Lipsa totala a resurselor pune in pericol viata
bolnavilor de tuberculoza din Romania.

Vino alaturi de noi pentru a lupta impotriva discriminarii bolnavilor cu
tuberculoza si a familiilor lor
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Romania, ce a inregistrat in mod repetat cele mai mari rate ale
imbolnavirii cu tuberculoza desi este membra a Uniunii
Europene, este o tara unde bolnavii de tuberculoza nu
beneficiaza de ajutor social.

Nefiind capabili sa castige suportul social vital pe care bolnavii
de tuberculoza il merita, multi dintre cei bolnavi isi gasesc
sfarsitul in ciuda faptului ca TBC-ul este o boala tratabila pentru
vasta majoritate a cazurilor diagnosticate.
In Romania anului 2012 vor fi cel putin 1500 de decese
atribuite tuberculozei. Tuberculoza multidrog rezistenta si cea
cu rezistenta extinsa sunt si ele cu cea mai mare incidenta
fata de alta tari din Uniunea Europeana.

De ce se intampla asta?
Pare a fi aproapa suicidal si iresponsabil ca o persoana
diagnosticata cu tuberculoza pleaca pe picioarele ei de pe patul
de spital pentru a pleca acasa atat timp cat inca sunt bolnavi si
inca sub medicatie.
De ce ar proceda in acest fel?
Nu este din cauza faptului ca pacientii suferinzi de tuberculoza nu
primesc tratament si corect si consiliere de specialitate in spitalele din
Romania conform cu indicatiile WHO in programul “DOTS”, acelasi
care este aplicat in UK si majoritatea tarilor europene.
“DOTS” este un tratament direct observat cu mare succes daca linia
completa de tratament avizat de catre medicul specialist este urmata
si este aplicat de catre pacient un stil de viata sanatos dupa
intoarcerea acasa.

Familiile bolnavilor de TBC sunt lasate sa
sufere de foame
Pacientii cu TBC renunta la tratamentul salvator de vieti si
parasesc spitalele deoarece in Romania nu exista nici o
acoperire sociala pentru familiile suferinzilor de tuberculoza si
e chiar mai rau daca bolnavul este cel care sustine familia.
Cine va hrani familia lasata in spate cand pacientul cu TBC este
spitalizat pentru o lunga perioada?

Raspunsul in Romania – Nimeni!
Pacientii cu TBC nu vor sa mearga acasa si stiu ca sunt inca
foarte bolnavi, dar merg sa munceasca uneori cu ziua astfel
incat familia sa manance in acea zi si tot asa in zilele
urmatoare.

In mod sigur bolnavii de tuberculoza vor sa se
insanatoseasca, sa meraga acasa sanatosi si sa-si
reia munca astfel incat sa castige un salariu pentru a
hrani si hrani familia, dar aceasta sansa le este
refuzata de catre stat.
In Romania, trebuie sa muncesti pentru a strange fondurile
necesare pentru a-ti hrani familia, chiar si alimentele de baza de
care o familie in crestere are nevoie deoarece nu exista nici un
fel de sprijin social de la stat.

Avem acum in Romania o problema serioasa a pacientilor cu
Tuberculoza ce parasesc cu buna stiinta paturile de spital si merg
acasa pentru a presta munca fizica pentru a-si sustine familia.

Rezultatul este adesea o condamnare
la moarte
Foarte curand, bolnavul simte impactul TBC-ului regasit in
corpurile lor si cade grav bolnav din nou. De aceasta data, viata
lor este pusa in pericol deoarece tratamentul original anti TBC
nu mai este de nici un folos iar forma de boala este una
rezistenta avand forma multidorg rezistenta sau si mai rau cea
cu rezistenta extinsa.

Cu nous forma de boala a pacientului, specialistul lupta, dar
uneori chair si cu eforturi intense este prea tarziu pierzandu-se
vieti nevinovate.

Cine lupta pentru schimbarea situatiei?
The Romanian Children’s Humanitarian Foundation – NL este
membra al Parteneriatului “STOP TB” sustinut de WHO si noi facem
apel direct la Guvernul Romaniei via ministerele de finante si cel ce
se ocupa cu problemele sociale pentru a lua rapid o decizie si a
stabili un plan de actiune ce include o analiza a cazurilor de TBC.
Prin acest plan trebuie sprijinite familiile celor care sufera de TBC
asta ca prioritate pentru a permite bolnavilor de TBC continuarea
tratamentului fara frica lipsei fondurilor necesare alimentelor de baza
pe durata sederii in spital.
Tratarea corecta a bolii de catre medicii specialisti din Romania
este doar o parte a reducerii fenomenului TBC in aceasta tara.
Un pacient cu TBC necesita atentia unui specialist, ce este gratis
pentru bolnavii de TBC ce trebuie sa adopte si un stil de viata sanatos.

O dieta bogata in vitamine si minerale naturale cerute de
organism sunt o parte a procesului de insanatosire pentru
bolnavul de tuberculoza dar uneori cu mult sub limita
financiara a unor familii a caror venituri se situeaza sub 100
euro lunar.

Cupoane pentru mancarea
bolnavilor de TBC
Noi la The Romanian Children’s Humanitarian Foundation–NL
sustinem crearea unui mic suport oferit de catre Ministerul
familiei si protectiei sociale pentru un an de la iesirea din spital
a persoanelor cu TBC pentru a manca sanatos.

Acestea pot fi sub forma cupoanelor alimentare cu care pot fi
cumparate anumite alimente.

Discriminarea la locul de munca
trebuie sa inceteze
Sunt putini aceia care vor angaja sau reangaja un bolnav ce a
suferit de tuberculoza, in ciuda faptului ca odata tratata sunt la
fel de sanatosi ca o alta persoana. Aceasta se datoreaza unei
temeri nejustificate fata de TBC, ce este inca vazuta ca o boala
a saraciei.
Rromii marginalizati nu au nici o sansa chiar daca boala a fost
tratata complet.
Tuberculoza este tratabila si odata tratata impreuna cu un
regim de viata mai sanatos,nu este nici un motiv pentru care
fostii bolnavi sa fie discriminati in procesul de angajare.
Schimbarea atitudinii trebuie sa fie o parte a constientizarii
tuberculozei.

The Romanian Children’s Humanitarian Foundation–NL
apeleaza pentru intelegerea si constientizarea tuberculozei si
subliniaza ca nu este o boala doar a oamenilor saraci

Sunt multe persoane din clase sociale mai
privilegiate si nu numai in Romania, ce au contactat
tuberculoza prin inhalarea aerului expirat de o
persoana bolnava.

Adevarul dur este acela ca tuberculoza
poate afecta pe oricine indiferent de
culoare, credinta sau rasa.
Tuberculoza nu are granite si poate trece granitele de la o tara
la alta prin calatori, multi neconstientizand ca sunt bolnavi
deoarece TBC-ul poate exista in forma latenta in corpul uman
doar ca pentru la un momentdat sa se dezvolte intr-o forma
infectioasa cand imunitatea scade.

The Romanian Children’s Humanitarian Foundation – NL a produs un
card transfrontalier acum 2 ani si apeleaza la o vigilenta sporita a
oficialitatilor in ceea ce priveste tuberculoza si campaniile de
informare a publicului de la granite.

Fondurile pentru cercetari in
TBC sunt necesare
Fonduri sporite pentru cercetare sunt necesare urgent in Romania
pentru a aduce medicamente anti TBC noi ce vor vindeca mai repede
bolnavii fata de cele din prezent. (Mentionam ca au trecut ani buni de
cand un nou medicament anti TBC a fost introdus)
Scurtarea timpului de tratare va ajuta familiile sa se recupereze dupa
efectele tuberculozei.

The Romanian Children’s Humanitarian Foundation – NL
apeleaza la Ministerul Sanatatii pentru inffintarea unui Centru
de Excelenta si Studiu Stiintific al Tuberculozei in zona de Nord
Est a Romaniei (unde sunt cifre uriase ale imbolnavirii anuale)
pentru a permite expertilor din Romania sa abordeze corect
problema majora a tuberculozei intalnita anual.
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mod voluntar de multi ani in Romania pentru a creste nivelul de
constientizare in domeniul prevenirii si educatiei in domeniul
tuberculozei
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