24 Mart Dünya Tüberküloz Günü
Dünya Tüberküloz Günü, Robert Koch’un 1882 yılında verem basilini ilk kez bulduğu ve ilan
ettiği tarihtir. Aslında Tüberküloz tanımı M.Ö 4.yüzyılda Hipokrat tarafından yapılmıştır.
Ancak basilin bulunması 1882, ilaçların keşfi ise 1950’li yıllarda mümkün olabilmiştir.
Tüberküloz en sık akciğerlerde olmak üzere diğer organlarda da görülebilen bulaşıcı bir
hastalıktır. Tüberküloz ya da verem basilinin bulunması, verem hastalığına karşı mücadelenin
ilk ve en önemli basamağını oluşturmuştur. 1950’li yıllardan sonra da etkili ilaçlarla tedavi
dönemi başlamıştır. Bugün elimizde bulunan ilaçlarla hastalık 6-8 ayda yüzde yüze yakın
oranlarda tedavi edilebilmektedir ve tekrarlama olasılığı da çok düşüktür. Ancak tedavi
başarısındaki en önemli faktör ilaçların düzenli kullanılmasıdır. İlaçlar düzenli içildiği
takdirde tüberküloz tamamen tedavi edilebilir bir hastalıktır.
Günümüzde önemli bir sorun ilaca dirençli tüberküloz hastalığıdır. Tüberküloz hastası
ilaçlarını düzenli kullanmazsa basiller ilaçlara karşı direnç kazanır ve tedavisi çok zor bir
hastalık haline dönüşür. Dirençli tüberküloz hastalarının iyileşmesi 24 ay gibi uzun süreli
tedavileri gerektirmektedir. Böyle bir hastadan aldığı mikropla hastalanan bir kişide de
dirençli tüberküloz hastalığı söz konusu olmaktadır.
Tüberküloz insandan insana solunum yani hava yoluyla bulaşır. Bulaştırıcı verem hastalarının
öksürmesi, aksırması ile dışarıya saçılan basiller aynı ortamda bulunan sağlıklı kişilere
hastalığın bulaşmasına neden olabilir. Bulaştırıcılığı engellemenin en etkili yolu tüberküloz
hastalarına hızla tanı konulup tedavi başlanmasıdır. Çünkü tedavi başlandıktan sonra 1-2
günde hastanın bulaştırıcılığı hızla azalır ve iki hafta sonra da artık bulaştırıcılığı kalmaz.
Yani başarıyla tedavi olan bir verem hastasının toplumda hastalık geçirmemiş diğer kişilerden
hiçbir farkı yoktur. Verem artık utanılacak bir hastalık olmaktan çıkmalı ve verem hastasının
damgalanma gibi endişe taşımamasının sağlanması gerekmektedir.
İnsanların toplu olarak yaşadığı, havalandırması kötü, güneş ışığı almayan ortamlar hastalığın
yayılması için en uygun ortamlardır. Bu nedenle öksürürken ağzın kapatılması, kullanılan
mendillerin çöp kutusuna atılması, bulunulan ortamın havalandırılması gibi basit önlemler
hastalığın bulaşmasını azaltmak açısından önemlidir.
Tüberküloz tanısı kolaydır. 2-3 haftadan uzun süren öksürük başta olmak üzere iştahsızlık,
kilo kaybı, gece terlemesi, halsizlik, kan tükürme yakınmaları olan kişiler mutlaka verem
hastalığı açısından bir göğüs hastalıkları uzmanı ya da bir verem savaşı dispanserine
başvurmalıdır. Balgamda basilin gösterilmesi tanı için yeterlidir. Unutulmamalıdır ki
tüberküloz hastalığından ne kadar erken şüphelenirsek o kadar hızlı tanı koyabiliriz ve hızla
tedaviye başlayarak da hem hastayı iyileştiririz hem de toplumu enfeksiyondan korumuş
oluruz.
Dünyada en çok ihmal edilen hastalık tüberkülozdur. Çok ucuza çok büyük oranda tedavi
edilebilen bir hastalık hala yılda 1,4 milyon insanı öldürmektedir. Günde yaklaşık 3.800

insanın ölümüne neden olmaktadır. AIDS’ten sonra en çok öldüren bulaşıcı hastalıktır. Her yıl
8,7 milyon yeni hasta ortaya çıkmaktadır. Türkiye’de yılda yaklaşık 13-14 bin yeni verem
hastası ortaya çıkmaktadır. Yoksulluk, göçler, HIV ve ilaca dirençli tüberküloz dünyada ve
ülkemizde tüberküloz kontrolünü olumsuz yönde etkileyen en önemli faktörlerdir.
Ülkemizde verem hastalarının tedavilerinin düzenli yürütülmesini sağlamak amacıyla “Verem
savaşı Dispanserlerinin” sorumluluğunda hasta odaklı Doğrudan Gözetimli Tedavi (DGT)
uygulanmaktadır. Doğrudan gözetimli tedavi uygulamasında hasta, tüm tedavi süresince
ilaçlarının her dozunu bir görevlinin ya da sorumlunun gözetiminde içer ve bu durum kayıt
altına alınarak tedavinin başarıyla sonuçlanması sağlanır. Ülkemizde BCG aşısı ve tüm
tüberküloz hastalarının tanı ve tedavileri ücretsiz olarak yapılmaktadır.
İstanbul İli Anadolu Güney Kamu Hastaneleri Birliği’ne bağlı Süreyyapaşa Göğüs
Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi diğer göğüs hastalarının yanı
sıra tüberküloz hastalarına da hizmet vermektedir. Hastanemizde 605 yatağın 64’ü tüberküloz
hastaları için ayrılmıştır. T.C Sağlık Bakanlığı’nın ilaca dirençli tüberküloz hastalarının tanı
ve tedavisi için referans merkez olarak tanımladığı 4 merkezden biri de hastanemizdir.
Hastanemizde 2013 yılında yatırılarak veya ayaktan takip edilen tüberküloz hasta sayısı 942
dir. Bu hastalar çeşitli ek hastalıkları veya ilaç direnci nedeniyle yatırılması gereken sorunlu
hastalardır. İstanbul dışından da çeşitli nedenlerle tanı ve tedavisinde sorun yaşanan hastalar
hastanemize gönderilmektedir. 2013 yılında 264 hasta İstanbul dışından merkezimize
gönderilmiştir. Tanı ve tedavisi güç olan ve deneyim gerektiren bu hastaların tedavisi
hastanemizde başarıyla uygulanmaktadır. Toplumu tüberküloz enfeksiyonundan korumanın
en etkili yolu aktif tüberküloz hastalarına hızlı tanı konulması ve başarı ile tedavi edilmesidir.
Bu anlamda hastanemiz ilaca dirençli tüberküloz gibi toplum için büyük risk oluşturan
hastaları tedavi ederek toplum sağlığına önemli bir katkı sunmaktadır.
Hastanemiz hekimlerinin tüberküloz tedavisi konusundaki deneyim ve birikimleri bilimsel
aktivitelere de yansımıştır. Yapılan bilimsel çalışmalar hem ulusal hem de uluslar arası
dergilerde yer almış, kongrelerde sunulmuş ve tüberküloz hastalarının tanı ve tedavisindeki
gelişmelere katkıda bulunmuştur.
Sonuç olarak uzun süreli öksürük, iştahsızlık, kilo kaybı, kan tükürme gibi şikayetler
olduğunda Verem Savaşı Dispanserlerine başvurulması, eğer tüberküloz teşhisi konulursa
ilaçların düzenli içilmesi sayesinde günümüzde tüberküloz korkulması gerekmeyen tamamen
iyileşebilecek bir hastalıktır.
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