БОРБА ПРОТИВ ТБЦ
ТБЦ е болест на
сиромаштијата, која најчесто
се јавува кај младите и кај
возрасните во нивните
најпродуктивни години.
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години се најподложни на оваа болест.
Трендот на ова заболување во Македонија покажува опаѓање со преваленца
од 866 заболени, на 100.000 жители во
1965 г., како и преваленца од 48,9 заболени на 100.000 жители во 2006 г.,
што говори за дваесеткратно намалување", вели министерот Селмани.
Врз основа на глобалниот извештај
на СЗО за контрола на ТБЦ, промовиран
во исто време во Женева, Париз и во
Њујорк, постои значителен прогрес во
контролата на туберкулозата правејќи
ја болест, која може да се превенира и
да се лекува, со врв на најмногу забо-

Туберкулозата е заразна болест, која
се шири преку воздухот, ако не се лекува секое заболено лице со активна
ТБЦ, тоа просечно заразува 10-5 други
лица секоја година. Лицата со ХИВ се со
поголем ризик.
Според д-р Стефан Талевски, истовремената инфекција со ТБЦ и со ХИВ,
се смета за смртоносен дует за човечкиот род. ХИВ инфекцијата е една од
најважните причини за зголемување на
бројот на болни од ТБЦ во светот. Според статистичките податоци, во светот
повеќе од 50 отсто од лицата со ХИВ
умираат заради ТБЦ.

П

од мотото "Ниту туберкулозата
не е тоа што беше. За тебе има
лек!", Министерството за здравство ја почна медиумската кампања за
дестигматизација, информирање и за
подигнување на јавното мислење во
однос на причините, начинот на лекување и односот кон лицата болни од
туберкулоза во РМ. Примарна целна
група на оваа кампања е општата популација мажи и жени, постари од 15
години. Потесна целна група се младите
на возраст од 15 до 24 години и вулнерабилните групи корисници на дроги,
алкохоличари, затвореници, раселени
лица, Роми, лица на лекување во психијатриски установи, како и цела македонска јавност.
За оваа болест говореа министерот
за здравство, д-р Имер Селмани, претставникот на СЗО во Македонија, д-р Марија Кишман и националниот координатор за туберкулоза, д-р Стефан Талевски.
"Туберкулозата во Македонија, но и
во светски рамки, е факт пред кој не

"НИТУ ТУБЕРКУЛОЗАТА НЕ Е ТОА ШТО БЕШЕ"

ТУБЕРКУЛОЗАТА НÈ ДЕМНЕЕ!
можеме да ги затвориме очите. Но, исто
така, факт е дека туберкулозата не е тоа
што некогаш беше. Нашето национално
мото 'И за тебе има лек' ни го покажува
оптимизмот, но и решеност да ги спроведеме најефективните мерки во рам-

лени во 2004 година за од 2005 година
бројот полека да се намалува.
"Меѓутоа - додава д-р Кишман - постојат значителни пропусти од гледна
точка на соодветна и навремена дијагноза, но и лекување на оваа болест во

Светскиот ден за борба против ТБЦ на 24 март не е случајно
избран. На тој ден во 1882 година е откриен предизвикувачот
на ТБЦ, од страна на Робер Кох, наречена Кохова бактерија.
Поминати се 125 години, но неочекувано, на почетокот на XXI
век, ТБЦ убива повеќе луѓе отколку на почетокот на XX. Оваа
болест претставува своевиден парадокс. Го знаеме предизвикувачот, има современи дијагностички методи, се знаат најмалите составни делови на бактериите, има ефикасни лекови,
постои вакцина, но денес болеста зема повеќе човечки животи
од порано.
ките на нашите можности. Денешниот
предизвик е справување со фактот дека
лицата во најпродуктивниот период од
животот (од 20 до 29 и од 30 до 39
години), како и лицата постари од 60

Источна Европа. Проблемот се зголемува
и со тоа што овој регион има највисоко
ниво на мултирезистентност на ТБЦ во
светот и висок процент на исклучителна
резистентност кон лекови за ТБЦ".
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"Сите активности во Македонија, во
однос на контролата на ТБЦ, се одвиваат според Националната програма,
документ 2001-2006 година, базиран на
ДОТС стратегијата, прокламирана од СЗО",
додава д-р Талевски.
Но, секоја година Министерството за
здравство донесува превентивна програма за контрола на болеста, која опфаќа повеќе мерки за превенција на заболувањето: прегледи на ризичните
групи (затвореници, хронични психијатриски болни, бегалци), здравствено
просветување, едукација на здравствени работници, контрола на работата на
пневмофизиолошките диспанзери итн.
Исто така, не е доволно само еднаш во
годината преку медиумите да се упатат
неколку информации до населението,
најчесто бројки за заболените. Потребна е континуирана информација дека
ТБЦ денес е болест која се лекува, а лековите и болничкото лекување се бесплатни.

