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Standardele Uniunii Europene de îngrijire a tuberculozei – 
actualizare 2017 
Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC) și Societatea Europeană de Boli Respiratorii (European 
Respiratory Society – ERS) au elaborat 21 de standarde centrate pe pacient, menite să îndrume clinicienii și 
lucrătorii din domeniul sănătății publice în munca lor și să asigure rezultate optime în diagnosticarea, tratarea și 
prevenirea tuberculozei (TBC) în Europa. În 2017, Standardele Uniunii Europene de îngrijire a tuberculozei 
(European Union Standards for Tuberculosis Care – ESTC) au fost actualizate pentru a încorpora cele mai noi 
progrese tehnologice și recomandări internaționale pentru diagnosticarea, tratarea și prevenirea TBC. 

Pentru a progresa în direcția eliminării TBC în Uniunea Europeană 
sunt necesare standarde mai înalte 
De ce sunt necesare standarde adaptate pentru UE? 
Standardele internaționale de îngrijire a tuberculozei (International Standards for Tuberculosis Care – ISTC) au 
fost publicate în 2006 și actualizate ulterior în 2009 și 2014. Standardele ISTC descriu un nivel de îngrijire a 
pacienților cu TBC care este larg acceptat, însă se concentrează pe medii în care povara bolii este ridicată, iar 
persoanele au venituri mici. 

În UE/SEE, contextul epidemiologic și disponibilitatea resurselor financiare sunt diferite: 

• povara este la un nivel scăzut/intermediar, dar eterogenă; 
• prevenirea și controlul TBC au o tradiție îndelungată; 
• sunt disponibile resurse; 
• este necesar să se asigure utilizarea optimă a acestor resurse; 
• serviciile pentru TBC sunt integrate în sistemul sanitar; 
• fiecare pacient are dreptul de a avea acces la cea mai bună îngrijire posibilă. 

ESTC sunt standarde centrate pe pacient, concepute pentru 
clinicieni și pentru lucrătorii din domeniul sănătății publice 
Cum au fost elaborate și actualizate ESTC? 
În acest efort de colaborare, ERS și-a asumat responsabilitatea pentru elaborarea și actualizarea standardelor 
clinice, iar ECDC a elaborat și a actualizat standardele referitoare la sănătatea publică. Activitatea de elaborare și 
de actualizare a beneficiat de îndrumarea unui grup de lucru format din experți internaționali, reprezentând diferite 
domenii de specializare, din organizații și din reprezentanți ai pacienților cu TBC. Dovezile au fost analizate în 
contextul ghidurilor internaționale publicate. Un comitet de redactare a elaborat un proiect al documentului, care 
ulterior a fost revizuit și aprobat de către grupul de lucru. ESTC au fost elaborate și actualizate pentru a completa 
ISTC și celelalte ghiduri existente. 

O resursă ușor de utilizat pentru asigurarea unor rezultate 
optime în diagnosticarea, tratarea și prevenirea TBC 
Justificarea ESTC 
Standardele Uniunii Europene de îngrijire a tuberculozei (ESTC) încearcă să elimine lacunele existente în 
gestionarea cazurilor de TBC din Uniunea Europeană/Spațiul Economic European (UE/SEE). 
Obiectivul ESTC este acela de a oferi experților în domeniul sănătății publice, clinicienilor și programelor de îngrijire 
a sănătății un set structurat de standarde bazate pe dovezi, care descriu cerințele minime pentru asigurarea unui 
nivel optim de îngrijire, prevenire și control al TBC. 

Pentru mai multe informații 
ECDC este o agenție a Uniunii Europene care are mandatul de a identifica bolile infecțioase, de a le evalua și de a 
informa cetățenii cu privire la amenințările pe care le reprezintă acestea pentru sănătatea umană. Agenția sprijină 
activitatea autorităților din domeniul sănătății publice din statele membre ale UE/SEE. 

www.ecdc.europa.eu/en/tuberculosis 
ERS este cea mai proeminentă organizație profesională din Europa în domeniul său, având peste 30 000 de membri 
în 160 de țări. ERS încearcă să aline suferința cauzată de bolile respiratorii și să promoveze sănătatea pulmonară 
prin cercetare, prin schimburi de cunoștințe și prin educație medicală și publică. 

www.ersnet.org 

http://www.ecdc.europa.eu/en/tuberculosis
http://www.ersnet.org/
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Versiunea actualizată completă a ESTC a fost publicată în European Respiratory Journal (ERJ) în mai 2018 (DOI: 
10.1183/13993003.02678-2017). 

Standarde pentru diagnosticarea tuberculozei 
Standardul 1 
Toate persoanele care prezintă semne, simptome, antecedente sau factori de risc compatibili cu tuberculoza 
trebuie să fie evaluate pentru tuberculoză pulmonară și/sau extrapulmonară. 

Standardul 2 
De la toți pacienții (adulți, adolescenți și copii care pot să producă spută) suspectați de tuberculoză pulmonară 
trebuie să se recolteze cel puțin două specimene de spută care să fie trimise la examinare microscopică și unul 
pentru testare rapidă, în vederea identificării tuberculozei și a rezistenței la medicamente cu ajutorul unui test 
molecular (rapid) recomandat pe plan internațional. Proba trebuie să fie trimisă pentru cultură lichidă și, în caz de 
rezultat pozitiv, pentru testarea pe cultură a sensibilității la medicamente (DST) într-un laborator care lucrează pe 
baza unui sistem de asigurare a calității. Dacă este posibil, trebuie să se obțină cel puțin un specimen recoltat 
dimineața devreme. Se poate utiliza și radiografia toracică. 

Standardul 3 
De la toți pacienții (adulți, adolescenți și copii) suspectați de tuberculoză extrapulmonară trebuie să se preleveze 
specimene corespunzătoare de la locurile de apariție suspectate, pentru testare microbiologică (microscopie, 
teste moleculare rapide, cultură, identificarea speciei, DST cu teste moleculare rapide și cu tehnici pe cultură) și 
examen histopatologic în laboratoare care lucrează pe baza unui sistem de asigurare a calității. 

Standardul 4 
De la toate persoanele la care rezultatele radiografiilor toracice sugerează prezența tuberculozei pulmonare 
trebuie să se recolteze specimene de spută care să fie trimise la examinare microscopică, teste moleculare 
rapide, cultură, identificarea speciei și DST cu teste moleculare rapide și cu tehnici pe cultură, într-un laborator 
care lucrează pe baza unui sistem de asigurare a calității. 

Standardul 5 
Diagnosticul tuberculozei pulmonare cu cultură negativă trebuie să se bazeze pe următoarele criterii: toate 
testele bacteriologice să fie negative (inclusiv examenele directe ale frotiului de spută, culturile și testele 
moleculare rapide); rezultatele radiografiilor toracice să fie compatibile cu tuberculoza; și să nu existe răspuns la 
un studiu cu agenți antimicrobieni cu spectru larg (notă: deoarece fluorochinolonele sunt active împotriva 
complexului M. tuberculosis și pot provoca îmbunătățirea tranzitorie a stării persoanelor cu tuberculoză, utilizarea 
acestora trebuie evitată). În cazul persoanelor grav bolnave sau despre care se știe sau se suspectează că sunt 
infectate cu virusul imunodeficienței umane (HIV) ori care suferă de orice afecțiune care compromite imunitatea, 
trebuie să se accelereze evaluarea în vederea stabilirii diagnosticului, iar dacă dovezile clinice sugerează puternic 
tuberculoza, trebuie să se înceapă un ciclu de tratament antituberculos. 

Cerințe specifice pentru UE 
Pentru a se asigura un diagnostic de calitate atât în cazul tuberculozei pulmonare, cât și al celei extrapulmonare, 
trebuie să se obțină probe adecvate pentru examinare bacteriologică. După caz, trebuie să se utilizeze inducerea 
sputei, bronhoscopia și lavajul bronhoalveolar, spălarea gastrică, biopsia sau aspirația cu ac fin [1]. Probele 
trebuie prelucrate cu ajutorul instrumentelor de diagnosticare disponibile [2] și completate prin investigații 
imagistice (radiografie, ecografie, tomografie computerizată, imagistică prin rezonanță magnetică, tomografie 
computerizată cu emisie de pozitroni) și prin alte examinări necesare, efectuate în conformitate cu ghidurile 
bazate pe dovezi [2-4]. 

OMS a recomandat efectuarea de teste moleculare rapide [5], culturi și DST pe fiecare probă prelevată de la 
pacienții cu tuberculoză pulmonară și extrapulmonară suspectată, inclusiv pe probele obținute în timpul 
intervențiilor chirurgicale sau al altor proceduri invazive, care de obicei sunt examinate histologic. Prin urmare, 
chirurgii trebuie sfătuiți să păstreze o probă biologică în ser fiziologic pentru examinări microbiologice și teste de 
biologie moleculară și una în formalină pentru examinări histopatologice. 

Standardul 6 
La toți copiii suspectați de tuberculoză intratoracică (cu localizare pulmonară, pleurală și în ganglionii mediastinali sau 
hilari) trebuie să se obțină confirmarea bacteriologică prin examinarea unor probe biologice adecvate (spută 
expectorată sau indusă, secreții bronhice, lichid pleural, spălaturi gastrice sau biopsie endoscopică ghidată cu 
ultrasunete) prin examen microscopic pe frotiu, teste moleculare rapide, identificarea speciei și DST cu tehnici pe 
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cultură, realizate într-un laborator care lucrează pe baza unui sistem de asigurare a calității [3, 5-9]. În cazul unor 
rezultate bacteriologice negative, diagnosticul de tuberculoză trebuie să se bazeze pe prezența anomaliilor 
caracteristice tuberculozei pe radiografia toracică sau pe alte investigații imagistice, pe expunerea la un caz infecțios în 
trecut, pe o dovadă a infecției cu bacilul tuberculozei [rezultat pozitiv la testul cutanat la tuberculină (TCT) și/sau la 
testul de eliberare de interferon gamma (IGRA)] [5, 10-13] și/sau pe observații clinice sugestive pentru 
tuberculoză [3]. De la copiii suspectați de tuberculoză extrapulmonară trebuie să se obțină specimene corespunzătoare 
din locurile de apariție suspectate, pentru a se efectua examene microscopice, testele moleculare rapide recomandate, 
identificarea speciei și DST cu tehnici pe cultură, precum și examenul histopatologic [5, 14, 15]. 

Standarde pentru tratamentul tuberculozei 
Standardul 7 
Orice practician care tratează un pacient bolnav de tuberculoză își asumă o responsabilitate importantă față de 
sănătatea publică, și anume pe aceea de a împiedica transmiterea infecției mai departe și dezvoltarea rezistenței 
la medicamente. Pentru a se achita de această responsabilitate, practicianul, în colaborare cu autoritățile din 
domeniul sănătății publice, trebuie: 1) să prescrie o schemă de tratament adecvată (bazată pe rezultatele DST 
genotipice și/sau fenotipice); 2) să investigheze contacții; 3) să evalueze și să promoveze respectarea 
tratamentului de către pacient, folosind o abordare centrată pe pacient în colaborare cu membrii familiei, cu 
serviciile de sănătate publică locale și/sau comunitare și cu organizațiile societății civile; și 4) să monitorizeze 
rezultatele tratamentului [2, 16, 17]. 

Standardul 8 
Toți pacienții (inclusiv cei coinfectați cu HIV) care nu au fost tratați anterior și nu prezintă rezistență la 
medicamente (evaluată prin teste adecvate) trebuie să primească o schemă de tratament de linia întâi acceptată 
pe plan internațional, utilizând medicamente cu biodisponibilitate cunoscută. Faza inițială presupune 2 luni de 
izoniazidă (H), rifampicină (R), pirazinamidă (Z) și etambutol (E). În faza de continuare trebuie să se 
administreze izoniazidă și rifampicină timp de 4 luni (2HRZE/4HR). Dozele de medicamente antituberculoase 
trebuie să fie conforme cu recomandările internaționale. Combinațiile în doză fixă de două medicamente 
(izoniazidă și rifampicină), trei medicamente (izoniazidă, rifampicină și pirazinamidă) și patru medicamente 
(izoniazidă, rifampicină, pirazinamidă și etambutol) pot să reprezinte o formă mai convenabilă de administrare a 
medicamentelor. 

Standardul 9 
Abordarea tratamentului trebuie să fie centrată pe pacient, bazată pe nevoile acestuia și pe respectul reciproc 
dintre pacient și furnizorul serviciilor medicale, în cazul tuturor pacienților. 

Standardul 10 
Răspunsul la terapie al pacienților cu tuberculoză pulmonară trebuie monitorizat cel puțin prin microscopie pe 
frotiu și prin cultură efectuate la încheierea fazei inițiale a tratamentului (două luni în cazul tuberculozei sensibile 
la medicamente). Dacă frotiul și/sau cultura de spută sunt pozitive la încheierea fazei inițiale, trebuie efectuate 
cu promptitudine teste moleculare pentru rezistența la medicamente și DST suplimentare. La pacienții cu 
tuberculoză extrapulmonară și la copiii care nu pot produce spută, răspunsul clinic la tratament se evaluează 
obiectiv (greutate, markeri ai inflamației și repetarea investigațiilor imagistice). 

Cerințe specifice pentru UE 
Monitorizarea tratamentului trebuie să respecte ghidurile internaționale [2, 3, 6-8, 18-20]. În Uniunea Europeană, 
țările dispun de resurse care le permit să efectueze această monitorizare lunar. În cazurile de tuberculoză 
multirezistentă (TBC-MDR), această monitorizare lunară trebuie să se facă pe bază de frotiu și cultură de 
spută [21, 22]. 

Standardul 11 
Trebuie evaluată probabilitatea de rezistență la medicamente, ținând cont de istoricul tratamentelor anterioare, 
de expunerea la un posibil caz sursă de tuberculoză rezistentă la medicamente și de prevalența rezistenței la 
medicamente în comunitate, în special în cazul pacienților la care boala nu a fost confirmată bacteriologic sau 
pentru care nu pot fi efectuate teste de sensibilitate la medicamente. La toți pacienții definiți în standardele 2-4 și 
8 trebuie să se efectueze teste rapide (testarea rezistenței genotipice la rifampicină și la izoniazidă și testarea 
rezistenței genotipice/fenotipice la medicamentele de linia a doua în cazul pacienților cu rezistență la rifampicină 
sau cu tuberculoză multirezistentă). În plus, trebuie să se înceapă imediat consilierea și educarea tuturor 
pacienților cu tuberculoză, pentru a se reduce la minimum potențialul de transmitere. Trebuie să se aplice măsuri 
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de control al infecției adecvate cadrului de tratament, conform recomandărilor din standardul ESTC 20 privind 
sănătatea publică. 

Standardul 12 
Pacienții care au sau este foarte probabil să aibă tuberculoză cauzată de organisme rezistente la medicamente [în 
special rezistente la rifampicină, multirezistente (MDR) sau extensiv rezistente (XDR)] trebuie să primească scheme 
de tratament individualizate, care să conțină medicamente antituberculoase de linia a doua și medicamente 
adjuvante. Tratamentul ales trebuie să aibă la bază modele confirmate de sensibilitate la medicamente. Schemele 
de tratament empirice pot avea ca efect o rezistență crescută și nu sunt recomandate decât în cazul tuberculozei cu 
cultură negativă. 

În funcție de modelul de sensibilitate la medicamente, trebuie să se administreze tratament cu cel puțin cinci 
medicamente antituberculoase eficace, timp de minimum 20 de luni [5]. În cazul în care pacientul îndeplinește 
criteriile de eligibilitate pentru schema standard de tratament a tuberculozei multirezistente (TBC-MDR), care are 
o durată mai mică (9-11 luni), se poate utiliza această schemă. 

Cerințe specifice pentru UE 
Deoarece tratamentul tuberculozei MDR/XDR reprezintă adesea ultima șansă de asigurare a vindecării și a 
supraviețuirii pacienților, este necesară o gamă completă de măsuri centrate pe pacient, care să cuprindă 
consiliere, observare și susținerea tratamentului, precum și sprijin psihosocial pentru a asigura respectarea 
tratamentului [5, 23-25]. Acesta este un aspect deosebit de important, având în vedere să acești pacienți aparțin 
adesea unor categorii defavorizate din punct de vedere social și economic. 

Pentru tratarea TBC-MDR nu se administrează niciun medicament bolnavilor cu rezistență documentată (fie prin 
DST moleculară, fie fenotipică), ci trebuie să se testeze sensibilitatea la medicamentele de linia a doua, pentru a 
se confirma modelul de rezistență la medicamente și a se putea alege tratamentul corect. 

În UE/SEE, testarea sensibilității la etambutol este considerată de încredere atunci când este efectuată în 
laboratoare care lucrează pe baza unui sistem de asigurare a calității [26]. Testarea sensibilității la pirazinamidă 
poate fi efectuată prin teste genotipice (detectarea unor mutații în gena pncA) sau fenotipice [sisteme automate 
de cultivare (în mediu lichid)]. 

Schema de tratament individualizată trebuie să cuprindă cel puțin cinci medicamente antituberculoase eficace în 
faza intensivă, printre care pirazinamidă și patru medicamente principale de linia a doua. Medicamentele trebuie să 
fie alese astfel: unul din grupa A, unul din grupa B și cel puțin două din grupa C (tabel). Dacă nu se poate obține 
un minimum de cinci medicamente eficace pentru tuberculoză din medicamentele incluse în grupele A-C, se pot 
adăuga un agent din grupa D2 și alți agenți din grupa D3, pentru a se ajunge la un total de cinci. În cazul în care 
nu se poate utiliza pirazinamida (de exemplu, din motive de rezistență sau de toxicitate), se poate adăuga un agent 
suplimentar din grupa C sau D, pentru o schemă de tratament mai puternică. Durata totală a tratamentului este de 
20-24 de luni, cu recomandarea ca faza intensivă să dureze 8 luni [5]. 

La pacienții cu tuberculoză rezistentă la rifampicină sau multirezistentă care nu au fost tratați anterior cu 
medicamente de linia a doua și la care rezistența la fluorochinolone și la agenții injectabili de linia a doua a fost 
exclusă sau este considerată foarte puțin probabilă se poate utiliza schema mai scurtă de tratament a TBC-MDR, de 
9-11 luni, recomandată de OMS, în locul schemei individualizate convenționale [5, 25, 27]. 

În cazul pacienților care suferă de TBC-XDR sau care prezintă tulpini rezistente la fluorochinolone sau la agenții 
injectabili de linia a doua este necesar un tratament cu medicamente noi, precum bedaquilina și delamanidul, 
împreună cu medicamente repoziționate, precum linezolida și clofazimina, și cu medicamente de linia a doua la 
care tulpina de M. tuberculosis este susceptibilă de a fi sensibilă [28, 29]. Medicamentele noi și repoziționate pot 
fi avute în vedere și pentru pacienții care prezintă evenimente adverse grave legate de fluorochinolone sau de 
medicamentele injectabile de linia a doua. 

Evenimentele adverse apărute după prescrierea medicamentelor de linia a doua trebuie să fie gestionate în 
conformitate cu recomandările internaționale, cu scopul de a limita probabilitatea pierderii unui medicament eficace 
din cauza acestor evenimente [2]. 

Evenimentele adverse, la fel ca decizia de inițiere, de modificare sau de întrerupere a unei scheme de tratament cu 
medicamente de linia a doua, trebuie să fie gestionate de o echipă de experți (de exemplu, „TB Consilium” sau un 
organism similar) și nu de medici individuali, pentru a se reduce la minimum greșelile și a se împărți 
responsabilitățile, precum și pentru a se face schimb de experiență și de cunoștințe [28, 30, 31]. Trebuie să se 
depună toate eforturile pentru a se evita dezvoltarea unei rezistențe suplimentare la medicamente. 
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OMS a sugerat că, pe lângă chimioterapie, anumite cazuri de tuberculoză pulmonară se pot trata și chirurgical, 
de exemplu în cazul cavităților mari limitate la un singur lob [23]. Sunt necesare cercetări suplimentare în 
această direcție. 

Clasificarea medicamentelor antituberculoase conform Organizației Mondiale a Sănătății [23] 

Grupă Medicamente Abreviere 

A. Fluorochinolone Levofloxacină 
Moxifloxacină 
Gatifloxacină 

Lfx 
Mfx 
Gfx 

B. Injectabile de linia a doua Amikacină 
Capreomicină 
Kanamicină 
(Streptomicină) 

Am 
Cm 
Km 
(S) 

C. Alți agenți principali de linia a 
doua 

Etionamidă/Protionamidă 
Cicloserină/Terizidonă 
Linezolidă 
Clofazimină 

Eto/Pto 
Cs/Trd 
Lzd 
Cfz 

D. Agenți adjuvanți 
(nu fac parte din schema de 
tratament principală pentru TBC-
MDR) 

D1 Pirazinamidă 
Etambutol 
Izoniazidă în doză mare 

Z 
E 
H (doză mare) 

D2 Bedaquilină 
Delamanid 

Bdq 
Dlm 

D3 Acid p-aminosalicilic 
Imipenem-cilastatină 
Meropenem 
Amoxicilină-clavulanat 
(Tioacetazonă) 

PAS 
Ipm 
Mpm 
Amx-Clv 
(T) 

 
Standardul 13 
În cazul tuturor pacienților trebuie să se păstreze o evidență scrisă sau electronică a tuturor medicamentelor 
administrate, a monitorizării tratamentului (inclusiv a răspunsului bacteriologic), a reacțiilor adverse și a 
rezultatelor tratamentului. 

Cerințe specifice pentru UE 

La primul contact cu fiecare pacient trebuie să se obțină și să se consemneze în fișa medicală toate antecedentele 
clinice și sociale legate de tuberculoză. Acest istoric trebuie să includă informațiile disponibile privind diagnosticul 
anterior, tratamentul (schemă de tratament, doze, durată, modificări ale schemei etc.) și respectarea tratamentului, 
precum și informații complete privind bacteriologia la stabilirea diagnosticului și în timpul monitorizării (frotiu de 
spută, cultură și identificarea speciei, testarea sensibilității la medicamente de prima și a doua linie). Aceste 
informații trebuie consemnate în documentația eliberată pacientului (scrisoare de externare, formular de transfer 
sau document echivalent) pentru a facilita continuarea îngrijirii dacă pacientul se transferă/este transferat într-o 
altă unitate sanitară [32, 33]. 

Standarde pentru abordarea infecției cu HIV și a 
comorbidităților  
Standardul 14 
Tuturor pacienților cu tuberculoză sau suspecți de tuberculoză trebuie să li se ofere consiliere cu privire la HIV și să 
li se recomande efectuarea testului HIV. Testarea are o importanță deosebită ca parte a managementului de rutină 
al tuturor pacienților din zone cu prevalență ridicată a infecției cu HIV în populația generală, precum și dacă 
pacientul face parte dintr-o populație cu risc crescut sau prezintă simptome și/sau semne ale unor afecțiuni 
asociate infecției cu HIV. Având în vedere interacțiunea strânsă dintre tuberculoză și infecția cu HIV, se recomandă 
abordări integrate pentru prevenirea și tratamentul ambelor infecții [34]. 

Standardul 15 
Toți pacienții cu tuberculoză și infecție cu HIV trebuie evaluați cu atenție: se recomandă terapie antiretrovirală la 
toți pacienții cu tuberculoză care sunt seropozitivi. Tratamentul antituberculos trebuie început imediat, iar cel 
antiretroviral trebuie prescris cât mai curând posibil. 
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Standardul 16 
Trebuie să se ofere tratament preventiv persoanelor coinfectate cu HIV care, după o evaluare atentă, obțin un 
rezultat pozitiv la testul (TCT și/sau IGRA) de prezență a unei infecții latente cu M. tuberculosis, dar nu au 
tuberculoză activă. 

Cerințe specifice pentru UE 

Deoarece coinfecția cu HIV crește probabilitatea apariției tuberculozei active în urma infectării, persoanele 
seropozitive HIV care au fost în contact cu un caz index infectat cu o tulpină de TBC-MDR ar trebui să facă mai 
întâi obiectul unei evaluări individuale a riscului. Persoanele pentru care dovezile indică o infecție latentă trebuie 
să fie monitorizate și urmărite clinic în mod regulat [35]. 

Tratamentul preventiv trebuie să ia în considerare modelul de rezistență la medicamente al cazului sursă, numărul 
de limfocite CD4 și utilizarea tratamentului antiretroviral. Tratamentul preventiv presupune fie administrarea de 
izoniazidă pe o perioadă de 6 luni sau de 9 luni, fie o schemă de tratament de 3 luni cu rifapentină plus izoniazidă 
administrate săptămânal sau cu izoniazidă plus rifampicină administrate timp de 3-4 luni sau cu rifampicină 
administrată timp de 3-4 luni în monoterapie [36, 37]. Schemele de tratament care conțin rifampicină și rifapentină 
trebuie să fie prescrise cu precauție la persoanele cu HIV aflate sub tratament antiretroviral, din cauza posibilelor 
interacțiuni dintre medicamente [36, 38]. 

Standardul 17 
Toți furnizorii trebuie să efectueze o evaluare temeinică a condițiilor care ar putea afecta răspunsul la 
tratamentul pentru tuberculoză sau rezultatul acestui tratament. La momentul elaborării planului de gestionare a 
cazului, furnizorul trebuie să identifice serviciile suplimentare care ar putea favoriza obținerea unui rezultat optim 
pentru fiecare pacient și să includă aceste servicii într-un plan de îngrijire individualizat. Acest plan trebuie să 
cuprindă evaluarea altor boli și trimiteri la tratamentele aferente, acordându-se o atenție deosebită celor despre 
care se știe că afectează rezultatul tratamentului, de exemplu HIV, diabetul zaharat, dependența de droguri și de 
alcool, fumatul și alte probleme psihosociale [39]. La nevoie trebuie să se furnizeze și alte servicii, de exemplu 
îngrijire prenatală sau îngrijire pediatrică de rutină. 

Cerințe specifice pentru UE 
Trebuie pus în aplicare întregul pachet descris în politica intermediară a OMS privind activitățile de colaborare 
pentru combaterea TBC/HIV, pentru toate activitățile – atât pentru cele descrise aici, cât și pentru alte activități 
incluse în pachetul OMS [34]. 

Standarde pentru sănătate publică și prevenirea 
tuberculozei 
Standardul 18 
Toți furnizorii de asistență medicală pentru pacienți cu tuberculoză trebuie să se asigure că persoanele care au 
avut contact apropiat cu pacienții cu tuberculoză activă și infecțioasă sunt evaluate și gestionate în conformitate 
cu recomandările internaționale. Contacții apropiați sunt membrii gospodăriei și ai familiei, precum și persoanele 
cu care a existat un contact intensiv sau prelungit în colectivități precum închisori, adăposturi pentru migranți sau 
pentru persoane fără adăpost și spații interioare precum școli sau birouri. 

Riscul de transmitere a tuberculozei depinde de concentrația bacililor tuberculoși în aer, de circulația aerului, de 
durata contactului și de sensibilitatea la infecție a contacților. Stabilirea priorităților pentru investigarea 
contacților se bazează pe probabilitatea ca un contact: 1) să aibă tuberculoză nediagnosticată și, deci, netratată; 
2) să prezinte un risc ridicat de a fi fost infectat de cazul index; 3) să prezinte un risc ridicat de apariție a 
tuberculozei în caz de infectare; 4) să riște o formă severă de tuberculoză în caz de apariție a bolii. 

Cerințe specifice pentru UE 
Atunci când se evaluează probabilitatea ca boala să fi fost transmisă și necesitatea de a iniția depistarea contacților, 
trebuie analizați cu atenție factorii determinanți ai transmiterii tuberculozei și ai sensibilității la tuberculoză [40]. 

Contacții apropiați ai pacienților cu tuberculoză MDR și XDR trebuie testați pentru infecție tuberculoasă latentă 
(ITBL) și pentru tuberculoză, în conformitate cu ghidurile naționale. Contacții la care tuberculoza a fost exclusă și 
care sunt diagnosticați cu ITBL trebuie să facă obiectul unei evaluări individuale a riscului, care să stabilească: 1) 
riscul ca infectarea contactului cu tuberculoză să evolueze în boală; 2) modelul de sensibilitate la medicamente al 
cazului sursă; și 3) riscul de apariție a evenimentelor adverse în cazul în care contactul începe tratament pentru 
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ITBL [36, 38]. Indiferent de recomandările clinice referitoare la tratamentul ITBL, acești contacți trebuie să fie 
ținuți sub observație clinică atentă și să primească informații și educație în domeniul sănătății din partea unor 
lucrători medicali cu experiență în gestionarea ITBL și a tuberculozei [35, 41]. 

Implicarea organizațiilor locale, comunitare (inclusiv a lucrătorilor comunitari în domeniul medical, a profesioniștilor 
care nu sunt clinicieni și a altor profesioniști din domeniu) este recomandată în cadrul demersurilor de depistare a 
contacților din rândul populațiilor vulnerabile și greu accesibile. Această abordare poate contribui la identificarea cu 
succes a potențialilor contacți [42, 43]. 

Clinicienii și directorii programelor naționale trebuie să interacționeze cu autoritățile relevante din domeniul 
sănătății ale țărilor gazdă și/sau de origine ale pacienților cu tuberculoză care aparțin unor grupuri de migranți 
sau unor populații mobile, pentru a asigura continuitatea îngrijirii și investigarea contacților, după caz [44]. 

Standardul 19 
Contacții unui pacient cu tuberculoză infecțioasă, persoanele infectate cu HIV, pacienții care încep un tratament 
cu factor de necroză tumorală (TNF), pacienții care fac dializă, pacienții care se pregătesc pentru transplant de 
organe sau pentru transplant medular și pacienții cu silicoză trebuie testați pentru infecția tuberculoasă latentă. 
Dacă se identifică o infecție tuberculoasă latentă, aceste persoane trebuie evaluate atent pentru depistarea 
tuberculozei active. În cazul în care se exclude tuberculoza activă, trebuie să se ofere o schemă de tratament 
preventiv recomandată de OMS. 

Cerințe specifice pentru UE 
Clinicienii trebuie să colaboreze cu autoritățile din domeniul sănătății publice pentru a pune în aplicare proceduri 
adecvate de depistare a contacților, realizate în conformitate cu recomandările naționale și internaționale privind 
depistarea în cercuri progresive atunci când este diagnosticat și notificat un caz index infecțios [40, 41, 45, 46]. 
În mod similar, dacă a fost identificat un copil cu tuberculoză (orice loc de infecție) fără să se identifice o sursă, 
trebuie să se inițieze atât depistarea sursei, cât și investigarea contacților [41, 47]. 

Persoanele care urmează tratament cu anti-TNF-ɑ trebuie considerate contacți cu risc ridicat. În conformitate cu 
standardul ESTC numărul 16, trebuie început prompt tratamentul infecției latente la persoanele infectate cu HIV 
sau afectate de comorbidități dacă infecția cu tuberculoză este identificată prin TCT și/sau IGRA și dacă se 
exclude tuberculoza activă [10, 36, 38, 40, 48, 49]. 

Standardul 20 
Fiecare unitate sanitară în care primesc îngrijiri pacienți care suferă sau sunt suspectați de tuberculoză 
infecțioasă trebuie să elaboreze și să pună în aplicare un plan adecvat de control al tuberculozei infecțioase. 

Cerințe specifice pentru UE 
Pacienții care preferă tratamentul la domiciliu trebuie să aibă acces la tratament comunitar, susținut de măsuri de 
control al infecției la domiciliu [5, 24]. 

Dacă este necesară spitalizarea, clinicienii trebuie să se asigure că toți pacienții nou internați care sunt suspectați de 
tuberculoză infecțioasă sunt plasați în izolare respiratorie până la confirmarea sau excluderea diagnosticului [2]. 

Pentru a preveni transmiterea bacililor tuberculoși la alți pacienți, la personal și/sau la vizitatori, idealul este ca 
pacienții cu frotiu pozitiv pentru tuberculoză să fie izolați în saloane adecvate până la obținerea conversiei 
bacteriologice (microscopie negativă a sputei). Izolarea se face în saloane cu ventilare cu presiune negativă. 

Un plan corespunzător de control al infecției, gestionat de o persoană special numită în acest sens, trebuie să 
cuprindă următoarele patru componente: activități manageriale; controale administrative; controale de mediu; și 
intervenții de protecție personală [5, 50]. Toate unitățile sanitare trebuie să aplice măsuri administrative adecvate 
pentru controlul infecției cu tuberculoză, precum și măsuri de protecție respiratorie corespunzătoare (inclusiv 
utilizarea de măști de protecție respiratorie, după efectuarea unor teste de adaptare la față a măștilor destinate 
personalului, și utilizarea de măști chirurgicale de către pacienții infecțioși). Planul de control al infecției trebuie să 
cuprindă și instruirea adecvată a personalului cu privire la controlul infecției, precum și educație sanitară 
standardizată pentru pacienți cu privire la normele de comportare în caz de tuse, pe baza unor instrumente validate. 
De asemenea, trebuie să se instituie comitete de control al infecțiilor care să se ocupe de bolile transmise pe calea 
aerului și din care să facă parte experți în domeniul controlului infecțiilor [5, 50-52]. 

Standardul 21 
Toți furnizorii trebuie să raporteze autorităților din domeniul sănătății publice atât cazurile noi de tuberculoză, cât 
și pe cele cu retratament, precum și rezultatele tratamentelor, în conformitate cu cerințele legale și cu politicile 
aplicabile. 
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Cerințe specifice pentru UE 
Clinicienii trebuie să evalueze rezultatele tratamentelor efectuate în unitățile lor clinice, la intervale regulate (de 
exemplu, trimestrial) [18, 53]. Rezultatele tratamentelor trebuie să fie raportate autorităților din domeniul sănătății 
publice, în conformitate cu cerințele legale și cu politicile aplicabile și, în același timp, să fie utilizate ca instrument 
de monitorizare și evaluare pentru a îmbunătăți calitatea managementului pacienților. De asemenea, departamentul 
de sănătate publică trebuie să transmită furnizorilor de servicii medicale, cu regularitate, informații despre 
rezultatele tratamentelor, pentru a permite o evaluare coordonată a rezultatelor. Informațiile despre rezultatul final 
obținut de pacienți trebuie să fie disponibile la unitatea clinică la care a fost început tratamentul, chiar dacă 
pacientul este transferat la altă unitate. Personalul medical însărcinat cu raportarea rezultatelor tratamentelor către 
autoritățile din domeniul sănătății publice și cu efectuarea evaluării trimestriale a cazurilor din clinica respectivă 
trebuie instruit în mod corespunzător. Acest principiu se aplică și pacienților de tuberculoză care se deplasează în 
interiorul granițelor UE [54-57]. 
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