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Avui Barcelona acull una jornada científica que reunirà persones investigadores i expertes en 
tuberculosi per commemorar el Dia Mundial de la malaltia que se celebra el 24 de març. 

La coordinació entre l’àmbit assistencial i la Salut Pública i el 
manteniment del Programa de Control és essencial per a 

continuar observant una davallada de la tuberculosi a 
Barcelona 

Durant el 2018 es van registrar 256 casos de tuberculosi (TB) a Barcelona (150 homes 
i 106 dones), representant una incidència de 15,8 casos per 100.000 habitants. Això 
suposa una lleu disminució de la incidència respecte a l’any anterior, donat que en 2017 
es van detectar 267 casos (163 homes i 104 dones) entre els residents a la ciutat (16,6 
casos per 100.000 habitants). Amb aquesta lleu davallada de la incidència de la 
tuberculosi, a Barcelona ens estem acostant a les incidències que tenen la majoria de 
ciutats europees. 

Les persones expertes de l’Agència de Salut Pública de Barcelona assenyalen, però, 
que aquest descens és lent i que per arribar a taxes més baixes d'incidència i posar fi a 
la malaltia, cal mantenir i seguir millorant les activitats de vigilància, prevenció i control, 
i continuar la bona coordinació amb els professionals dels diferents serveis 
assistencials. Igualment, creuen que és important l’abordatge de la infecció tuberculosa 
latent (afecta persones que tenen la infecció però no ha desenvolupat la malaltia), 
reforçant i ampliant el cribratge en grups de risc, i l’estudi i tractament dels contactes 
dels malalts amb tuberculosi pulmonar, de manera que evitem el desenvolupament futur 
de la malaltia.  
 
A més destaquen que actualment els casos de tuberculosi tenen major complexitat, 
estan distribuïts de manera desigual en els districtes, i afecten especialment a persones 
amb pitjor situació socioeconòmica. A més a més, criden l’atenció sobre l’elevat retard 
diagnòstic que encara existeix amb la malaltia i el nou repte que suposa la tuberculosi 
resistent als tractaments antibiòtics habituals.  
 
Units per posar fi a la TB: Jornada científica Dia Mundial de la Tuberculosi 2019 
 
Barcelona commemora el dia mundial de la tuberculosi avui, 20 de març, amb una 
jornada científica impulsada per la Fundació de la Unitat d’Investigació en Tuberculosi 
de Barcelona (UITB) i l’Agència de Salut Pública de Barcelona. L’objectiu de la trobada 
és donar a conèixer els projectes de recerca que s’estan portant a terme tot afavorint la 
participació de nous investigadors i investigadores, oferir un espai per a la discussió 
científica i difondre aspectes culturals sobre la malaltia. 
 
La sessió reunirà a persones investigadores i expertes en tuberculosi, i servirà per a 
l’intercanvi de coneixements i evidències al voltant de la malaltia. S’analitzaran els nous 
reptes, es presentaran els estudis en curs, es debatrà sobre infecció tuberculosa latent, 
i hi haurà una conferència de clausura a càrrec d’Ernesto Jaramillo, metge expert del 
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Programa Global para la Tuberculosis de l’OMS, sobre les noves guies de tractament 
de la tuberculosi multiresistent (TB MDR).  
 
Programa de Prevenció i Control de la Tuberculosi de Barcelona, un context de 
coordinació d’esforços contra la tuberculosi 
 
Fa més de 30 anys que es va posar en marxa el Programa de Prevenció i Control de la 
Tuberculosi de Barcelona, de l’ASPB, amb l’objectiu d’unir esforços per reduir-ne la 
incidència a la ciutat. En aquestes més de tres dècades de funcionament, el programa 
ha aconseguit una molt bona coordinació entre l’àmbit assistencial i la Salut Pública per 
al control de la malaltia, implicant a personal d’infermeria, mèdic, de laboratori, 
administratiu, i de serveis socials, així com una xarxa d’agents comunitaris de salut en 
la seva vigilància i control. 
  
Al llarg del període que porta desplegat el Programa, la tuberculosi ha reduït la seva 
incidència en la població de la ciutat, passant de taxes pròximes als 70 casos per 
100.000 habitants en els anys 1992-1993 cap a les actuals, que estan per sota dels 17 
casos per 100.000 habitants. A més, el registre de casos i contactes ha permès tenir 
més informació sobre les principals característiques de la malaltia a la ciutat i la seva 
evolució, i adequar les estratègies d’intervenció als canvis poblacionals per tal de donar 
una millor resposta als pacients i a les persones que podrien contraure la infecció.   
 
Programa de la Jornada:  
 
https://www.aspb.cat/wp-content/uploads/2019/02/Dia-Mundial-de-la-Tuberculosi-2019-Barcelona.pdf 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Més informació: 
  
o Agència de Salut Pública de Barcelona  
o Abordatge de la tuberculosi a la ciutat 
o Web de la Unitat d’Investigació en Tuberculosi de Barcelona UITB  
o World Tuberculosis Day 2019: Amb el lema “It’s time for action! It’s time to #EndTB”, enguany la OMS 

se centra a fer una crida per unir esforços per posar fi a la tuberculosi (TB) 

https://www.aspb.cat/wp-content/uploads/2019/02/Dia-Mundial-de-la-Tuberculosi-2019-Barcelona.pdf
http://www.aspb.cat/
http://www.aspb.cat/arees/epidemiologia/programa-de-prevencio-i-control-de-la-tuberculosi/
http://www.uitb.cat/
http://www.who.int/campaigns/world-tb-day/world-tb-day-2019
http://www.who.int/campaigns/world-tb-day/world-tb-day-2019

