Туберкулозата вчера и днес
Туберкулозата е инфекциозно заболяване с хронично протичане и в големия брой
случаи засяга основно белия дроб, но се проявява и в други форми – костно-ставна,
пикочо-полова, лимфна, чревна, кожна, очна и други.
Туберкулозата, това толкова разпространено заболяване в миналото, днес се среща значително по-рядко.
„Жълтата гостенка“ обаче в последните години се завръща, даже и в икономически развитите страни, където се смяташе за почти изчезнала. У нас, според специалисти, завръщането е дори в застрашителни размери. Около датата 24 март –
Световния ден за борба с туберкулозата, се отчете, че в световен мащаб болните
са над 15 млн. души.
Страната ни ще кандидатства за 8 млн. евро от Глобалния фонд за борба срещу
СПИН, туберкулоза и малария. Средствата ще се използват за финансиране на дейностите от втората фаза на програмата „Подобряване на контрола на туберкулозата в България“ за периода 2010–2012 г.
Документите за кандидатстване за финансирането бяха одобрени на заседание
на Националния координационен комитет за борба със СПИН и туберкулоза.
Средствата ще бъдат използвани за намаляване на заболяемостта от туберкулоза в България (от 40,1 на 100 хиляди през 2005 г. дo 36 на 100 хиляди през 2012 г.),
задържане на високото ниво на откриваемост на случаите на 81% и повишаване на
относителния дял на заболели с успешен изход от лечението (от 80% през 2004 г. до
над 85% през 2012 г.). Програмата се изпълнява у нас от 2007 г.
През същата година у нас са регистрирани общо 3052 пациенти, а за 2008 г. са
обработени индивидуалните данни на общо 3 175 заболели. По данни на Световната
здравна организация през 2007 г. разпространението на туберкулозата в Европа е 54
на 100 хиляди население.
Районите с най-висока заболеваемост от туберкулоза в страната са Видин, Враца, Габрово, Кюстендил, Монтана и Перник. В тези райони заболеваемостта е 37 на
100 хиляди души.
През миналата година са регистрирани 3164 туберкулозно болни, като от тях
2832 са новозаболели.
През последните години туберкулозата е в настъпление в световен мащаб. Тя
престана да бъде болест на бедните – засяга и развитите страни, като немалко от
пациентите са хора с добър социален статус.
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