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Direcţia de Sănătate Publică Vaslui 
Compartimentul de Evaluare şi Promovare  a Sănătăţii 
 
                     
                                             INFORMARE  
 

 
             În fiecare an pe data de 24 martie , se celebrează  Ziua Mondială de Luptă 
împotriva Tuberculozei , zi în care omenirea îşi îndreaptă atenţia asupra miilor de 
oameni din întreaga lume, cărora tuberculoza le-a marcat viaţa: pacienţi, medici, 
cercetători, asistenţi medicali sau simple persoane care şi-au unit eforturile pentru a lupta 
impotriva acestei boli. Această zi este destinată a atrage atentia publică asupra faptului că 
tuberculoza continuă să fie o problemă de sănătate, care produce moartea a milioane de 
oameni anual.  
              Ziua de 24 martie , marchează momentul când, în anul 1882 , Robert Koch a 
informat oficial comunitatea ştiinţifică internaţională că a descoperit bacilul TBC , fiind 
un prim pas în diagnosticarea şi vindecarea tuberculozei . 

           Suntem generaţia care poate elimina tuberculoza – este sloganul sub care se va 

derula campania din  acest an  , conform campaniei mondiale , desfăşurate de Organizaţia 

Mondială a Sănătăţii . 

           Mergem în fiecare zi la serviciu prin mijloacele de transport comun şi nu bănuim 
duşmanul ce se poate ascunde într-o tuse banală. Oricine se poate îmbolnăvi de 
tuberculoză, o boală care nu mai este de mult asociată sărăciei şi mizeriei. 

          Boala poate fi controlată , prin eforturile conjugate ale sistemului medical , 
autorităţilor şi comunităţilor . În acest sens, pe lăngă asistenţa medicală , sunt necesare 
măsuri de informare a populaţiei , promovarea unui stil de viaţă sănătos şi combatera 
factorilor de risc . 
           Pentru a marca această zi , Direcţia de Sănătate Publică Vaslui , prin 
Compartimentul de Evaluare şi Promovare a Sănătăţii , va organiza acţiuni de informare, 
educare şi comunicare a populaţiei din mediul rural, prin intermediul asistenţilor 
comunitari ,   afişare de postere în instituţii publice , farmacii , ambulatorii de specialitate 
, cabinete de medicină de familie din mediul urban şi rural , postarea pe site-ul direcţiei 
de sănătate publică  de materiale informative tematice , transmiterea de materiale 
informative ale campaniei pe suport electronic partenerilor de campanie , activităţi de 
informare , educare , comunicare a populaţiei prin acţiuni stradale de distribuire de 
materiale informative  de către personalul compartimentului , distribuire de materiale 
informative prin  Crucea Roşie – filiala Vaslui , prin biblioteca judeţeană şi prin Ordinul 
Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din Romănia – filiala Vaslui , mediatizarea campaniei 
prin transmiterea unui comunicat de presă în mass media locală .  
 
    Întocmit, 
Dr. Irina Carmen - şef  Compartiment  de Evaluare şi Promovare  a Sănătăţii 
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