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Rezumat: Introducere: În ciuda tuturor progreselor înregistrate de societatea modernă în controlul 
tuberculozei, această boală rămâne încă o problemă importantă de sănătate publică pentru populația 
generală. În România, tuberculoza este și mai importantă, fiind tradițional boală endemică. Tuberculoza 
e mai dificil de controlat în anumite grupuri vulnerabile, dintre care ne referim la persoanele adulte 
fără adăpost (PAFA). În București se estimează că locuiesc aproximativ 5000 de PAFA. Scop: analiza 
accesului real la PNCT pentru PAFA din București, prin realizarea unui parteneriat cu o organizație a 
societății civile, care le furnizează servicii medicale și sociale acestor persoane. Metodologie: Studiu 
pilot de tip prospectiv, bazat pe colaborarea între PNCT și Samusocial România. S-au urmărit proporția 
suspecților, accesul la PNCT și prevalența tuberculozei, utilizând instrumente specifice. Rezultate: S-au 
examinat 8% din populația de PAFA din București (estimat). 25,3% dintre ei au fost supecți TB. Dintre 
suspecți mai puțin de jumătate au accesat ONCT. 19.1% dintre cei investigați în PNCT au avut 
tuberculoză.Concluzii: Dincolo de limitele sale, studiul nostru a arătat că prevalența TB în rândul 
PAFA poate fi mult mai ridicată decât în populația generală. Asigurarea unui cadru legal permisiv nu 
este suficientă pentru a garanta accesul real al unor grupuri vulnerabile la PNCT. În acest scop sunt 
necesare abordări inovative, îmtre care parteneriatul cu societatea civilă trebuie luat în considerare. 
 
Abstract: Background: Despite the progress done in fighting against TB in the modern world, this 
disease still remains a very important public health problem for the general population. The problem is 
still more important in Romania, which is an endemic area for TB since decades. TB is even harder to 
control in some vulnerable groups among which we will refer to adult homeless It is estimated that 
around 5000 live in Bucharest Aim: to analyze the real access to NTP of homeless adults from 
Bucharest, through the partnership with a civil society organization that provides medical and social 
services. Methods: A pilot prospective study was designed based on the collaboration between the NTP 
and SAMUSOCIAL Romania. Proportion of TB suspects, access to NTB and case-prevalence were 
followed with specific tools. Results: We examined around 8 % of the homeless population. Among them, 
25.3%, were TB suspects. Among the suspects, less than half accessed the NTP and 19.1% from those 
investigated were found positive for TB. Conclusions: Behind the limitations, our study showed that TB 
prevalence could be much higher in homeless people compared to the general population. Also, ensuring 
an appropriate legal framework for proving free access to NTP seems to be insufficient to guarantee the 
real access to TB diagnosis and treatment for particular groups. New innovative approaches are needed 
to improve the access of homeless people to NTP, among which partnership with civil society should be 
considered.  
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INTRODUCERE 
 În ciuda tuturor progreselor înregistrate de societatea 
modernă în controlul tuberculozei, această boală rămâne încă o 
problemă importantă de sănătate publică pentru populația 
generală. În România, tuberculoza este și mai importantă, fiind 
tradițional boală endemică. În anul 2010 România a raportat la 
Centrul European pentru Controlul Bolilor 21078 de cazuri de 
tuberculoză (cazuri noi+recăderi), ”găzduind” 28,5% din totalul 
cazurilor notificate la nivelul UE (și mai puțin de 5% din 
populația UE). Rata de notificare în România a fost de șase ori 
mai mare decât rata din UE (98,2 cazuri la 100000 locuitori în 
România, comparativ cu 14,6 în UE).(1) România a obținut 
foarte multe progrese în controlul tuberculozei, care are o 
tendință continuă de scădere a ratei notificărilor din anul 2003. 

Mecanismul principal pentru aceste progrese a fost programul 
național pentru controlul tuberculozei (PNCT) care asigură 
accesul universal și gratuit la servicii profilactice, de diagnostic 
și de tratament, pentru toți suspecții de tuberculoză, indiferent 
dacă aceștia dețin sau nu calitatea de asigurat în sistemul de 
asigurări sociale de sănătate.(2) De exemplu, pentru anii 2011 – 
2012, PNCT trebuie să asigure tratamentul tuberculozei pentru 
peste 42000 pacienți pe an, examinări profilactice pentru 200000 
persoane/an și chimioprofilaxie pentru 10000 persoane/an.(3,4) 
Așadar, cel puțin din punct de vedere legal, programul este 
accesibil oricărei persoane care ar putea avea nevoie. Cu toate 
acestea, în practică, există unele bariere de acces, în special 
pentru anumite grupuri populaționale vulnerabile. Unul dintre 
aceste grupuri este reprezentat de către persoanele adulte fără 
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adăpost, asupra cărora ne vom referi în acest articol. De regulă, 
aceste persoane se confruntă cu o problematică medico-socială 
extrem de complexă, marcată de precaritate economică, 
instabilitate, stimă de sine scăzută, ca și interes și 
responsabilitate scăzute, atât pentru propria sănătate, cât și 
pentru cea a grupului social în care conviețuiesc. Acești factori 
se asociază cu o precaritate a condiției fizice, marcată de 
polimorbiditate și cu necesitatea de a urma un tratament lung, cu 
droguri multiple și cu posibile efecte adverse. O altă 
caracteristică particulară a acestui grup e constituită de existența 
unor foști bolnavi de tuberculoză, aparent vindecați, dar care pot 
prezenta semne sugestive pentru recădere. Persoanele adulte fără 
adăpost nu accesează întotdeauna PNCT din proprie inițiativă, 
chiar dacă au acest drept legal, deoarece nu știu cum să 
procedeze, nu sunt conștienți, sau interesați, sau se tem de un 
refuz. Pe de altă parte, PNCT este o structură stabilă și validă 
pentru a diagnostica și a trata persoanele după standardele 
științifice naționale (5), dar capacitatea de a depista activ 
grupurile vulnerabile este limitată. De aceea, sunt necesare 
abordări inovative pentru a asigura accesul PAFA la servicii de 
diagnostic și tratament în stadii cât mai precoce posibil. Se 
estimează că, în prezent, trăiesc în București aproximativ 5000 
de PAFA.(6) 
 

SCOP 
Analiza accesului real la PNCT pentru PAFA din 

București, prin realizarea unui parteneriat cu o organizație a 
societății civile, care le furnizează servicii medicale și sociale 
acestor persoane. 

 
MATERIAL ŞI METODĂ DE LUCRU 

Ne-am propus să identificăm cazurile posibile de 
tuberculoză în populația persoanelor adulte fără adăpost, printr-
un examen clinic de screening, urmat de trimiterea suspecților 
către serviciile specializate ale PNCT și de măsurarea gradului 
în care pacienții trimiși se adresează acestor servicii.  

Am realizat un studiu pilot de tip prospectiv, bazat pe 
colaborarea dintre PNCT și Samusocial România – singura 
organizație neguvernamentală care are ca misiune sprijinirea 
persoanelor adulte fără adăpost și facilitatea accesului acestora 
la anumite drepturi de bază. Samusocial furnizează servicii 
medicale și sociale, dar nu are o conexiune formală cu sistemul 
public de sănătate. În studiul nostru, Samusocial a realizat 
screeningul clinic al PAFA pe care le-a depistat fie activ (prin 
echipele mobile de supraveghere de stradă care acționau pe 
timpul nopții), fie pasiv (persoanele care se adresau cabinetului 
medical al organizației), identificând suspecții TB pe baza unor 
criterii de includere și de excludere (tabelul nr.1). 
 
Tabelul nr. 1. Criterii de includere și de excludere utilizate 

Criterii de includere Criterii de excludere 
Tuse (seacă sau productivă) 
de mai mult de două 
săptămâni SAU 

Efectuarea unei radiografii 
pulmonare în anul 2009 

Astenie, transpirații, 
pierdere în greutate în 
ultimele 3 luni SAU 

Existența unui diagnostic 
(documentat) de altă boală 
pulmonară 

Persoanele examinate care îndeplineau criteriile de 
includere erau clasificate ca suspecți TB și direcționate către 
dispensarele de pneumologie din cadrul PNCT. Ei primeau un 
bilet de trimitere și li se explica în detaliu unde să meargă. Pe de 
altă parte, personalul PNCT a fost anunțat de posibilitatea 
adresării unui număr mai mare de PAFA și instruit să le 
primească și să le înregistreze. Examinarea clinică de 

specialitate și diagnosticul tuberculozei au fost realizate în 
cadrul PNCT, în conformitate cu procedurile standard naționale 
utilizate pentru toți pacienții.(5) Informațiile privind gradul de 
accesare a serviciilor PNCT și numărul cazurilor diagnosticate 
au fost culese utilizând instrumente specifice dezvoltate în 
cadrul proiectului și pe baza schimburilor bilaterale săptămânale 
dintre Samusocial și PNCT. Culegerea datelor s-a realizat în 
lunile iunie – iulie 2009. Studiul a fost organizat cu respectarea 
deplină a criteriilor de etică a cercetării științifice pe subiecți 
umani, precum și a protecției datelor personale. 

Analiza statistică: Variabilele cantitative continue au 
fost evaluate pentru normalitate utilizând testul Kolmogorov-
Smirnov test. Variabilele cu distribuție normală au fost 
prezentate ca medii±deviații standard. Variabilele cu distribuție 
nesimetrică au fost raportate ca mediane și comparate pe genuri 
utilizând testul Mann–Whitney U. Un prag p-value <0.05 a fost 
acceptat pentru semnificația statistică (două cozi). Variabilele 
calitative au fost analizate ca proporții cu o zecimală și 
comparate utilizând testul Chi pătrat (p<0.05). Analiza statistică 
a fost realizată cu programele SPSS 17.0 și Open Epi.  
 

REZULTATE 
Dintre persoanele examinate, 76% fuseseră întâlnite și 

anterior de personalul Samusocial, fie în stradă, fie la cabinet, 
dar 22% au fost persoane noi, identificate pentru prima dată pe 
perioada studiului. 44,3% dintre persoanele întâlnite nu aveau 
certificat de naștere, iar 57% nu aveau carte de identitate. În 
fapt, 32% dintre persoanele incluse în studiu nu aveau niciun 
document de identitate (certificat de naștere, sau carte de 
identitate), fiind practic imposibil să li se stabilească identitatea. 
Cei mai mulți afirmau că avuseseră acte de identitate, dar le 
pierduseră în decursul timpului. Femeile au avut o probabilitate 
mai mare să dețină acte de identitate (p=0.034).  
 
Figura nr. 1. Repartitia pe grupe de vârste în funcție de gen 

 
 

Nu s-au înregistrat diferențe în accesarea cabinetului 
Samusocial între persoanele cunoscute anterior și cele nou 
intrate în evidență (deși se aștepta ca la cabinet să se adreseze cu 
precădere cazurile ”vechi”). Criteriul de includere cel mai 
frecvent întâlnit a fost tusea, întâlnită la 33% dintre subiecți. Ea 
a fost urmată de astenie, transpirații, scădere în greutate, 
identificate la 25% dintre subiecți. Existența unui diagnostic de 
boală pulmonară în ultimii 5 ani a fost identificată la 12% dintre 
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subiecți. Nu s-au găsit diferențe pe genuri privind frecvența 
criteriilor de includere.  

13,6% dintre subiecți au avut un diagnostic 
(documentat) de ”altă boală pulmonară” și 10,9% au avut o 
radiografie deja efectuată în 2009. 

În total 25,3% dintre subiecți (100 cazuri) au fost 
clasificați ca suspecți TB, cu o proporție semnificativ mai mare 
în rândul bărbaților (28%, față de 17% la femei, p=0.03). Toți 
suspecții au fost direcționați către serviciile de specialitate ale 
PNCT, dar numai 47% dintre ei au ajuns la dispensarele TB. 
Dintre cei care au accesat PNCT, 19,1% (9 persoane) au avut un 
diagnostic pozitiv de tuberculoză, dar numai 7 dintre ele au 
început tratamentul, 2 pacienți fiind pierduți înainte de 
includerea în programul de tratament. Un alt pacient, examinat 
în perioada proiectului și negativ după criteriile de includere, a 
revenit la Samusocial cu diagnostic pozitiv de tuberculoză. Cu 
toate pierderile, s-au confirmat 10 cazuri de tuberculoză la 395 
de persoane examinate (o prevalență estimată de 2531 cazuri la 
100000 locuitori, dacă am încerca să comparăm cu datele pentru 
populația generală). 
 

DISCUŢII 
Pe baza informațiilor deținute în prezent despre PAFA 

din București, în cadrul studiului nostru s-au examinat 8% dintre 
aceste persoane. Dintre PAFA întâlnite pe durata studiului, 
aproximativ un sfert (100 cazuri) au fost clasificate ca suspecte 
de tuberculoză, pe baza criteriilor utilizate în studiu. Au fost 
observate două puncte critice pentru accesul la PNCT. Primul a 
fost reprezentat de pierderea a mai mult de jumătate dintre 
subiecți (53%) între Samusocial și PNCT, deși, toți suspecții 
primiseră un bilet de trimitere și indicații adecvate despre cum și 
unde să acceseze PNCT. Proporția pierderilor ar putea fi chiar 
mai mare, deoarece 4 dintre cei 47 de subiecți care au ajuns la 
PNCT au fost transportați de Samusocial, deoarece aveau o stare 
generală precară.  

Al doilea punct critic a fost înregistrat pe perioada 
procedurilor diagnostice, când doi subiecți cu probabilitate mare 
de diagnostic pozitiv au fost pierduți.  

Studiul nostru a avut unele limite considerabile. Prima 
la care ne referim este selecția cazurilor. Populația PAFA din 
București nu este cunoscută, deși au fost înrolate în studiu acele 
persoane întâlnite din întâmplare (fără probabilitate egală de 
selecție) de Samusocial pe stradă (în anumite zone geografice), 
sau la cabinet, în lunile de înrolare (luni de vară). Restul de 
populație PAFA (estimat 92%) poate să dețină sau nu 
caracteristici similar grupului de studiu. O altă limită a fost 
durata scurtă a studiului, care nu a permis observarea derulării 
tratamentului și calculul ratei de finalizare (PAFA pot avea o 
rată de finalizare mai redusă, atribuibilă unei complianțe 
limitate). 

De asemenea, procesul de colectare a datelor între 
PNCT și Samusocial s-a dovedit complicat (nu s-au putut culege 
datele de laborator pentru toate cazurile) și împovărător pentru 
ambele organizații. Acest proces necesită o analiză mai 
aprofundată, pentru a-l simplifica și a-i crește fezabilitatea pe 
viitor. În cele din urmă (dar nu mai puțin important), criteriile de 
includere stabilite nu au fost perfecte, deoarece un caz clasificat 
negativ pe perioada proiectului a revenit cu diagnostic pozitiv de 
tuberculoză.  
 

CONCLUZII 
Studiul nostru a arătat că prevalența TB poate fi mult 

mai ridicată în populația PAFA, comparativ cu populația 
generală și că asigurarea unui cadru legal permisiv pentru 
accesul universal și gratuit la PNCT nu garantează accesul real 
la program al unor grupuri vulnerabile.  

Pentru a îmbunătăți accesul grupurilor defavorizate la 
PNCT trebuie identificate prin cercetare operațională, tehnici, 
abordări innovative, care să implice toți actorii sociali relevanți. 
Între aceste abordări, parteneriatul cu societatea civilă pare să fie 
o modalitate eficace.  

Acesta trebuie susținut și dezvoltat pe viitor, aşa cum 
susțin și documentele strategice internaționale relevante pentru 
controlul tuberculozei.(7–9) 
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