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Bu yıl Birleşmiş Milletler ilk defa Tüberküloz İle ilgili özel 

gündemle toplanıyor! 

İnsanlık Tüberkülozu bitirecek liderler arıyor! 
 

Verem, (tüberküloz) dünyada en çok ölüme neden olan 10 hastalıktan biri olmaya 

devam etmektedir. 

Dünya’ da hala her yıl 10 milyondan fazla insan tüberküloza yakalanıyor ve her iki 

milyona yakın insan tüberkülozdan ölmeye devam ediyor. Tüberküloz insanlığın 

gündeminde.2018 yılı eylül ayında Birleşmiş Milletler Tüberkülozla ilgili özel oturum 

yapacak! 

Tüberküloz (verem); Mycobacteriumtuberculosis’in neden olduğu insandan insana 

hava yoluyla bulaşan, öncelikle akciğerlerde olmak üzere tüm organlarda görülebilen bulaşıcı 

bir hastalıktır. 

Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) açıkladığı verilere göre, tüm dünyada 2016 

yılında10.4milyon kişinin verem hastalığına yakalandığı ve 1.8 milyonun kişinin veremden 

öldüğü bilinmektedir.  

Her ne kadar Global olarak TB’ye bağlı ölümler, 2000 ve 2016 yılları arasında %37 

azalsa da özellikle Asya ve Afrika’da tanı ve tedavi imkânlarının yetersizliği hasta sayılarında 

ve ölümlerde artışa yol açmaktadır. Ölümler için iki önemli neden de HIV birlikteliği (AIDS 

hastalığı) ve ilaç dirençli hastalardır. 

Dünya da hastalık sıklığı yaklaşık 100.000 de 135 iken Türkiye ‘de bu oran 100.000 de 

15 civarındadır. Türkiye’de yıllar içinde hasta sayıları düşmektedir (2005 yılında 20.535 iken 

2015 yılında 12.772 olmuştur). Bu istikrarlı düşüş verem savaşı dispanser çalışanlarının 

özverili çabaları ile gerçekleşmektedir. 



TB hastalığı yoksullar, göçmenler, madenciler ve riskli ortamlarda çalışan ve yaşayan 

diğer kişiler yanında tütün ve alkol kullanımı, diyabet, HIV, immun direnç düşüklüğü gibi risk 

faktörlerine sahip kişilerde de daha çok görülmektedir. Verem hastalığının tedavisinde başarı 

oranımızın artırabilmemiz için bu gibi topluluklara ve hastalara yönelik sosyal ve ekonomik 

yardım sağlanması gereklidir. Bir ay önce T.C Sağlık Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Yardım 

bakanlığı arasında yapılan protokolle ihtiyacı olan hastalara sağlanmaya başlanan maddi 

katkı bu yönde atılmış çok önemli bir adım olmuştur. 

Çok ilaca tüberküloz (ÇİD TB) , normal tüberküloz tedavisine göre çok daha fazla ilaçla, 

uzun süreli tedavisi ile çok daha maliyetli, yönetimi zordur. Dirençli tüberkülozun önlenmesi 

için halen yürütülmekte olan tüberküloz kontrol programının iyileştirilerek sürdürülmesi, 

bunun için verem savaş birimlerinin korunması burularda sertifikalı kalıcı sağlık çalışanlarının 

görevlendirilmesi gerekmektedir. 

İstanbul Türkiye’ de tüberkülozun en sık görüldüğü iller arasındadır. Tüberküloz 

hastalarımızın üçte biri, yabancı uyruklu hastaların ve ÇİD TB hastalarının yarısı İstanbul’da 

bulunmaktadır. Fakat yürütülen mücadele ile hastalık sıklığı 2005 yılında 100.000’de 55.9’dan 

2015 yılında 27.8’e düşürülmüştür. 

Dünya sağlık örgütünün açıkladığı ‘The end TB’ programa göre tüberküloz 

kontrolünde kamu ile birlikte çalışacak sivil toplum örgütleri ile işbirliği temel bir ilkedir. 

Osmanlı döneminden beri verem mücadelesinde çalışan derneklerimiz hastalığın ülkemizde 

ve dünyada tamamen yok edilmesine kadar çalışmalarını güçlendirerek sürdürmekte 

kararlıdır. 
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