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Fig. 1. Cum te poți infecta de TB? 
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Expres – chestionar cu privire la cunoștințele despre 

 profilaxia tuberculozei (TB), administrat studenților instituțiilor de învățămînt din mun. Bălți 

  

Perioada desfăşurării: martie, 2012  

 

Chestionarul a fost completat de 108 tineri, cuptinși între vîrsta 16 – 20 ani, dintre care 66 fete 

(61%), 42 băieți (39%). 

 

 Nr. % 

Masculin 42 39 
Femenin 66 61 
Total 108 tineri 
 

Răspunsurile s-au divizat după cum urmează: 

I. Cum te poți infecta de TB? 

-  30 respondenți (28%) consideră că se pot infecta de TB pe cale sexuală; 

- 65 respondenți (60%) consideră că se pot infecta de TB pe cale aeriană;  

- 13 respondenți (12%) consideră că se pot infecta de TB prin srăngere de mînă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Care sunt simptomele TB? 

- 3 respondenți (3%) au selectat creșterea în greutate; 

- 42 respondenți (39%) au selectat tusa persistentă (mai mult de trei săptămîni); 

- 24 respondenți (22%) au selectat transpirațiile abundente; 

- 39 respondenți (36%) au selectat două variante de răpspuns: tusa persistentă și 

transpirațiile abundente. 

 



 
 

III. Există tratament contra TB?  

- 18 respondenți (17%) au susținut că există tratament contra TB doar în afara R. 

Moldova; 

- 9 respondenți (8%) au susținut că nu există tratament contra TB; 

- 81 respondenți (75%) au susținut că există tratament contra TB disponibil în R. 

Moldova. 

 

 
 

Descrierea: 

Toți respondenții sînt studenți ai instituțiile de învățămînt din Bălți (Colegii și Școli Polivalente). 

Pentru a determina nivelul de cunoștințe despre TB în rîndul tinerilor, chestionarele au fost 

administrate celor ce nu au fost implicați în sesiuni de informare în cadrul lunarului de profilaxie 

a TB din 2012. Din cele prezentate mai sus putem remarca faptul că respondenții dețin, în mare 

parte, cunoștințe despre căile de infectare cu TB – 60%. Rămîne însă evident că o altă parte - 

40% - rămîn a susține că se pot infecta pe cale sexuală sau strîngere de mîini. În ceea ce privește 

recunoașterea simptomelor specifice infectării cu TB, 39% din respondenți au numit tusa 

persistentă și 22% transpirațiile abundente, selectînd doar cîte un răspuns ca fiind corect. Doar 

36% au recunoscut ambele variante de răspuns ca fiind corecte. Totuși 3% dintre respondenți 

au selectat creșterea în greutate ca simtom al infectării cu TB – ceea ce este absolut greșit. 81% 

creșterea în 
greutate 

tusa
persistentă

transpirații 
abundente 

tusa 
persistentă 

și 
transpirațiile 
abundente 

3 

42 

24 

39 

Fig. 2. Care sunt simptomele TB? 
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din tineri conosc că există tratament contra TB, disponibil în R. Moldova, pe cînd  18% consideră 

că acesta este posibil doar în afara țării, iar 9% susțin că nu există tratament în genere. 

        Printre cele mai dese metode de profilaxie au fost numite, în 70% din chestionare: 

- aerisirea încăperilor de locuit, 

- igiena personală, 

- modul sănătos de viață, 

- alimentarea corectă, 

- investigații medicale oportune. 

27% din respondenți nu indicat nici o metodă de profilaxie, iar 3% au menționat, eronat, 

vaccinarea ca metodă de profilaxie a TB 

 

Cocluzii: 

Implicarea populației în activități de informare vizavi de ceea ce este TB, căile de infectare și 

metodele de profilaxie rămîne a fi o necesitate pentru populația tînără, în conștiința căreia mai 

persistă unele mituri (ex. utilizarea în alimentare a unturii de cîine poate preveni infectarea cu 

TB), sau cunoștințe eronate. 

 

Activitate susţinută de Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate 

 

 

 

 


