24 Mart dünya Tüberküloz günü nedeniyle veremle ilgili bu önemli konuların
altını çizmek istiyoruz.

Genel bir bakışla Dünya’da tüberküloz yavaş bir şekilde azalmaktadır. Ancak:
Resmi rakamlara göre her yıl dünyada bir milyon insan hastalığa yakalanmakta, 1,5 milyon
insan bu nedenle hayatını kaybetmektedir. Bu rakamlar günümüzde bile hastalığın küresel bir sağlık
sorunu olduğunu göstermektedir.
Geçmiş yıllarda en önemli sorun bu hastalık nedeniyle çok sayıda insanın ölmesiydi.
Günümüzde ise yetersiz bir tedavi bile ölümü geciktirmektedir. Ama bundan da daha önemli olan
ilaçlara direnç kazanmış hastaların sayısında artmaya neden olmaktadır. Az yada çok her ülkenin
problemi olan bu vakalar özellikle Doğu Avrupa ve Afrika gibi bölgelerde inanılmaz oranlarda olup
adeta ekonomik sıkıntı yaratacak boyutlara ulaşmıştır.
Dünyanın çeşitli yerlerinde yaşanan göçler, göç alan ülkelerde hiç hesapta olmayan ve tespiti
ve tabiki çok zor olan yeni bir hasta grubu oluşmasına sebep olmaktadır.
Dünya genelinde bakıldığında veremin yaygınlığı ülkelerin ekonomik güçsüzlüğü ile ters
orantılıdır.
Ülkemizde de verem giderek azalmaktadır. !
Yarım asrı geçen ciddi bir mücadele ile hastalık oranları ve ölümler önemli derecede
azalmıştır. Örneğin 2005 yılında 20.000 civarında olan yıllık hasta sayısı günümüzde 15.000 lere
düşmüştür.
Bu başarı Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen ve Verem Savaşı Dernekleri tarafından ciddi
bir şekilde desteklenen yoğun bir çabayla gerçekleşmiştir.
Veremle savaşta ülke olarak oldukça iyi bir noktaya gelmekle beraber hala önemli bir
mesafe katetmemiz gerekmektedir.
İstanbul gibi kalabalık hasta sayısı daha yoğun hızlı göç alan illerde özel programlara
başlanması; göçmenler yoksullar cezaevlerinde yaşayanlar gibi daha duyarlı gruplara yönelik özel
çabaların devam ettirilmesi ve hatta yoğunlaştırılması; ilaçlara dirençli vakalara yönelik kontrol
programlarının devam ettirilmesi; hastalığın görülme oranlarının daha düşük olduğu (Ankara gibi )
illerde ve bölgelerde hastalığın yok edilmesine (eliminasyon) yönelik programların başlatılması bu
yolun kilometre taşları olacaktır.
Ancak bu şekilde yurdumuzda kesintisiz uzun soluklu bir tüberküloz kontrol programının
uygulanması ile kalıcı bir başarıya ulaşarak hastalığı ortadan kaldırmak mümkün olacaktır.
Verem Savaşı Dernekleri olarak bizler de bu çalışmalarda geçmişte olduğu gibi Sağlık
Bakanlığı çabalarını desteklemeye ortak projelere imza atmaya hazırız.

Unutulmamalıdır ki; Tüberküloz
kaldırılabilir bir hastalıktır.
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