusiv de un cadru
legislativ cuprinzător.
»» Medicul, familia, societatea
sunt responsabili de asigurarea
respectării drepturilor pacientului.
»» Pe de altă parte, pacientul cu
tuberculoză trebuie să își înțeleagă
și responsabilitățile, care pornesc
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de la faptul că în anumite condiții
el poate reprezenta un risc pentru
societate, pe care trebuie să învețe
să o protejeze (în primul rând
prin acordarea atenției cuvenite
tratamentului)
»» O cale de mijloc, în care
pacientul este și îndreptățit, dar
și responsabilizat, este atitudinea
optimă și are la bază, în primul
rând, o educație sanitară fermă.

6. Terapia sub directă observație (DOT)
▼▼ 6.1. Ce este DOT?

D

OT reprezintă observarea administrării fiecărei doze de tratament
de către un cadru medical sau de către altă persoană fără pregătire
medicală, dar instruită în acest sens
(suporterul DOT). Este cea mai eficientă
DOT constă din
strategie prin care te poți asigura că
pacientul și-a administrat medicația. Istoria
observarea administrării
DOT este legată de Karel Styblo (n. 1921, în
fiecărei doze de
Cehoslovacia), care a pus în aplicare pentru
medicație.
prima data urmărirea pacientului în timp ce
Aplicarea DOT crește
își administra medicația în Tanzania (1978)
aderența la tratament și
și ulterior în alte state africane. Un proiect
finanțat de Banca Mondială în Provincia
rata de succes terapeutic.
Hebei (China), în anii 1990, a demonstrat
Personalul medical
dublarea ratei de succes prin administrarea
din comunitate, dar și
direct observată a tratamentului.
suporterii DOT pot avea
În România, strategia administrării direct
un rol esențial în aplicarea
observate a tratamentului antituberculos a
fost aplicată încă din anul 1961, sub forma
strategiei DOT pentru toți
tratamentului strict supravegheat (TSS),
pacienții cu tuberculoză.
impus de autoritățile de la acea vreme.
Începând cu anul 1993, Organizația
Mondială a Sănătății declară tuberculoza drept urgență globală și în 1995
lansează strategia DOTS ce cuprinde 5 componente, între care tratamentul
direct observat. Elementele strategiei DOTS sunt:
•
•
•
•
•

Susținere politică
Identificarea cazurilor prin investigații bacteriologice de calitate
Tratament pe termen scurt, administrat direct observat (DOT)
Aprovizionare adecvată cu medicamente
Monitorizare și supervizare pentru fiecare pacient diagnosticat

În prezent, peste 110 țări, între care și România au aderat la strategia DOTS
în abordarea tuberculozei.
Aplicarea DOT în tuberculoză este posibilă datorită unor particularități ale
acestei afecțiuni: durata tratamentului de luni/ani, administrarea medicației în
doze unice, zilnic sau intermitent (de exemplu, de 3 ori pe săptămână). Condițiile
care au impus aplicarea strategiei sunt legate de riscul de transmitere a bolii
sau de apariție a rezistențelor în cazul omiterii de doze sau medicamente. Există
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perspectiva extinderii strategiei DOT la alte boli transmisibile, cu particularități
asemănătoare (infecție HIV).

▼▼ 6.2. Chiar este nevoie de DOT?
DOT a apărut ca necesitate a programelor de control a tuberculozei de a crește
ratele de succes terapeutic, în special la populația vulnerabilă. Introducerea sa a
fost consecința imperativului epidemiologic de a trata tuberculoza și, din acest
punct de vedere, are o componentă de obligație. Prin aplicarea DOT se combate
tendința naturală a pacientului spre nonaderență și se scade riscul de apariție
a chimiorezistențelor cauzate de administrarea incorectă a tratamentului. Se
consideră că introducerea DOT într-un program de control al tuberculozei se
impune atunci când procentul pacienților ce încheie tratamentul este sub 90%.
Toți pacienții ar trebui luați în considerare pentru administrarea direct
observată a tratamentului, dar unele grupuri trebuie considerate prioritare, în
aceste cazuri DOT fiind obligatorie:
•
•
•
•
•
•

Pacienți cu tuberculoză rezistentă
Pacienți în curs de tratament intermitent
Persoane la risc pentru nonaderență, cum ar fi:
Persoane fără locuință
Persoane care abuzează de alcool sau droguri
Persoane care nu sunt capabile să își administreze tratamentul datorită
dizabilității mentale, emoționale sau fizice
• Copii și adolescenți
• Persoane cu istoric de nonaderență

DE REȚINUT!
»» Deși toți pacienții ar trebui să
fie luați în considerare pentru
DOT, la anumite grupuri cu

risc pentru nonaderență,
administrarea direct observată a
tratamentului este obligatorie

▼▼ 6.3. Cum se face DOT?
Urmărirea administrării fiecărei doze de medicament este numai una dintre
componentele DOT. În afară de a supraveghea pacientul în timp ce își înghite
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medicamentele, persoana desemnată drept furnizor de servicii pentru DOT
trebuie să urmărească și alte aspecte:
• Apariția reacțiilor adverse la medicație sau a complicațiilor bolii
• Verificarea medicamentelor (dacă corespund regimului terapeutic prescris,
sunt disponibile în cantități suficiente, nu au risc de expirare)
• Îmbunătățirea comunicării, asigurare de suport psihologic pentru pacient
• Îmbunătățirea educației medicale a pacienților și familiilor acestora
Un element important este documentarea scrisă la încheierea fiecărei vizite
de urmărire directă a administrării medicației antituberculoase (marcarea
aspectelor urmărite în cursul vizitei pe fișa de tratament direct observat sau pe
un formular special).
Pentru a crește aderența la DOT și a asigura succesul terapeutic, unele
programe iau în considerare și alte acțiuni ce pot fi realizate în cursul vizitelor
DOT și care au impact major în creșterea aderenței și a succesului terapeutic:
• Ajutarea pacienților să respecte întâlnirile programate pentru DOT
• Asistența pacienților prin asigurarea transportului
• Asigurarea condițiilor la camera de tratament sau la locul de administrare a
DOT (pahare de unică folosință, apă, ambient plăcut, prietenos)
• Acordarea drept recompense pentru pacienții complianți de stimulente,
vouchere alimentare, suport social
• Ajutarea pacienților fără locuință să își găsească un adăpost, prin colaborarea
cu serviciile sociale ale autorităților locale
• Asigurarea transferului deținuților ce au început tratament antituberculos în
închisoare și sunt eliberați în cursul tratamentului către instituțiile medicale
civile unde au fost luați în evidență pentru continuarea tratamentului.

DE REȚINUT!
»» DOT nu înseamnă numai
urmărirea modului în care
pacientul își administrează
fiecare doză de medicament,
ci și asigurarea condițiilor de

creștere a complianței (educație,
aspecte sociale, medicale).
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▼▼ 6.4. Unde se face și cine este responsabil pentru un DOT corect
condus?
Asigurarea tratamentului direct observat
se poate face în diferite locuri, fiind ideală
găsirea unei soluții cât mai convenabile pentru
pacient și pentru furnizorul DOT.
Pentru bolnavii spitalizați, perioada în
care sunt internați este o bună oportunitate
pentru educație și asigurarea terapiei
direct observate; același lucru este valabil și
pentru deținuții ce încep tratamentul antituberculos în închisori. Pe parcursul
perioadei de spitalizare, DOT este obligatoriu pentru toate tipurile de pacienți
cu tuberculoză și este realizat de către personalul medical (asistent medical).
Este interzisă autoadministrarea tratamentului de către pacient pe parcursul
spitalizării.
După externare, tratamentul direct observat poate fi administrat în orice
loc convenit de comun acord de către lucrătorul sanitar și pacient, atâta timp cât
locația este convenabilă și sigură, iar vizita se încadrează în programul agreat.
În mod clasic, tratamentul direct observat se administrează în ambulatoriul
de pneumoftiziologie, care este prevăzut cu o cameră de tratament și are
personal dedicat, special instruit. Pentru pacienții care locuiesc la distanță prea
mare de ambulatoriul de specialitate, alternativa este cabinetul medicului de
familie, unde asistenta medicală poate supraveghea tratamentul.
Pentru unii pacienți, administrarea tratamentului nu trebuie să interfereze
cu programul de lucru; în această situație DOT poate fi asigurat în afara unităților
sanitare, în afara orelor de lucru ale pacientului. Dacă pacientul nu poate ajunge
la unitatea sanitară (de ex. pacient nedeplasabil), cel care asigură DOT trebuie
să se deplaseze la reședința pacientului. Locațiile cele mai frecvente pentru
administrarea tratamentului direct observat, în afara unităților sanitare, pot fi:
• Locuința pacientului
• Locul de muncă al pacientului
• Un loc public (de exemplu parc, restaurant, terasă) stabilit de comun acord
cu pacientul
• O instituție de învățământ (pentru elevi, studenți)
• Instituție socială pentru pacienții instituționalizați (azile de bătrâni,
adăposturi pentru persoane fără locuință)
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• Administrarea fiecărei doze de tratament trebuie
urmărită direct de un suporter DOT. Așa cum
s-a menționat anterior, pot fi suporteri DOT
atât profesioniștii din domeniul medical
(medicul de familie, asistenta medicală de
la cabinetul acestuia, asistenta medicală
comunitară, alt personal medical din
comunitate, mediatorul sanitar), dar și
personal nemedical instruit pentru acordarea
DOT.
În general, se evită implicarea membrilor de familie în urmărirea
administrării medicației de către pacient, deoarece aceștia se implică emoțional
și sunt, în mod involuntar, mai subiectivi.
Alte persoane, cum ar fi lucrători sociali, angajați ai școlii, supervizori de
la locul de muncă, mediatori sociali, care nu au implicare emoțională în relația
cu pacientul, pot asigura DOT, dacă pacientul este de acord. În relația pacient
– suporter DOT trebuie asigurată protejarea confidențialității, dacă pacientul
dorește acest lucru. De asemenea, trebuie luată în considerare siguranța
suporterului DOT, atât sub aspectul transmiterii bolii (instruire prealabilă în
legătură cu transmiterea tuberculozei), cât și din punctul de vedere al securității
fizice (instruire în aspecte legislative, menținerea legăturii cu organele de
menținere a liniștii publice).
În prezent, sunt folosite din ce în ce mai mult metode alternative, bazate pe
tehnică, de urmărire directă a tratamentului prin intermediul telefonului, videotelefonului sau internetului. Aceste metode au avantajul de a evita contactul
direct al furnizorului DOT cu pacientul și al evitării unor complicații legate de
locul întâlnirii; în plus, pot duce la economie de timp.

DE REȚINUT!
»» Alegerea modalității prin care
se face DOT trebuie să ia în
considerare mai mulți factori
de natură socială, economică,
culturală sau religioasă
»» Orice formă de DOT este
acceptabilă dacă asigură confortul
pacientului și responsabilului
pentru urmărirea administrării

directe a terapiei și dacă duce la
creșterea aderenței la tratament.
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▼▼ 6.5. Avantajele și dezavantajele tratamentului direct observat
DOT are numeroase avantaje, dar implementarea sa implică numeroase
dificultăți. Nu este o strategie ieftină, dar beneficiile răsplătesc efortul depus
de sistem și de indivizii implicați. În tabelul alăturat prezentăm succint câteva
avantaje și dezavantaje ale utilizării DOT în cadrul strategiei de control al
tuberculozei:

AVANTAJE

DEZAVANTAJE

Asigură că pacientul încheie
tratamentul adecvat

Este consumatoare de timp

Permite monitorizarea regulată a
efectelor adverse și răspunsului la
tratament

Implică resurse umane și materiale

Ajută la evitarea situațiilor care pot
duce la întreruperea tratamentului

Poate insulta anumiți pacienți
(pot interpreta că sunt considerați
incapabili sau iresponsabili)

Asigură că pacientul primește
fiecare doză de tratament, devenind
noninfecțios

Poate fi percepută ca punitivă sau
înjositoare
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7. Rolul asistenței medicale primare și al altor servicii
din comunitate în managementul tuberculozei
și al problemelor psihosociale (abordarea integrată
medico-socială în cazul TB) și legislația aferentă
▼▼ 7.1. Furnizorii de servicii în domeniul tuberculozei –
identificare și roluri
Așa cum a fost menționat încă din capitolul 2, o persoană bolnavă de
tuberculoză are nevoi multidimensionale, medicale, psihologice și sociale. Este
de așteptat ca personal specializat să răspundă acestor nevoi. Actualmente în
România este dezvoltată în special latura medicală a serviciilor din domeniul
tuberculozei și, chiar și aceasta excelează la nivelul serviciilor de specialitate (spitale/
secții de pneumologie sau pneumoftiziologie și dispensare de pneumoftiziologie)
și este deficitară la nivelul asistenței medicale primare și comunitare.
Tendința generală în lume este de a apropia serviciile medicale de pacient,
de a le aduce/dezvolta la nivelul comunității, dar și de a integra aceste servicii
cu serviciile sociale, pentru a ameliora răspunsul la nevoile multidimensionale
ale pacientului și ale familiei acestuia.
În România, documentele strategice privind evoluția serviciilor de sănătate
pe termen mediu includ aceste tendințe, după cum urmează:
• Strategia națională de sănătate 2014 – 2020 prevede dezvoltarea serviciilor
ambulatorii de specialitate, a asistenței medicale primare și a asistenței
medicale comunitare, în special în zonele rurale, pentru a ameliora accesul
grupurilor vulnerabile la serviciile de sănătate esențiale. De asemenea, acest
document recunoaște tuberculoza ca problemă importantă de sănătate
publică în România
• Strategia națională pentru controlul tuberculozei 2015 – 2020 prevede
concentrarea asistenței medicale către sectorul ambulator și în comunitate.
În prezent, furnizorii de servicii medicale se concentrează pe următoarele
niveluri (Fig. 5):
• Nivelul spitalicesc – cel mai dezvoltat, reprezentat de spitale și secții de
pneumoftiziologie pentru adulți (marea majoritate) și pentru copii, centre
de excelență TB MDR și compartimente TB MDR. La acest nivel, pacientul
este găzduit în prima parte a bolii, sub formă de spitalizare continuă de tip
cronic. În spital se realizează diagnosticul, izolarea și se inițiază tratamentul
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antituberculos în faza sa intensivă. De asemenea, se monitorizează pacientul
pentru a-i vedea evoluția.
• Nivelul ambulator de specialitate – reprezentat de dispensarele teritoriale
de pneumoftiziologie. Aceste dispensare deservesc teritorii geografice cu
peste 50.000 de locuitori. Dispensarele au câteva roluri esențiale:
-- Evaluează starea de sănătate a oricărei persoane cu simptome sau cu risc
de boală, asigură diagnosticul cazurilor de tuberculoză și direcționarea
către spital pentru internare;
-- Asigură tratamentul curativ și profilactic pentru pacienții/contacții de
tuberculoză;
-- Asigură monitorizarea tratamentului pacienților cu tuberculoză după
externarea din spital, până la finalizarea tratamentului (în caz de
neprezentare, abandon, identifică pacienții și comunică cu personalul
medical din comunități și cu pacienții, pentru ca aceștia să reia tratamentul);
-- Realizează ancheta epidemiologică pentru a identifica persoanele care
au fost în contact cu bolnavii de tuberculoză până la diagnosticare și iau
măsurile necesare;
-- Colaborează cu medicii de familie, asistenții medicali comunitari, mediatorii
sanitari și suporterii DOT și supervizează activitatea acestora în depistarea
activă a tuberculozei, în administrarea tratamentului sub directă observație
și în realizarea urmăririi de rutină a pacienților;
-- Realizează evidența activă a stării de sănătate specifică la bolnavii de
tuberculoză, transmit informații și recomandări privind starea de sănătate
a bolnavilor atât spre medicul de familie care gestionează cazul, cât și spre
registrul național de TB;
-- Realizează raportările de date statistice.
Fig. 5. Furnizorii de servicii medicale pe niveluri de asistență și roluri principale
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• Nivelul asistenței medicale primare – reprezentat de medicul de familie și
asistenta acestuia, dar și de alți profesioniști din domeniul medical care
pot să existe în comunitate, ca asistent medical comunitar, mediator sanitar,
medic școlar, medic dentist etc. La acest nivel sunt de îndelinit cateva
atribuții foarte importante:
-- Identificarea cât mai precoce și, pe cât posibil, activă (prin vizite în teren,
evaluare periodică persoane la risc etc) a tuberculozei;
-- Urmărirea de rutină a tratamentului la pacienții din comunitate, între vizitele
la dispensarul de pneumoftiziologie;
-- Comunicarea cu dispensarul de pneumoftiziologie privind statusul
pacientului, vizitele de monitorizare/evaluare, probleme;
-- Comunicarea cu pacientul și cu familia, precum și cu membri din comunitate.
În ceea ce privește accesibilitatea serviciilor medicale, din punct de vedere
legal, toți pacienții cu TB au dreptul la servicii gratuite. În fapt, accesul la servicii
variază foarte mult de la un pacient la altul, în funcție de aderența acestora la
tratament și la recomandările medicale în general. Iar aderența este influențată
de modul în care serviciile existente reușesc
să răspundă nevoilor multidimensionale și
specifice ale pacientului.

A

șa cum s-a menționat, în prima
perioadă de boală, larga majoritate
a paienților sunt internați. Clasic, internarea
avea durată lungă, dar tendința actuală
este de a reintegra pacientul în familie și în
comunitate cât mai rapid. În acest context
trebuie găsite soluții adaptate pacientului,
pentru ca acesta să beneficieze de DOT
în comunitatea unde trăiește, sau cât
mai aproape de aceasta. Acest principiu
presupune ca la nivelul comunității să existe
serviciile necesare.
În România, nivelul spitalicesc și nivelul
dispensar de pneumoftiziologie sunt mai
bine dezvoltate, dar profesioniștii de la
nivelul comunității au o implicare variabilă în
managementul TB.
Trebuie depuse toate eforturile ca
acești profesioniști să fie implicați activ
în managementul TB. În acest scop este
necesar un cadru legislativ clar și stimulativ,

Serviciile medicale
pentru controlul TB sunt
mai bine dezvoltate
la nivelul spitalicesc și
respectiv dispensar de
pneumoftiziologie.
Personalul medical din
comunitate (medic
de familie/asistentă,
asistent medical
comunitar, mediator
sanitar, alții) trebuie
să se implice activ în
managementul TB,
sub coordonarea și în
colaborare strânsă cu
DPF.
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dar și o colaborare continuă și profesionistă cu dispensarul de pneumoftiziologie,
care are rol coordonator în managementul de caz.
Dar, dincolo de nevoia de tratament medicamentos, pacienții cu TB și
familiile lor au o multitudine de nevoi de natură psihologică și socială. Din
păcate, răspunsul comunității la aceste nevoi este minimal sau inexistent.
Asistentul social sau lucrătorul social din primărie poate sprijini pacientul/
familia, prin acordarea unor prestații sociale cu caracter temporar. Dincolo de
prestații, serviciile sociale însă sunt minimale sau lipsesc complet.
De exemplu, pacientul poate beneficia de ajutor în rezolvarea unor
probleme administrative, sau poate primi un ajutor de urgență, dar susținerea
psihologică pentru pacient și pentru familie nu este, în general, disponibilă la
nivelul comunității.

D

e asemenea, mulți din pacienții cu
tuberculoză sunt săraci, iar boala
accentuează starea de sărăcie pentru
ei și pentru familiile lor. De asemenea,
boala aduce marginalizarea, chiar stigma.
Comunitățile nu dispun, în general, de
alternative care să răspundă acestor nevoi.
Unele organizații non-guvernamentale
încearcă să răspundă, în funcție de
capacitate, acestor nevoi, dar acestea nu
sunt finanțate de stat.
În proiecte s-au dezvoltat modele de
echipe multidiciplinare, cu suporteri DOT,
care au contribuit esențial la ameliorarea
stării de bine a pacienților cu vulnerabilități
sociale.
Aceste modele trebuie extinse în viitor.
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În general, nu există
servicii de sprijin
pentru pacienții TB și
pentru familiile lor la
nivelul comunității.
Unele ONG-uri
încearcă să acopere
o parte din nevoi, în
funcție de capacitate.
Echipele
multidisciplinare, cu
suporteri DOT au o
contribuție majoră nu
numai în observarea
tratamentului, dar și în
susținerea pacientului,
în special a celor cu
vulnerabilități sociale.

▼▼ 7.2. Rolul asistentei medicale primare (medicul de familie,
asistenta medicului de familie) în controlul tuberculozei
la nivelul comunității
Rolul medicului de familie și al asistentei sale în managementul tuberculozei
la nivelul comunității sunt prevăzute în Contractul-cadru privind condițiile de
acordare a serviciilor medicale în sistemul de asigurări sociale de sănătate și în
normele de aplicare a acestuia, dar și în cadrul legislativ pentru implementarea
programelor naționale de sănătate.
Astfel, medicul de familie (și medicul din unitatea de învățământ) are
următoarele responsabilități prevăzute în legislație:
• identifică și trimite cazurile suspecte de tuberculoză pentru control de
specialitate la dispensarul de pneumoftiziologie care acoperă teritoriul în
care locuiește efectiv pacientul și urmărește efectuarea de către acestea a
controlului de specialitate;
• participă, în colaborare cu medicul specialist din dispensarul de
pneumoftiziologie (și cu medicul epidemiolog de la direcția de sănătate
publică, pentru focare de cel puțin 3 cazuri), la efectuarea anchetei
epidemiologice și la implementarea măsurilor necesare;
• efectuează citirea cicatricii vaccinale BCG la vârsta de 6 - 10 luni; la copiii
fără cicatrice sau la copiii cu cicatrice sub 3 mm efectuează recuperarea
vaccinării BCG cu consultarea prealabilă a medicului pneumolog sau, după
caz, îi îndrumă la cabinetul de pneumologie teritorial; recuperarea vaccinării
se face numai după testarea cutanată la tuberculină;
• asigură, în colaborare cu medicul pneumolog, chimioprofilaxia prin
autoadministrarea pentru contacții cazurilor contagioase, pentru grupa
de vârstă 0 - 19 ani, precum și pentru alte categorii de persoane cu risc
crescut de îmbolnăvire prin tuberculoză: cu infecție HIV, imunodeficiențe
congenitale, boli sau stări cu deficit imun permanent sau temporar,
tratamente imunosupresive, cortizonice, citostatice;
• asigură administrarea tratamentului sub directă observare la bolnavii cu
tuberculoză înscriși pe listele sale sau aflați în teritoriul pe care îl are arondat
epidemiologic.

DE REȚINUT!
»» Medicul de familie este cea
mai importantă resursă din
comunitate pentru controlul TB
și trebuie să aibă o colaborare

permanentă cu dispensarul
de pneumoftiziologie, care
coordonează managementul
cazului, dar și cu pacientul.
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M

edicul de familie este cea mai
importantă resursă din comunitate
MF este cea mai
pentru controlul TB.
Contractul-cadru prevede distinct între
importantă resursă din
serviciile medicale care trebuie acordate
comunitate pt controlul TB.
de medicul de familie pentru persoane
MF are obligații de
asigurate sau neasigurate și depistare
de boli cu potențial endemo – epidemic
identificare activă și de
– tuberculoza (examen clinic, diagnostic
urmărire a tratamentului
prezumtiv, trimitere către structurile de
TB, dar cele mai multe
specialitate pentru investigații, confirmare,
tratament adecvat și măsuri igienicoobligații intră în plata
sanitare specifice, după caz).
per capita.
Cele mai multe obligații ale medicului
Se punctează suplimentar
de familie în ceea ce privește tuberculoza
intră în plata per capita.
o singură consultație
Se punctează suplimentar o singură
pentru cazul nou de TB
consultație per persoană pentru cazul nou
confirmat.
de TB, descoperit activ și confirmat.
Există câteva premise cheie care pot
favoriza sau împiedica îndeplinirea obligațiile
medicului de familie enunțate anterior, dar acestea nici nu sunt prevăzute în
legi și nici nu sunt măsurabile, însă țin de profesionalismul și dedicarea fiecărui
medic de familie:
• identificarea activă a cazurilor de tuberculoză se poate realiza numai dacă
medicul are obiective de acest tip, concretizate prin evaluarea din timp în
timp a persoanelor cu risc crescut de TB, pentru a identifica simptomele
bolii cât mai precoce;
• asigurarea DOT este posibilă numai dacă medicul sau asistentul acestuia
se întâlnesc efectiv cu pacientul, fie la cabinet, fie într-un loc agreat de
comun acord, de fiecare dată când pacientul trebuie să își administreze
medicamentele (o dată pe zi în faza intensivă și de trei ori pe săptămână
ulterior);
• pentru urmărirea de rutină a tratamentului, dar și pentru observarea
rapidă a reacțiilor adverse sau a momentelor de pierdere a speranței/risc
de abandon, medicul de familie trebuie să aibă un dialog permanent cu
dispensarul de pneumoftiziologie;
• comunicarea cu pacientul și cu familia acestuia este esențială: pacientul
trebuie să primească răspunsuri pe înțelesul său la întrebările și dilemele pe
care le are, iar familia trebuie să înțeleagă faptul că finalizarea tratamentului
reprezintă singura cale care duce la vindecare. Medicul de familie este
în măsură să consilieze pacientul și familia și să observe în faze timpurii
dilemele acestora.
• Comunicarea cu restul membrilor comunități este, de asemenea, esențială.
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Oamenii trebuie să știe că pacientul cu tuberculoză nu reprezintă un pericol
pentru ei.

▼▼ 7.3. Rolul asistentei medicale comunitare în monitorizarea și
controlul TB la nivelul comunității
În conformitate cu legislația actuală, asistenţa medicală comunitară
cuprinde ”ansamblul de programe, servicii de sănătate și acțiuni de sănătate
publică furnizate în comunități, cu scopul creșterii accesului populației și, în
special, al grupurilor vulnerabile, inclusiv ale celor de etnie romă, la servicii de
sănătate, în special la cele centrate pe prevenire”.
Dezvoltarea serviciilor de sănătate la nivel comunitar constituie alternativa
cost-eficace de asigurare a accesului populaţiei, în special al grupurilor
vulnerabile, sau al populaţiei de etnie romă, la servicii de asistenţă medicală de
bază, precum şi o condiţie necesară pentru restructurarea serviciilor specializate.

S

piritul legii este acela de a asigura
acoperirea universală cu servicii,
Asistența medicală
adică de a acorda serviciile medicale
comunitară urmărește
esențiale (înclusiv cele de prevenire și
acoperirea cu serviciile
tratament pentru tuberculoză) pentru toți
medicale esențiale
membrii comunității care au nevoie de
pentru persoanele cele
ele și de a-i ajuta, convinge, motiva pe cei
mai vulnerabili dintre membri să acceseze
mai vulnerabile din
serviciile medicale de care au nevoie,
comunitatea.
în interesul lor, al familiilor lor, dar și al
Furnizarea de servicii
comunității.
medicale se realizează
Un alt principiu de bază menționat în
integrat cu celelalte servicii
legislație este integrarea serviciilor medicale
de la nivelul comunității
cu cele sociale și educaționale, pentru
a asigura un răspuns coerent la nevoile
(sociale, educaționale etc).
individului care, așa cum s-a menționat
în capitolul 2, sunt multidimensionale (de
natură medicală, psihologică, socială, educațională etc.).
Integrarea serviciilor presupune ca asistenții
medicali comunitari să colaboreze cu cabinetele
medicilor de familie, serviciile sociale de la nivelul
comunitătii, organizații neguvernamentale, precum
și cu oricare alte structuri medicale şi sociale de pe
raza comunităţii şi a judeţului.
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B

eneficiarii activității de asistență
medicală comunitară sunt: comunitatea
locală dintr-o arie geografică definită: judeţul,
municipiul, oraşul şi comuna, iar în cadrul
acesteia, în mod deosebit, categoriile de
persoane vulnerabile, care se află în cel puțin
una din următoarele situații: nivel economic sub
pragul sărăciei; şomaj, nivel educaţional scăzut;
diferite dizabilităţi, boli cronice; boli aflate
în faze terminale, care necesită tratamente
paleative; graviditate; copiii (sub 18 ani) sau
persoanele de vârsta a treia; fac parte din familii
monoparentale; au risc de excluziune socială.
Aceste persoane sunt ajutate indiferent dacă au
sau nu asigurare medicală.

Asistența medicală
comunitară este
destinată cu
precădere persoanelor
vulnerabile de pe raza
comunității, indiferent
dacă au sau nu
asigurare medicală.
Aceste persoane
trebuie ajutate să
ajungă la serviciile
medicale de care au
nevoie!

Furnizarea serviciilor de asistenţă medicală
comunitară se realizează de către următoarele
categorii profesionale:
• Asistenți medicali comunitari și moașe;
• Mediatori sanitari, în functie de specificul comunitătii;

Asistentul medical comunitar și moașa reprezintă personal medical cu
formare/experiență în problemele de sănătate de la nivelul comunității.
Mediatorul sanitar este o persoană fără calificare medicală propriu-zisă, de
regulă de etnie roma, care a fost instruită să faciliteze accesul persoanelor din
comunitățile roma la serviciile medicale de bază, preventive și curative.
Personalul din asistența medicală comunitară este angajat al unității
teritorial administrative și salarizat conform legii, de la bugetul de stat, prin
bugetul Ministerului Sănătății. Asistentul medical comunitar și moașa activează
la nivelul întregii comunități, iar mediatorul deservește comunitățile roma.
În România, aceste categorii profesionale
există cu predilecție în mediul rural, existând
la nivelul anului 2017 1528 asistenți medicali
comunitari și 484 mediatori sanitari. Numărul
moașelor este redus, întrucât moașele au fost
introduse în echipa de asistență medicală
comunitară odată cu aprobarea OUG 18/
2017 privind asistența medicală comunitară
aprobată prin Legea 180/ 2017.
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Asistentul medical
comunitar, moașa și
mediatorul sanitar
sunt resurse-cheie
pentru controlul TB în
comunitățile rurale.

Acoperirea (chiar și pentru mediul rural) este încă insuficientă, dar acolo
unde există, asistenții medicali comunitari, moașele și mediatorii sanitari pot
avea o contribuție esențială la controlul tuberculozei, cu atât mai mult cu cât
cea mai mare parte a activității lor se desfășoară în teren.
Principalele responsabilități ale personalului din asistența medicală
comunitară în ceea ce privește tuberculoza sunt asemănătoare celor îndeplinite
de medicul de familie, respectiv:
• identificarea activă a suspecților și facilitarea accesului acestora la medicul
de familie sau la dispensarul de pneumoftiziologie;
• informarea operativă a medicului se familie cu privire la orice suspiciune
de TB
• asigurarea administrării DOT la bolnavii cu tuberculoză aflați în teritoriul pe
care îl are arondat epidemiologic;
• urmărirea efectuării controalelor medicale;
• participarea la efectuarea anchetei epidemiologice și la implementarea
măsurilor necesare;
• consilierea pacientului și a membrilor familiei privind prevenirea TB și
importanța administrării corecte a tratamentului;
• realizarea de acțiuni de informare /consiliere pentru membrii comunității și
pentru autorităţi;
• identificarea împreună cu autorităţile administratiei publice locale de soluții
socio-medicale, acolo unde e cazul, pentru bolnavi şi/sau apatinătorii
acestora
Pentru a-și putea îndeplini atribuțiile, asistentul medical comunitar,
moașa și mediatorul sanitar trebuie să abordeze împreună pacientul cu TB și
să colaboreze cu medicul de familie, care este garantul stării de sănătate a
comunității, cu autoritatea publică locală
și cu celelalte servicii din comunitate.
De asemenea, ei trebuie să colaboreze
Dispensarul de
și cu serviciile/instituțiile de la nivelul
pneumoftiziologie,
județului. Pentru tuberculoză, cu prioritate,
după caz în colaborare
trebuie să colaboreze cu dispensarul de
cu medicul de
pneumoftiziologie.

P

entru controlul tuberculozei în
comunitate și pentru managementul
cazurilor de tuberculoză, dispensarul de
pneumoftiziologie județean, după caz în
colaborare cu medicul de familie stabilesc
responsabilitățile pentru fiecare dintre
profesioniștii din comunitate, cu respectarea

familie, stabilește
responsabilitățile
profesioniștilor de la
nivel local.
Acestea trebuie să fie
coordonate.
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prevederilor OUG 18/ 2017 privind asistența medicală comunitară și a normelor
de aplicare ale acesteia (medicul de familie, asistentul medical comunitar, moașa,
mediatorul sanitar), în funcție de particularitățile cazului și de contextul local,
astfel încât să se asigure continuitatea necesară în supravegherea pacientului
până la finalizarea tratamentului.
OUG 18/ 2017 privind asistența medicală comunitară prevede colaborarea
cu personalul medical și specifică obligația personalului din asistența medicală
comunitară de a monitoriza și supraveghea în mod activ bolnavii din evidența
specială, tuberculoza fiind una dintre bolile din evidența specială. Personalul
din asistența medicală comunitară colectează date privind pacientul cu TB MDR
(copil, gravidă, adult) și le raportează lunar în aplicația on line funcțională a
Ministerului Sănătății, AMCMSR.gov.ro, alături de ceilalți indicatori stabiliți prin
legislația specifică.
Colaborarea în cadrul echipei de asistență medicală comunitară privind
bolnavul cu TB și aparținătorii acestuia, precum și comunicarea eficientă în
cadrul echipei și cu personalul medical de specialitate din cadrul dispensarelor
de pneumoftiziologie și din medicina primară sunt esențiale și constituie
fundamentul dezvoltării activităților preventive și/ sau de monitorizare și
supraveghere specializată.

DE REȚINUT!
»» Asistentul medical comunitar,
moașa și mediatorul sanitar sunt
resurse foarte importante pentru
controlul TB în comunitate.
»» Ei lucrează în colaborare cu
medicul de familie și sub
coordonarea dispensarului de

pneumoftiziologie.
»» Asistentul medical comunitar,
moașa și mediatorul sanitar trebuie
să aibă o colaborare permanentă
între ei, cu medicul de familie, cu
dispensarul de pneumoftiziologie,
dar și cu pacientul.

▼▼ 7.4. Alți suporteri DOT din comunitate
Personalul medical din comunitate are atribuții legale în controlul
tuberculozei în general și în susținerea DOT în particular. Cu toate acestea există
multiple situații în care acest lucru nu se întâmplă în practică din diferite motive:
fie nu există medic de familie/asistent medical comunitar/moașă /mediator
sanitar în comunitatea respectivă, fie aceștia sunt foarte împovărați cu diverse
alte cazuri și nu pot asigura DOT la anumiți pacienți, fie au o motivație redusă în
a se implica etc. Pe de altă parte, pentru fiecare pacient cu TB este de importanță
esențială să facă tratamentul bolii sub directă observație.
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Î

n situațiile în care personalul medical
are disponibilitate limitată pentru
asigurarea DOT, se pot identifica la nivelul
comunității și alți suporteri DOT – voluntari
din comunitate, fără formare medicală,
care să își asume această responsabiliatte.
Acești volunatri trebuie instruiți cu privire la
principiile de bază ale DOT, la reperele de
comunicare cu pacientul și de observare a
stării acestuia.

Orice persoană
adultă din
comunitate poate fi
suporter DOT!
Suporterii DOT au
nevoie de o instruire
minimă privind TB și
DOT.

Oricine poate fi suporter DOT – asistenții
sociali sau lucrătorii sociali din primărie,
personalul de la școală sau de la biserică, angajați ai unor operatori economici,
membri ai organizațiilor neguvernamentale, practic orice persoană adultă din
comunitate!
Principalele responsabilități ale suporterului DOT sunt următoarele:
• Să urmărească/să observe pacientul la administrarea fiecărei doze de
tratament;
• Să îl încurajeze și să îl susțină în momentele de pierdere a speranței;
• Să încurajeze pacientul să se prezinte la vizitele de monitorizare programate;
• Să anunțe medicul de familie sau medicul de la dispensarul de
pneumoftiziologie, după caz, atunci când pacientul se confruntă cu
probleme de tip reacții adverse, pierderea speranței etc.
• Să încurajeze familia pacientului în a-l susține pe acesta în finalizarea
tratamentului și în a urma recomandările medicale.
Suporterii DOT pot fi implicați în supravegherea unuia sau a mai multor
pacienți.
Ei trebuie să fie conștienți că au un rol major în a ajuta pacientul să își finalize
tratamentul în condiții optime, dar și o responsabilitate foarte importantă. De
asemenea, prin această muncă, suporterii DOT au o contribuie esențială la
bunăstarea comunității! De aceea, munca lor trebuie valorizată!

DE REȚINUT!
»» Suporterii DOT au o contribuție
esențială în susținerea psihologică
a pacienților cu tuberculoză în
demersul de a finaliza tratamentul!
»» Munca suporterilor DOT contribuie

la bunăstarea comunității! De
aceea, ei trebuie valorizați și
respectați!
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8. Metode de stimulare a pacientului (suport social,
psihologic, tichete)
Așa cum s-a menționat în secțiunile anterioare, tuberculoza poate afecta
orice persoană, indiferent de statutul socio-economic al acesteia, dar de multe
ori persoanele afectate de tuberculoză sunt vulnerabile din punct de vedere
socio-economic.
Pe de altă parte, tuberculoza poate fi vindecată, dacă managementul de
caz este bine realizat, dar tratamentul bolii este un demers complex, de lungă
durată și cu probabilitate mare de reacții adverse. De aceea, mulți pacienți sunt
tentați să renunțe la tratament, ceea ce le scade șansele de vindecare și le crește
riscul de rezistență! De asemenea, crește riscul de infecție primară cu germeni
rezistenți pentru alte persoane.
Toate aceste realități conduc la ideea că pacientul cu tuberculoză este
în fața unor mari provocări și că are nevoi multidimensionale complexe,
care depășesc sfera medicală și pentru care trebuie să primească un răspuns
adecvat și coordonat (Fig. 6). Prevenirea, tratamentul și, în general, controlul
tuberculozei trebuie abordate în echipă multidisciplinară, cu specialiști
din domeniul medical, social și educațional. În secțiunile următoare vom
exemplifica unele posibile modalități de răspuns la nevoile multidimensionale
ale pacientului cu tuberculoză.
Fig. 6. Provocări pentru pacientul cu tuberculoză
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▼▼ 8.1. Susținerea socială
În România, legislația prevede unele măsuri de susținere socială pentru
pacientul cu tuberculoză, între care enumerăm:
• Pacienții cu tuberculoză au calitatea de asigurați în sistemul de asigurări
sociale de sănătate pe durata bolii, chiar dacă în mod normal nu întrunesc
calitatea de asigurați (toți bolnavii cu afecțiuni incluse în programele
naționale de sănătate stabilite de Ministerul Sănătății, inclusiv programul
național de control al tuberculozei, sunt asigurați fără plata contribuției
până la vindecarea respectivei afecțiuni – art. 224 din Legea privind reforma
în sănătate nr. 95/2006);
• Pacienții cu tuberculoză beneficiază de concediu medical plătit 100% pe
toată durata bolii, iar durata acestuia nu se însumează cu durata altor
eventuale concedii medicale pentru alte cauze de boală.
• În cazul în care sunt expuși unor vulnerabilități sociale, cetățenii României
au dreptul legal de a primi beneficii de asistență socială universale sau
selective, acordate din bugetul de stat sau din bugetele locale (diferite
tipuri de ajutoare). Pacienții cu tuberculoză primesc și ei aceste beneficii,
dacă se încadrează în vulnerabilitățile sociale prevăzute de lege. Un aspect
important ar fi acela că nu există stimulente financiare specifice pentru
pacienții cu tuberculoză sau pentru familiile lor.
• În cazul în care la nivelul comunității există servicii sociale, pacienții cu
tuberculoză sau membrii lor de familie pot beneficia de aceste servicii, dacă
îndeplinesc criteriile de acces. Din nou, nu există servicii sociale specifice
pacienților cu tuberculoză. Cu toate acestea, ei au nevoi particulare din sfera
socială (de exemplu, nevoia de a avea o anumită alimentație, nevoia de a se
deplasa din timp în timp la dispensarul de pneumoftiziologie, care poate fi
împovărătoare financiar, nevoia de a-și reglementa statutul de asigurat în
sistemul de asigurări sociale de sănătate etc).

DE REȚINUT!
»» Pacienții cu tuberculoză beneficiază
de beneficiile și serviciile de
asistență socială prevăzute de
legislația specifică! Nu există
beneficii sau servicii special
disponibile în caz de tuberculoză!
»» Pacienții cu tuberculoză pot avea
nevoi particulare de susținere

socială. De aceea personalul
medical sau social cu care aceștia
relaționează și autoritatea publică
locală trebuie să manifeste
înțelegere și sprijin față de acești
pacienți și de familiile lor!
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▼▼ 8.2. Susținerea psihologică
Pacienții cu tuberculoză trebuie ajutați să își înțeleagă boala și utilitatea
tratamentului și să își finalizeze tratamentul în conformitate cu recomandările
medicului specialist de la dispensarul de pneumoftiziologie. Având în vedere
complexitatea provocărilor cu care se confruntă, asistența psihologică pe întreg
parcursul bolii, în special la pacienții cu forme rezistente de boală, ar fi deosebit
de utilă. Consilierea psihologică are un rol important în evoluția pacientului cu
TB spre vindecare, ajutându-l pe acesta să își dezvolte o serie de abilități de a
duce un trai normal, respectând medicația și examinările medicale necesare. De
asemenea, este necesară consilierea și suportul și pentru aparținători și familia
lărgită a bolnavului.
Din păcate, acest tip de serviciu este disponibil sporadic pe durata
internării și lipsește aproape complet în dispensarele de pneumoftiziologie și în
comunități.
Unele organizații neguvernamentale au dezvoltat modele eficace de
susținere psihologică în comunități, dar acestea acoperă un număr redus de
pacienți, iar finanțarea lor provine în exclusivitate din proiecte internaționale.
Transpunerea acestor modele în mecanisme permanente, finanțate de către
stat sau de autoritățile administrației publice locale este de dorit, dar în prezent
nu există repere în această direcție.
În contextul actual, personalul medical și social cu care pacientul relaționează
și suporterii DOT sunt practic singurii în măsură să asigure susținerea psihologică
a pacientului și a familiei acestuia pe durata bolii.

DE REȚINUT!
»» Deși foarte necesare, serviciile
de asistență psihologică lipsesc
aproape complet pentru
majoritatea pacienților și a
familiilor lor.
»» În această situație,
personalul medical din
spital și din dispensarul de
pneumoftiziologie și suporterii
DOT din comunitate sunt practic
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singura alternativă de susținere
psihologică!
»» Unele organizații
neguvernamentale au dezvoltat
modele de succes pentru
susținerea psihologică a
pacienților. Aceste modele ar
trebui preluate în practica de
rutină și finanțate de către stat
sau de către autoritățile locale.

▼▼ 8.3. Tichetele
Un numar semnificativ din pacienții cu tuberculoză au venit precar și
asociază un nivel de educație scăzut, ceea ce conduce la o înțelegere limitată
din partea pacientului asupra situației sale. Așa cum s-a menționat în secțiunile
anterioare, durata și efectele adverse ale tratamentului, asociate cu faptul că
începe să se simtă mai bine, pot afecta aderența pacientului la tratament.
Tratamentul sub directă observație este un mijloc eficient, recomanat de OMS și
susținut de ghidul de practică medicală din România, pentru a ajuta pacientul să
își finalizeze tratamentul. Toți pacienții trebuie să beneficieze de DOT.
Pe lângă DOT trebuie identificate și alte modalități de cointeresare/motivare
a pacientului de a-și crește aderența la tratament.
Literatura științifică internațională oferă dovezi că acordarea de stimulente
financiare poate fi utilă pentru creșterea aderenței și că utilitatea este mai mare
atunci când se acordă bani (comparativ cu încercările de acordare de bunuri) și
este cu atât mai mare cu cât suma acordată este mai mare.
În România s-a dezvoltat prin proiecte internaționale un model de acordare
de tichete de alimente în valoare de 50 lei (aprox 11 eur/lună). Eficacitatea acestui
model este în curs de evaluare, dar rezultatele de etapă sugerează o creștere a
motivației pacienților în a-și finaliza tratamentul. Modelul si instrumentele sunt
prezentate în secțiunea 10.

DE REȚINUT!
»» Acordarea de tichete de
alimente poate reprezenta
o alternativă suplimentară

de creștere a aderenței la
tratament pe lângă strategia
DOT.
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9. Rolul comunicării în controlul tuberculozei
Comunicarea reprezintă un proces esențial de menţinere a legăturilor
interumane, care stă la baza organizării sociale. O comunicare eficientă este cea
care transmite un mesaj clar conturat, în cuvinte bine alese, care sunt înțelese de
către cei cărora le este adresat mesajul. Cuvintele pot fi însoțite de un ansamblu
de comportamente non-verbale sincronizate cu mesajul verbal, întărindu-l.
La pacientul cu tuberculoză, comunicarea are mai multe funcții:
• Funcția de informare – oferă pacientului informații pe înțelesul lui despre
boală, despre evoluția acesteia, despre tratament, despre consecințele
tratamentului, despre ce trebuie să facă, despre importanța bolii pentru
familie și pentru comunitate etc;
• Funcția de motivare – convinge pacientul să adopte schimbările necesare
și să urmeze recomandările medicale, în interesul propriu, al familiei și al
comunității din care face parte;
• Funcția de control – oferă informații care ne permit să înțelegem dacă
pacientul respectă sau nu recomandările medicale, dacă se află într-un
moment critic, de pierdere a speranței etc.
• Funcția emoțională – permite pacientului să își exprime sentimentele şi
poziţia faţă de o anumită problemă, față de boală și de problemele sale.
Prin ascultare atentă, suporterul DOT poate construi argumente adecvate
credințelor și valorilor pacientului, care să îl convingă pe acesta să urmeze
recomandările medicale.
Comunicarea este „liantul” care consolidează relația între suporterul DOT
și pacient/familia acestuia. Relația de încredere între
personalul medical și pacient și /sau familia acestuia este
esențială în procesul recuperator al bolnavului cu TB. În
esență, comunicarea are două forme majore: verbală și
non-verbală.

▼▼ 9.1. Comunicarea verbală
Comunicarea verbală eficientă trebuie să se bazeze pe
ascultarea atentă, empatică, necritică, eliberată de propriile
judecăți și opinii, care surprinde nevoile celuilalt și așteptările
lui de la tine, ca partener de dialog.
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În cazul pacienților cu TB, mulți dintre aceștia se izolează, sunt împovărați
și afectați psihologic de vulnerabilitatea socială cu care se confruntă (mulți sunt
într-o stare de sărăcie ridicată), au un nivel de educație scăzut și sunt inapți să
comunice coerent. Acești pacienți trebuie ajutați să-și identifice problemele și
să găsească soluții de rezolvare.
Criterii pentru o comunicare verbală de succes:
• Limbajul trebuie adaptat la nivelul de înțelegere al persoanei cu care se
comunică (pacientul sau familia)
• Trebuie luată în considerare perspectiva pacientului; acesta trebuie ascultat
cu atenție și cu răbdare, astfel încât să se simtă respectat și important.
• Pacientului trebuie să i se explice cu răbdare ceea ce are de făcut, prin
mesaje simple, clare și repetate. (Majoritatea pacienților nu înteleg sau nu
rețin de prima dată).
• Mesajele trebuie să fie puternice și persuasive.
• Mesajele trebuie să utilizeze o abordare pozitivă.
• Nu trebuie să folosim prea multe cuvinte sau să facem propoziții prea lungi.
• Tonul vocii trebuie să fie ferm, dar calm și înțelegător. Sunt de evitat
mustrările, criticile.
• În cazul în care pacientul greșește sau nu își respectă angajamentele,
trebuie discutat cu el și identificată problema. Apoi trebuie agreat un mod
de rezolvare.
• Pacientul trebuie încurajat să pună întrebări.
• Pentru a câștiga încrederea și respectul pacientului, membrii echipei de
specialiști trebuie să explice competența lor și de ce trebuie anume pacientul
să urmeze anumite proceduri medicale.
• Întotdeauna trebuie să rămânem calmi, să evităm jignirile sau expresiile
nepotrivite. Acest lucru poate fi dificil, unele situații pot fi tensionate.
• Trebuie menționate clar etapele pe care trebuie să le parcurgă pacientul.
• La încheierea vizitei/întâlnirii trebuie repetată data, ora și locul viitoarei
vizite.

DE REȚINUT!
»» În orice moment de interacțiune
cu pacientul și cu familia trebuie
să rămânem calmi, indiferent cât

de neplăcută sau solicitantă este
situația la care suntem expuși.

▼▼ 9.2.Comunicarea non-verbală
Comunicarea non-verbală sau ”limbajul trupului” reunește atitudinea,
privirea, gesturile pe care le facem în timpul interacțiunii cu pacientul/familia
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acestuia. Are și ea un rol important pentru construirea unei relații de încredere
cu pacientul.
De exemplu, în timpul întrevederii cu pacientul trebuie să îl privim în ochi,
să îl invităm să ia loc, să îl ținem de mână în timp ce îl încurajăm, să avem un
ton hotărât, dar pozitiv și respectuos. Dacă afișăm o atitudine plictisită, grăbită,
mustrătoare sau critică (de ex., dăm ochii peste cap atunci când ne întreabă
ceva, sau ne uităm la ceas sau răspundem la telefonul mobil etc), aceste gesturi,
deși aparent minore, vor afecta încrederea pacientului și îl vor îndepărta de noi
și implicit de obiectivul comun de finalizare a tratamentului.

▼▼ 9.3. Barierele de comunicare şi căile de depăşire a acestora
Există multiple bariere de comunicare, dintre care unele țin de mediu, altele
țin de pacient și unele țin de noi înșine.
Principalele bariere care ţin de mediu sunt următoarele:
• timpul insuficient pentru conceperea adecvată sau pentru transmiterea
mesajului (suporterii DOT sunt fie voluntari, fie profesioniști cu foarte multe
sarcini);
• mediul poate avea un impact nepotrivit asupra pacientului (de ex. îl chemăm
la școală să își ia tratamentul, dar el evită să vină pentru a nu fi văzut de
colegii copiilor lui; sau îl invităm la primărie, la biroul AMC; dar nu îi oferim
un loc, în timp ce noi stăm pe scaun).
Principalele bariere care țin de pacient pot fi:
• cadrul de referinţă al fiecărei persoane (de ex.
o persoană care a fost învăţată să nu vorbească
neîntrebată poate fi mai reticentă în a-şi exprima
opiniile);
• credinţe, valori, prejudecăţi (religioase, sexuale,
etnice, de stil de viaţă);
• percepţia selectivă: tendinţa de a elimina aprecierile
negative şi a le accentua pe cele pozitive referitor la
propria persoană.
Principalele bariere care ţin de suporterul DOT se referă la:
• folosirea necorespunzătoare a tonului/expresiei feței, etc;
• folosirea unui limbaj necorespunzător: critic, malițios,
ambiguu;
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• nestăpânirea emoţiilor;
• folosirea unui limbaj prea complicat pentru
pacient;
Principalele modalități de depășire
a barierelor în comunicare au fost deja
menționate. În esență, acestea se referă la:
• ascultarea activă a pacientului;
• afișarea empatiei (să-i dăm pacientului
sentimentul că este înţeles şi că ideile și
valorile sale sunt protejate);
• repetarea mesajului către pacient;
• transmiterea mesajului într-un moment în care
pacientul este atent (nu este distras, de exemplu
de o persoana care trece pe lângă el în timp ce
noi îi vorbim);
• concentrarea asupra problemei, nu asupra persoanei
Comunicarea persuasivă este un proces prin care ascultătorul nu numai că
este convins să asculte mesajul emiţătorului, dar să-l şi accepte. Factorii care
contribuie la succesul unei astfel de comunicări depind de suporterul DOT
(experienţa, credibilitatea, cunoştinţele, modul de expunere), de conţinutul
mesajului (simplu, clar, repetitiv), dar și de caracteristicile pacientului.

DE REȚINUT!
»» Comunicarea trebuie să fie
simplă, clară și repetitivă.
»» Este important să acordăm

suficient timp comunicării și
să o desfășurăm într-un mediu
adecvat.
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10. Servicii și instrumente pentru furnizorii DOT la
nivelul comunității - experiența proiectului susținut
prin Fondul Global de Luptă împotriva HIV/AIDS, TB
și Malariei
▼▼ 10.1. Context
Suporterii DOT au fost actorii principali în cadrul proiectelor finanțate prin
programul ROU-T-RAA, derulat începând cu anul 2014. Programul finanţat de
Fondul Global prin acest nou grant a urmărit să abordeze lacunele şi provocările
identificate în controlul TB în România, prin creşterea eficienţei diagnosticului şi
tratamentului pacienţilor cu TB, cu un accent special asupra populaţiilor-cheie,
printr-un mix strategic de abordări ce au implicat diagnosticare rapidă şi de
calitate, furnizarea de tratament adecvat, îmbunătăţirea aderenței la tratament
şi consolidarea legăturilor dintre servicii, guvernare şi politicile în domeniul
controlului TB.
În îmbunătățirea tratamentului, a aderenței la tratament și consolidarea
legăturilor dintre servicii, suporterii DOT la diverse niveluri au avut un rol deosebit
în îmbunătăţirea sprijinului pentru pacienţi şi a sistemelor de management a
cazurilor prin servicii de îngrijire şi prevenire implementate în comunitate, prin
unităţi mobile şi servicii de îngrijire şi suport în ambulator.
În cele ce urmează vom descrie experiența implementării acestui program și
instrumentele utilizate și perfecționate de-a lungul timpului, care sperăm să fie de
folos altor demersuri similare. Proiectele au fost implementate în 5 județe pilot
(Dolj, Argeș, Constanța, Neamț și Maramureș) și Municipiul București.

▼▼ 10.2. Selecția pacienților implicați în program
Pentru selecția pacienților a fost nevoie ca fiecare județ să creeze propria
bază de date cu informațiile din Baza de date județeană cu pacienții TB și să
urmărească criteriile de includere în proiect. Echipa multidisciplinară a evaluat
pacienții stabilind astfel eligibilitatea pentru proiect.
Astfel, în proiect au putut fi înrolați DOAR pacienții cu TB care au îndeplinit
cumulativ următoarele condiții:
• D
 iagnosticul de TB a fost confirmat de un medic pneumoftiziolog/ care se
regăsește în baza de date PNCT;
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•
•
•
•
•
•
•
•

 veau domiciliul declarat în cele 6 județe pilot implicate în program;
A
Nu erau înrolați in alte proiecte, la data evaluării eligibilității;
Mai aveau de urmat cel puțin 50% din durata de tratament, adică:
Erau în cel mult (maxim) luna T4 de tratament – pentru cazurile noi;
Erau în cel mult (maxim) luna T4 de tratament – pentru retratamente1;
Erau în cel mult (maxim) luna T6 de tratament – pentru monorezistențe;
Erau în cel mult (maxim) luna T12 de tratament – pentru MDR-TB;
Dacă erau pacienți spitalizați, urmau fie trecuți în ambulatoriu, în maxim 31
de zile (1 lună);
• Au semnat Consimțământul de participare a pacientului la program, după ce
au primit Foaia de informare privind înscrierea în Programul TB finanțat de
Fondul Global cu privire la activitățile proiectului, la drepturile și obligațiile
lor;

Pacienții cu retramente se împart în: recidive, retratamente dupa eșec terapeutic, retratamente
1 Pacienții cu retramente se impart în: recidive, retratamente dupa eșec terapeutic,
retratamente după abandon terapeutic și pacienți cronici.

1

Fig. 7. Baza de date județeană cu pacienți TB activi (aflați în tratament în
ambulatoriu sau în spital) – captură model

▼▼ 10.3. C
 riterii de alocare și referire a pacienților înrolați
către serviciile TB disponibile în proiect (altele decât
stimulentele pentru aderență)
În cadrul proiectului, pe lângă serviciile DOT și stimulentele pentru aderență,
pacienții au primit o serie de servicii suplimentare care să crească aderența
acestora la tratament.
Pentru a stabili către ce furnizori de servicii trebuie alocați pacienții înrolați
în proiect, echipa multidisciplinară a analizat Baza de date județeană cu pacienți
TB activi și a distribuit pacienții astfel:
Pacienții au primit, de regulă, servicii din luna consecutivă înrolării lor în
proiect (de exemplu: pacienții înrolați în luna august, vor primi servicii începând
cu data de 1 septembrie).
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TIP SERVICIU

DOT și stimulente pentru aderență la
tratament furnizate în comunitate

DOT și stimulente pentru aderență la
tratament furnizate la dispensarul TB

CATEGORII DE PACIENȚI
IDENTIFICAȚI ÎN BAZA DE DATE
Pacientul:
- locuiește în mediul rural
- locuiește într-o localitate urbană în care
nu există dispensar TB
- este nedeplasabil (deși locuiește
în localitatea în care funcționează
dispensarul TB)
Pacientul:
-locuiește în localitatea în care
funcționează dispensarul TB și este
deplasabil
-pacient pentru care nu s-a putut
identifica suporter DOT în teritoriu
și care este dispus să se deplaseze la
dispensarul TB

DOT și stimulente pentru aderență
la tratament pentru consumatorii de
droguri

Pacient cu domiciliul în București,
diagnosticat cu TB, identificat ca și
consumator de droguri injectabile în
Baza de date sau pe teren

DOT și stimulente pentru aderență la
tratament pentru persoanele fără adăpost

Pacient cu domiciliul în București,
diagnosticat cu TB, identificat ca și
persoană fără adăpost în Baza de date
sau pe teren

Peer-education (consiliere telefonică)

Pacientul are risc ridicat de non-aderență
la tratament

Servicii specializate de consiliere
psihologică și de asistență socială
furnizate de echipa multidisciplinară

Pacienții înrolați în proiect, referiți
către aceste servicii de suporterii DOT,
de educatorii între egali sau de către
medicii curanți.

▼▼ 10.4. C
 riterii de eligibilitate a pacienților pentru acordarea de
stimulente pentru aderență la tratamentul TB
Pentru a stabili care dintre pacienții eligibili pot primi stimulente pentru
aderență, echipa multidisciplinară a evaluat riscul acestora de non-aderență la
tratament.
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Riscul a fost evaluat utilizând informații despre pacienți menționate în Baza
de date județeană cu pacienți TB activi. Au rezultat următoarele categorii de
risc:

RISC RIDICAT
»» Pacienți cu MDR-TB
»» Pacienți cu TB cronici
»» Pacienți cu monorezistență
»» Pacienți cu TB care sunt și
consumatori de droguri
injectabile
»» Pacienți cu TB care sunt și
persoane fără adăpost
»» Pacienți cu eșec sau abandon la
tratament TB, care nu au ocupație
»» Pacienți cu TB și co-infecție
HIV sau oricare din condițiile
medicale precizate in programul
TB (diabet, tratamente
imunosupresive, boli renale, boli
psihiatrice, boli hepatice, etc)

RISC MEDIU
»» O
 rice alt pacient cu TB care a fost
înrolat în proiect

Pacienților li s-au acordat, pentru stimularea aderenței, două categorii de
stimulente:
• Tichete sociale în valoare de 80 lei/persoană/lună – pentru pacienții cu
risc ridicat de non-aderență
• Tichete sociale în valoare de 50 lei/persoană/lună – pentru pacienții cu
risc mediu de non-aderență.
lor.

Totodată, suporterilor DOT li s-au acordat tichete cadou pentru activitatea

În fiecare lună, au fost eligibili pentru acordarea tichetelor sociale pacienții
care în luna precedentă și-au luat tratamentul curativ conform recomandărilor
medicului curant (aderență optimă), iar medicul curant/suporterul DOT a
confirmat acest lucru.
Aderență optimă la tratamentul anti-TB = pacientul își ia tratamentul
conform regimului prescris de medic (mod de administrare, frecvență de
administrare, durată de administrare).
Aderență suboptimă (sau nonaderență) = pacientul NU își ia tratamentul
conform regimului prescris de medic. Nu se consideră însă non-aderență
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situațiile în care pacientul întrerupe tratamentul la recomandarea medicului
(ex.: la apariția unor efecte adverse) sau din cauze structurale (ex.: întârzieri/
lipsuri în procurarea și distribuirea medicamentelor către pacient).

▼▼ 10.5. C
 ategorii de suporteri DOT și personal medical implicate
în program
În proiect au fost implicate o categorie largă de persoane. Implicarea
acestora a fost remunerată prin intermediul tichetelor cadou, în cuantum diferit,
în raport cu activitatea fiecărei categorii și metodologia de proiect agreată cu
finanțatorul. Prezentăm mai jos categoriile de personal implicat în proiect la
diverse niveluri precum și stimulentele primite.
• Personalul medical implicat în întărirea serviciilor multidisciplinare
-- Medicii din echipa multidisciplinară. Echipele multidisciplinare (câte una
pe județ) au fost coordonate de un medic și au funcționat în spitalele TB
din județele incluse în proiect (1 medic/echipă/județ). Suplimentar față
de responsabilitățile medicale și administrative înscrise în fișa postului
din unitatea medicală în care își desfășoară activitatea, acesta a avut și
următoarele sarcini în cadrul programului: au completat baza de date
județeană cu pacienți TB activi, aflați în tratament; au coordonat, în cadrul
echipei multidisciplinare, evaluarea riscului de non-aderență pentru pacienții
și alocarea pacienților pe serviciile furnizate în cadrul proiectului (ex.: DOT
în dispensar, DOT în comunitate, tichete sociale ca stimulente pentru
aderență, suport psihosocial etc.). Medicii din echipa multidisciplinară au
fost supervizați de Coordonatorul echipelor multidisciplinare, căruia i-au
trimis lunar un raport de activitate.
• Suporteri DOT și alte persoane care lucrează cu pacienți TB la diverse

niveluri în comunitate:
-- S
 uporterii DOT de la nivelul comunităților rurale. Aceștia au putut fi

orice persoane care, cu o minimă pregătire, au identificat în comunitate
suspecți TB și i-au trimis pentru diagnosticare către medicul de familie/
dispensarul TB, au furnizat tratament TB sub directă observare (DOT), au
colectat date referitoare la tratamentul sub directă observație, au distribuit
stimulente de aderență la tratament (tichete sociale) pacienților eligibili să
le primească. Aceștia au fost supervizați de un coordonator județean, căruia
i-au trimis lunar un raport de activitate.

-- Educatori între egali pentru pacienții din comunitate (alții decât
consumatorii de droguri și persoane fără adăpost). Sarcina acestora a
fost să ofere consilierea telefonică în vederea creșterii aderenței la tratament
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pentru pacienții cu TB evaluați de echipa multidisciplinară ca având risc
ridicat de non-aderență (ex.: pacienți cu MDR-TB, cu re-tratamente, cronici
etc.). Pe perioada proiectului, pacienții selectați au primit, de la educatori
între egali, apeluri telefonice însumând în medie 30 minute/lună. Activitatea
educatorilor a fost monitorizată de un coordonator pe baza facturilor
telefonice și a unor rapoarte de activitate (fișe de pacient) trimise lunar de
către aceștia.

 ducatori între egali pentru persoanele fără adăpost – aceștia au
-- E
fost identificați, recrutați și instruiți din rândul persoanelor fără adăpost
(PFA). Ei au facilitat relația asistenților sociali cu comunitățile de PFA, au
informat persoanele din grupul țintă cu privire la TB, au sprijinit echipa
de implementare în identificarea suspecților TB din rândul PFA, au urmărit
administrarea tratamentului pentru bolnavii aflați în faza de continuare
a tratamentului, au furnizat acțiuni de suport pentru semeni (engl. peersupport) menite să asigure creșterea/menținerea aderenței la tratament în
rândul PFA diagnosticați cu TB.
-- E
 ducatori între egali pentru consumatorii de droguri – au fost
identificați, recrutați și instruiți dintre consumatorii de droguri injectabile.
Ei au ajutat echipele de furnizare de servicii de reducere a riscurilor cu:
identificarea suspecților TB, informarea cu privire la TB a consumatorilor de
droguri injectabile, acțiuni de suport pentru semeni (engl. peer-support)
menite să asigure creșterea/menținerea aderenței la tratament în rândul
consumatorilor diagnosticați cu tuberculoză. Educatorii au primit însărcinări
de peer-suport de la un coordonator și i–au raportat lunar acestuia
rezultatele.
• Suporterii DOT care lucrează cu pacienți TB în dispensare:
-- Voluntarii din dispensarele TB – au fost recrutați dintre asistenții medicali
ai dispensarelor TB incluse în proiect. Pe lângă sarcinile din fișa postului,
în cadrul proiectului ROU-T-RAA, voluntarii au întocmit rapoarte privind
situația aderenței, au distribuit tichete sociale pacienților evaluați de echipa
multidisciplinară ca fiind eligibili pentru acest serviciu, au colectat de la
pacienți dovezi de recepție a tichetelor (ex.: semnături, procese verbale),
au realizat rapoarte de distribuție a tichetelor. Voluntarii din fiecare județ
au fost coordonați de un coordonator județean de voluntari, căruia i-au
transmis lunar un raport de activitate.

 oordonatorii județeni de voluntari - identificați și selectați dintre
-- C
medicii TB din dispensarele incluse în proiect. Suplimentare față de
îndatoririle medicale și administrative incluse în fișa postului, în cadrul
ROU-T-RAA, acești medici: au supravegheat activitatea voluntarilor, au
strâns informații de la toate dispensarele din județ despre tratamentul sub
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directă observație al pacienților incluși în proiect, au gestionat și distribuit
lunar către voluntari tichetele sociale care trebuie să ajungă la pacienți.
Coordonatorii județeni au fost supervizați de un coordonator național
căruia i-au trimis lunar un raport care reflectă activitatea lor și a voluntarilor
pe care i-a coordonat.

▼▼ 10.6. M
 odalitatea de remunerare a personalului implicat în
proiect
Pentru toate categoriile de personal menționate în proiect, prin metodologia
agreată cu finanțatorul, s-au acordat stimulentele sub formă de tichete cadou
(în valoare de 10 lei net/tichet).
Stimulentele s-au acordat pentru: identificarea de suspecți TB, acordarea de
suport DOT, acordarea de peer-suport, distribuirea de tichete sociale pacienților
cu risc de non-aderență, coordonarea tuturor activităților menționate.
Criteriul de acordare a stimulentelor a fost bazat pe performanță. Astfel
performanța fiecărei persoane din categoriile de mai sus a fost evaluată, pe
bază de raport lunar individual, incluzând informații și dovezi (ex.: proceseverbale) despre numărul de pacienți asistați (ex.: număr de pacienți care au
primit tichete sociale pentru stimularea aderenței) și numărul de intervenții
efectuate (ex.: număr de apeluri telefonice efectuate de educatorii între egali
către pacienții cu risc crescut de nonaderență). Raportul a fost trimis către și
evaluat de organizația care a coordonat activitatea suporterului DOT/a medicului
din echipa multidisciplinară - după caz.

▼▼ 10.7. I dentificarea suporterilor DOT în comunitățile rurale,
serviciile oferite și modalitatea de lucru
La nivelul fiecărui județ a existat un coordonator județean al suporterilor
DOT. Acest coordonator a identificat persoanele potrivite care pot supraveghea
direct tratamentul pacienților eligibili care locuiesc în mediul rural, locuiesc în
mediul urban, dar sunt greu deplasabili sau au risc crescut de nonaderență.
Alocarea pacienților către serviciile din comunitate s-a făcut de către echipa
multidisciplinară. În măsura în care în comunitate nu s-a găsit un suporter DOT
care să supervizeze pacientul, acesta a primit, totuși, stimulente pentru creșterea
aderenței (tichete sociale) prin dispensarul TB. Astfel s-a urmărit ca toți pacienții
eligibili să primească stimulentele pentru creșterea aderenței, fie prin suporterii
DOT de la nivel comunitar, fie prin suporterii DOT de la nivelul dispensarului
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TB, sau din echipele de teren care au lucrat cu consumatorii de droguri sau
persoanele fără adăpost din Municipiul București.
La nivel comunitar rural, cea mai potrivită opțiune de suporter DOT este
cea a asistentului medical comunitar, moașă și/sau a mediatorului sanitar (în
cazul pacienților de etnie romă), urmată de cea a medicului de familie sau
asistenta medicului de familie. În lipsa acestor resurse, coordonatorul județean
a identificat o altă persoană din proximitatea pacientului care, instruită, poate
supraveghea tratamentul TB al pacientului în vederea creșterii aderenței la
tratament a acestuia.
Printre rolurile/atribuțiile suporterilor DOT la nivel rural menționăm:
• identificarea de suspecți de TB și referirea lor către unitățile de diagnostic;
• asigurarea tratamentului sub directă observare (DOT) pentru pacienții aflați
în faza de tratament ambulatoriu și distribuirea de tichete sociale pentru
pacienți – cu rol de creștere a aderenței la tratament a acestora.
Similar cu suporterii DOT din comunitate au fost identificați și suporterii
DOT pentru celelalte populații specifice (pentru consumatori de droguripersonalul echipelor de reducere a riscurilor, pentru persoanele fără adăpostasistenții sociali din echipa de teren, pentru pacienții care ajung la dispensarul
TB- voluntarii din dispensarele TB).

▼▼ 10.8. Depistarea activă a suspecților TB în comunități
La nivel comunitar, una din atribuțiile lucrătorului comunitar a fost și
identificarea activă a suspecților TB la nivelul comunităților. În cazul asistenților
medicali comunitari și al mediatorilor sanitari această activitate poate avea
loc chiar în lipsa existenței unor pacienți cu TB cărora le acorda DOT și este
un mecanism de indentificare activă a cazurilor de TB la nivelul comunităților.
În cadrul instruirilor lunare la care participau aceștia, se discutau criteriile de
recunoaștere a suspecților și modalitățile de referire a acestora pentru testare,
respectiv circuitul suspectului optimizându-se astfel încât să se reducă la
minimum riscul pierderii suspecților din motive administrative.
În cazul lucrătorilor comunitari alții decât asistentul medical comunitar și
mediatorul sanitar, odată cu cooptarea lor în proiect ca și suporteri DOT, în
cadrul instruirii inițiale pe care au primit-o din partea coordonatorului AMC
județean, au fost atinse și aspecte legate de identificare și referirea suspecților
(circuitul acestora).

89

▼▼ 10.9. Referirea suspecților TB către servicii de diagnostic
Odată identificat suspectul TB, lucrătorul comunitar/suporterul DOT
îi explică acestuia modalitatea de evaluare a statusului, pașii în identificarea
existenței bolii, precum și beneficiile pentru el și pentru familie, precum și
necesitatea tratării corecte și complete a bolii în cazul în care investigațiile vor
avea un rezultat pozitiv.
Suspectul este îndrumat către dispensarul TB de care aparține conform
domiciliului unde i se vor face investigațiile necesare. Un amănunt esențial care
trebuie precizat suspecților este că toate investigațiile necesare sunt gratuite și
singurul cost implicat pentru acesta este cel legat de drumul până la dispensarul
TB.

▼▼ 10.10. Supervizarea tratamentului pacienților cu TB
Supervizarea DOT și acordarea stimulentelor pentru aderență
În fiecare lună, suporterii DOT din comunitate supervizează pacienții și
raportează coordonatorului DOT județean aderența acestora la tratament.
Activitatea de supervizare DOT a fost pe larg prezentată în capitolele anterioare
ale acestui manual. În cele ce urmează prezentăm metodologia de lucru la nivel
comunitar utilizată în proiectul nostru. La sfârșitul fiecărei luni, coordonatorul
suporterilor DOT completează în Centralizatorul DOT lunar aderența pacienților
pe baza informațiilor transmise de către suporteri și trasmite acest centralizator
coordonatorilor de program la nivel național, în primele 5 zile ale lunii
următoare celei în care s-a făcut supervizarea DOT. Pe baza acestui centralizator,
echipa de proiect la nivel național alocă tichetele sociale și le evidențiază în
Centralizatorul predare în custodie tichete sociale suporteri DOT și tichetele
cadou în Centralizatorul primire tichete cadou suporteri DOT.
Fig. 8 Centralizatorul DOT lunar
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Fig 9 Centralizatorul custodie tichete sociale lucrători comunitari

Fig. 10 Centralizatorul tichete cadou lucrători comunitari

Pacienții evaluați ca fiind eligibili pentru stimulente într-o lună vor primi tichete
sociale în luna următoare. Astfel pacientul va primi lunar tichetele sociale pentru
luna de aderență anterioară de la suporterul DOT pe baza Centralizatorului
primire tichete sociale de către pacienți, în care pacientul va semna de primire.
Fig 11. Centralizatorul de primire a tichetelor sociale de către pacienți

Suporterul DOT a înapoiat lunar echipei de proiect Centralizatorul de
primire tichete sociale de către pacienți cu semnăturile pacienților care au primit
tichete sociale.
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▼▼ 10.11. S uspendarea acordării stimulentelor pentru
nonaderență la tratament
Așa cum s-a mai precizat anterior, pe durata proiectului s-a suspendat
acordarea tichetelor sociale pentru pacienții care într-o lună nu au dovedit
aderență optimă. Pacientul non-aderent a fost informat de suporterul DOT că
nu va primi tichete sociale ca urmare a nonaderenței. Acordarea tichetelor a
fost însă reluată dacă pacientul a reînceput tratamentul antituberculos conform
recomandărilor medicale și dacă perioada de nonaderență nu a depățit 2 luni
consecutive.
Nu s-a suspendat acordarea tichetelor în cazul în care întreruperea
tratamentului sau administrarea lui discontinuă au fost cauzate de motive
independente de voința pacientului (recomandarea medicului, lipsa de
medicamente).
Încetarea acordării stimulentelor pentru nonaderență la tratament
Criteriile de încetare a acordării tichetelor sociale au fost:
•
•
•
•
•
•
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când pacientul a încheiat tratamentul;
când pacientul a decedat;
la dorința pacientului;
când pacientul și-a schimbat domiciliul;
dacă pacientul a fost infirmat;
la încheierea proiectului.

Bibliografie:
1. G
 hid metodologic de implementare a Programului Național de Prevenire,
Supraveghere și Control al Tuberculozei, aprobat prin Ordinul ministrului
sănătății nr 1171/21.09.2015
2. L ucica Dițiu, Kumar Blessina. Tuberculosis care: why the words we use matter.
The international Journal of Tuberculosis and Lung Disease, vol 16, Number
6, 1 June 2012, pag 711
3. W
 orld Health Organization. Integrating community-based tuberculosis
activities into the work of nonguvernamental and other civil society –
Implementation manual
4. W
 orld Health Organization and The Stop TB Partnership. The Stop TB
Strategy. Disponibil la: www.who.int/tb/strategy/en/
5. W
 orld Health Organization. ENGAGE-TB Operational Guidance: Integrating
Community-based Tuberculosis Activities Into the Work of Nongovernmental
and Other Civil Society Organizations. 2012, Geneva: World Health
Organization.
6. 6. MMWR – Guidelines for the Investigation of Contacts of Persons with
infectious Tuberculosis – recommendations from the National Tuberculosis
Controllers Sssociation and CDC, December 16, 2005 / 54 (RR15); 1-37
7. M
 MWR – Essential Components of a Tuberculosis Prevention and Control
Program Recommenations of the Advisory Council for the Elimination of
Tuberculosis, Sepbember 08, 1995 / 44 (RR11); 1-16
8. Iseman MD. Tuberculosis therapy: past, present and future. Eur Respir J 2002;
20: Suppl. 36, 87s–94s.
9. A
 rbex Marcos Abdo, Varella Marília de Castro Lima, Siqueira Hélio Ribeiro de,
Mello Fernando Augusto Fiúza de. Antituberculosis drugs: drug interactions,
adverse effects, and use in special situations - part 1: first-line drugs. J. bras.
pneumol. 2010 Oct; 36( 5 ): 626-640.
10. Niyi Awofeso, Anti-tuberculosis medication side-effects constitute major
factor for poor adherence to tuberculosis treatment.Bulletin of the World
Health Organization, Volume 86, Number 3, March 2008, 161-240. http://
www.who.int/bulletin/volumes/86/3/07-043802/en/
93

11. Banu Eriş Gülbay, Özlem Ural Gürkan, Öznur Akkoca Yıldız, Zeynep Pınar
Önen, Ferda Öner Erkekol, Ayşe Baççıoğlu, Turan Acıcan. Side effects due to
primary antituberculosis drugs during the initial phase of therapy in 1149
hospitalized patients for tuberculosis. Respiratory Medicine, Volume 100,
Issue 10, 1834 – 1842
12. Guidelines for the Management of Adverse Drug Effects of Antimycobacterial
Agents. Lawrence Flick Memorial Tuberculosis Clinic Philadelphia Tuberculosis
Control Program November 1998
13. Törün T, Güngör G, Ozmen I, Bölükbaşi Y, Maden E, Biçakçi B, Ataç G, Sevim T,
Tahaoğlu K. Side effects associated with the treatment of multidrug-resistant
tuberculosis.Int J Tuberc Lung Dis. 2005 Dec;9(12):1373-7.
14. Baghaei P, Tabarsi P, Dorriz D, Marjani M, Shamaei M, Pooramiri MV, Mansouri
D, Farnia P, Masjedi M, Velayati A. Adverse effects of multidrug-resistant
tuberculosis treatment with a standardized regimen: a report from Iran. Am
J Ther. 2011 Mar-Apr;18(2):e29-34.
15. World Health Organization. Treatment of tuberculosis: guidelines – 4th ed.
World Health Organization 2010. ISBN 978 92 4 154783 3
16. Fitzwater SP et al. Prolonged infectiousness of tuberculosis patients in a
directly observed therapy short-course program with standardized therapy.
Clin Infect Dis 51: 371-78, 2010
17. FURLAN, Mara Cristina Ribeiro; OLIVEIRA, Simoni Pimenta de; MARCON,
Sonia Silva. Factors associated with nonadherence of tuberculosis treatment
in the state of Paraná. Acta paul. enferm., São Paulo, v. 25, n. spe1, p. 108114, 2012
18. Lalor MK, Greig J, Allamuratova S, Althomsons S, Tigay Z, et al. (2013) Risk
Factors Associated with Default from Multi- and Extensively Drug-Resistant
Tuberculosis Treatment, Uzbekistan: A Retrospective Cohort Analysis. PLoS
ONE 8(11): e78364
19. Garrido MdS, Penna ML, Perez-Porcuna TM, Souza ABd, Marreiro LdS,
Albuquerque BC, et al. (2012) Factors Associated with Tuberculosis Treatment
Default in an Endemic Area of the Brazilian Amazon: A Case Control-Study.
PLoS ONE 7(6): e39134.
20. The Patients’ Charter for Tuberculosis Care: PATIENTS’ RIGHTS AND RESPONSIBILITIES, 2006, http://www.who.int/tb/publications/2006/patients_
charter.pdf,
94

21. Patient Rights and Confidentiality in Tuberculosis Control, Centers for Disease
Control and Prevention National Center for HIV/AIDS, Viral Hepatitis, STD,
and TB Prevention, Division of Tuberculosis Elimination, Atlanta, Georgia,
2014, http://www.cdc.gov/tb/education/ssmodules/pdfs/module7.pdf
22. Patient Adherece to Tuberculosis Treatment – Self Study Modules on
Tuberculosis, Public Health Practice Program Office Division of Media and
Training Services, CDC, Atlanta, Georgia, 1999
23. Tuberculosis nursing – a comprehensive guide to patient care, first edition
1997, The National Tuberculosis Controllers Association, Atlanta, Georgia,
30341-4000
24. Tuberculosis Case Management For Nurses, Self Study Modules, New Jersey
Medical School, 1997
25. Strategia națională de sănătate 2014 – 2020, aprobată prin Hotărârea
Guvernului nr 1028/2014
26. Strategia națională de control al tuberculozei în România, aprobată prin
Hotărârea Guvernului nr. 121/2015
27. Ordonanța de urgență nr 18/2017 privind asistența medicală comunitară,
aprobată prin Legea nr 180/2017
28. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul
ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății
către autoritățile administrației publice locale
29. Normele metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului
nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe
exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publice
locale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 56/2009
30. HG 459/2010 pentru aprobarea standardului de cost/an pentru servicii
acordate în unitătile medico-sociale si a unor normative privind personalul
din unităţile de asistenţă medico-socială si personalul care desfăşoară
activităţi de asistenţă medicală comunitară.
31. HG nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractuluicadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a
medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări
sociale de sănătate pentru anii 2016-2017
95

32. Hotărârea nr. 155/2017 privind aprobarea programelor naționale de sănătate
pentru anii 2017 și 2018
33. Ordinul nr. 377/2017 privind aprobarea Normelor tehnice de realizare
a programelor naționale de sănătate publică pentru anii 2017 și 2018 cu
modificările și completările ulterioare
34. Mincă DG, Marcu MG, Sănătate publică și management sanitar. Note de
curs pentru învățământul postuniversitar. Ediția a doua revizuită – Editura
Universitară ”Carol Davila”, București, 2005. ISBN 973-708-093-9
35. Suwankeeree W1, Picheansathian W. Strategies to promote adherence
to treatment by pulmonary tuberculosis patients: a systematic review.
Int J Evid Based Healthc. 2014 Mar;12(1):3-16. doi: 10.1097/01.
XEB.0000444614.17658.46.
36. Haq Z1, Khan W, Rizwan S. Advocacy, communication and social mobilisation
for tuberculosis control in Pakistan: a qualitative case study. Int J Tuberc
Lung Dis. 2013 Mar;17(3):394-9. doi: 10.5588/ijtld.12.0541.
37. Kamineni VV1, Wilson N, Das A, Satyanarayana S, Chadha S, Sachdeva KS,
Chauhan LS. Addressing poverty through disease control programmes:
examples from Tuberculosis control in India. Int J Equity Health. 2012 Mar
26;11:17. doi: 10.1186/1475-9276-11-17.

96

Notițe

..................................................................
.................................................................
.................................................................
..................................................................
.................................................................
.................................................................
..................................................................
.................................................................
.................................................................
..................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
..................................................................
.................................................................
.................................................................
..................................................................
.................................................................
.................................................................
..................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................

Notițe

..................................................................
.................................................................
..................................................................
..................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
..................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
..................................................................
.................................................................
.................................................................
..................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
..................................................................
.................................................................
.................................................................

Notițe

..................................................................
.................................................................
.................................................................
..................................................................
.................................................................
.................................................................
..................................................................
.................................................................
.................................................................
..................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
..................................................................
.................................................................
.................................................................
..................................................................
.................................................................
.................................................................
..................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................

Notițe

..................................................................
.................................................................
..................................................................
..................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
..................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
..................................................................
.................................................................
.................................................................
..................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
..................................................................
.................................................................
.................................................................

Notițe

..................................................................
.................................................................
.................................................................
..................................................................
.................................................................
.................................................................
..................................................................
.................................................................
.................................................................
..................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
..................................................................
.................................................................
.................................................................
..................................................................
.................................................................
.................................................................
..................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................

Notițe

..................................................................
.................................................................
..................................................................
..................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
..................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
..................................................................
.................................................................
.................................................................
..................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
..................................................................
.................................................................
.................................................................

Notițe

..................................................................
.................................................................
.................................................................
..................................................................
.................................................................
.................................................................
..................................................................
.................................................................
.................................................................
..................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
..................................................................
.................................................................
.................................................................
..................................................................
.................................................................
.................................................................
..................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................

Notițe

..................................................................
.................................................................
..................................................................
..................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
..................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
..................................................................
.................................................................
.................................................................
..................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
..................................................................
.................................................................
.................................................................

Notițe

..................................................................
.................................................................
.................................................................
..................................................................
.................................................................
.................................................................
..................................................................
.................................................................
.................................................................
..................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
..................................................................
.................................................................
.................................................................
..................................................................
.................................................................
.................................................................
..................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................

Notițe

..................................................................
.................................................................
..................................................................
..................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
..................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
..................................................................
.................................................................
.................................................................
..................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
..................................................................
.................................................................
.................................................................

Notițe

..................................................................
.................................................................
.................................................................
..................................................................
.................................................................
.................................................................
..................................................................
.................................................................
.................................................................
..................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
..................................................................
.................................................................
.................................................................
..................................................................
.................................................................
.................................................................
..................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................

Notițe

..................................................................
.................................................................
..................................................................
..................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
..................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
..................................................................
.................................................................
.................................................................
..................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
..................................................................
.................................................................
.................................................................

Notițe

..................................................................
.................................................................
.................................................................
..................................................................
.................................................................
.................................................................
..................................................................
.................................................................
.................................................................
..................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
..................................................................
.................................................................
.................................................................
..................................................................
.................................................................
.................................................................
..................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................

Notițe

..................................................................
.................................................................
..................................................................
..................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
..................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
..................................................................
.................................................................
.................................................................
..................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
..................................................................
.................................................................
.................................................................

Notițe

..................................................................
.................................................................
.................................................................
..................................................................
.................................................................
.................................................................
..................................................................
.................................................................
.................................................................
..................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
..................................................................
.................................................................
.................................................................
..................................................................
.................................................................
.................................................................
..................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................

Notițe

..................................................................
.................................................................
..................................................................
..................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
..................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
..................................................................
.................................................................
.................................................................
..................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
..................................................................
.................................................................
.................................................................

Notițe

..................................................................
.................................................................
.................................................................
..................................................................
.................................................................
.................................................................
..................................................................
.................................................................
.................................................................
..................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
..................................................................
.................................................................
.................................................................
..................................................................
.................................................................
.................................................................
..................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................

Notițe

..................................................................
.................................................................
..................................................................
..................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
..................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
..................................................................
.................................................................
.................................................................
..................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
..................................................................
.................................................................
.................................................................

Notițe

..................................................................
.................................................................
.................................................................
..................................................................
.................................................................
.................................................................
..................................................................
.................................................................
.................................................................
..................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
..................................................................
.................................................................
.................................................................
..................................................................
.................................................................
.................................................................
..................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................

Notițe

..................................................................
.................................................................
..................................................................
..................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
..................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
..................................................................
.................................................................
.................................................................
..................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
..................................................................
.................................................................
.................................................................

Notițe

..................................................................
.................................................................
.................................................................
..................................................................
.................................................................
.................................................................
..................................................................
.................................................................
.................................................................
..................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
..................................................................
.................................................................
.................................................................
..................................................................
.................................................................
.................................................................
..................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................

Notițe

..................................................................
.................................................................
..................................................................
..................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
..................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
..................................................................
.................................................................
.................................................................
..................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
..................................................................
.................................................................
.................................................................

Notițe

..................................................................
.................................................................
.................................................................
..................................................................
.................................................................
.................................................................
..................................................................
.................................................................
.................................................................
..................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
..................................................................
.................................................................
.................................................................
..................................................................
.................................................................
.................................................................
..................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................

Notițe

..................................................................
.................................................................
..................................................................
..................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
..................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
..................................................................
.................................................................
.................................................................
..................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
..................................................................
.................................................................
.................................................................

