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Dünyada 1990 yılından bu yana tüberküloz nedenli ölümlerde %47 gerileme olmuştur. Etkili tanı ve
tedavi yöntemleri ile 2000-2014 yılları arasında 43 milyon ölümün önlendiğine işaret edilmektedir.1
Yeni tüberküloz olgularının %3,3’ü ve daha önce tedavi edilen olguların da %20’sinin çoklu ilaç
dirençli olgular olduğu bilinmektedir. Çoklu ilaç direnci olan olguların ise sadece %50’si başarı ile
tedavi edilebilmiştir. ÖNLENEBİLİR bir durum olmasına rağmen dünyada ve ülkemizde halen
tüberküloza bağlı hastalık ve ölümlerin olması konunun önemini ortaya koymaktadır. “Sosyal
hastalık” olarak da kabul edilen tüberkülozla mücadele için yoksulluk başta olmak üzere sağlığın
bütün belirleyicileri ile güçlü bir mücadele her koşulda gereklidir. Bu bağlamda, dünyada hekim ve
sağlık örgütlerinin de çalışmalarını incelemekte yarar bulunmaktadır.
Dünya Tabipleri Birliği, 2.12.2015 tarihinde yayınladığı basın bildirisinde Başkan Sir Micheal
Marmot’un tüberkülozla ilgili görüşlerine yer vermiştir. Sir Marmot, tüberkülozun temel sağlık
hizmetlerine ulaşamamak, kötü beslenme ve yaşam koşullarının bir sonucu olarak ortaya çıktığını
ve yoksulluğun da tüberkülozun yayılmasını “besleyen” bir durum olduğunu vurgulamıştır. 2
Dünyada tüberküloz konusunda en geniş kapsamlı toplantılardan birisi olan Uluslararası Akciğer
Sağlığı konulu konferansın 46.sı Güney Afrika’nın Cape Town kentinde 2-6 Aralık 2015 tarihlerinde
düzenlenmiştir. Bu toplantının 2015 yılı teması akciğer sağlığı için yeni bir ajandaya
(gündeme/yaklaşıma) gereksinim olduğu, bu yaklaşımın da aslında sağlığın sosyal belirleyicilerini
daha fazla dikkate alan bir içeriğe sahip olması gerektiğine vurgu yapılmıştır.3 Sağlığın sosyal
belirleyicileri bireylerin doğduğu, büyüdüğü, yaşlandığı ve gündelik yaşamlarını sürdürdüğü bütün
durumları etkileyen koşulları işaret eder. 4 Bu bağlamda, sosyo-ekonomik koşulların, beslenme,
barınma gibi yaşamın temel gereksinimlerinin, sosyal normların, çalışma koşullarının, politik karar
ve sistemlerin temel belirleyiciler olduğunu ifade etmekte yarar bulunmaktadır.
Toplantıya Türkiye’den katılan bilim insanları akciğer sağlığının farklı boyutlarında olan tartışmaları
yakından izleme olanağı bulmuşlar ve sürece aktif olarak katkı sunabilmişlerdir. Toplantıda
tüberküloz, HIV, bulaşıcı olmayan hastalıklar, tütün kontrolü gibi akciğer sağlığını yakından
ilgilendiren çok sayıda konuda güncel tartışmalar yürütülmüştür.
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