


















- tuberculoză 
12) numărul persoanelor investigate la tuberculoză 

Criteriu de îndeplinire a indicatorului este numărul persoanelor investigate în 
trimestrul de raportare la tuberculoză din grupurile de risc sporit pentru îmbolnăvire 
cu tuberculoză, categoriile pereclitante, simptomatici. 

Persoana investigată la tuberculoză se raportează o singură dată pe an. 
Pentru validarea indicatorului se evaluează fişa medicală a bolnavului de 

ambulator (F-025/e) şi Lista persoanelor care necesită examinare profilactică prin 
investigarea la tuberculoză prin radiografia pulmonară standard (digitală sau 
convenţională). Lista se completează pe parcursul anului, în dependenţă de apariţia 
persoanelor noi care necesită examinare profilactică conform actelor normative în 
vigoare. 

Se verifică prezenţa în Lista menţionată a persoanelor cu risc sporit de 
îmbolnăvire cu tuberculoză, conform prevederilor ordinului nr.1080 din 13.10.2014 
„Cu privire la măsurile de eficientizare a depistării tuberculozei" şi persoanelor din 
categoriile pereclitante conform prevederilor ordinului nr.1491 din 29.12.2014 „Cu 
privire la unele măsuri de eficientizare a utilizării instalaţiilor radiologice". Lista 
contacţilor se întocmeşte separat pentru fiecare pacient (focar) cu tuberculoză şi se 
confirmă prin semnătura medicului epidemiolog şi ftiziopneumolog. 

Prezenţa datelor privind investigarea la tuberculoză prin una din metode 
(radiografia cutiei toracice standard (digitală sau convenţională)/sputa la BAAR 
(pentru simptomatici)/proba Mantoux) înregistrată în fişa medicală a bolnavului de 
ambulator (F-025/e) şi în Carnetul de dezvoltare a copilului (F-112/e) confirmă 
îndeplinirea indicatorului. 

Pentru facilitarea evaluării, după caz, rezultatul investigaţiei la tuberculoză se 
indică (dublează) în fişa profilactică a fişei medicale a bolnavului de ambulator (F-
025/e). 

Nu se acceptă pentru validare persoanele care nu fac parte din categoriile 
menţionate. 

Valoarea realizării indicatorului constituie 4 puncte pentru fiecare persoana 
investigată la tuberculoză şi prezentată în trimestrul de raportare. 

13) Numărul persoanelor luate la evidenţă primar cu tuberculoză. 

Criteriu de îndeplinire a indicatorului este numărul persoanelor luate la 
evidenţă primar cu tuberculoză în trimestrul de raportare. 

Se raportează fiecare caz de tuberculoză depistat primar de către medicul de 
familie şi echipa sa, o singură dată pe an. 

Pentru validarea indicatorului se evaluează Fişa medicală a bolnavului de 
ambulator (F 25/ e). 

Depistarea primară a tuberculozei se confirmă prin prezenţa în Fişa medicală 
a bolnavului de ambulator (F - 025/e) a informaţiei referitor la suspectarea 
tuberculozei la persoana respectivă, precum şi rezultatele investigaţiilor radiologice 
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