Tlačová konferencia na tému
"World TB Day"
Tuberkulóza je stále epidémiou veľkej časti sveta
Dňa 23.03.2016 sa v priestoroch Národného ústavu tuberkulózy, pľúcnych chorôb
a hrudníkovej chirurgie (NÚTPCHaHCH) vo Vyšných Hágoch konala tlačová konferencia pri
príležitosti Svetového dňa tuberkulózy zmeraná na

túto tému. Tlačovej konferencie sa

zúčastnili:
-

Ing. Jozef Poráč, MPH, riaditeľ NÚTPCHaHCH Vyšné Hágy,
doc. MUDr. Marta Hájková, CSc., MPH hlavná odborníčka MZSR pre odbor
pneumológia a ftizeológia,
doc. MUDr. Ivan Solovič, CSc., expert WHO pre tuberkulózu a prezident
IUATLD európsky región,
prim. MUDr. Peter Ferenc, ŠÚDTaRCH Dolný Smokovec,
Mgr. Lenka Bužová – koordinátorka asistentov osvety zdravia, oblasť Snina,
projekt „Zdravé komunity”.

Na prezentáciu tohto Svetového dňa a podanie informácií o tomto liečiteľnom ochorení
v Slovenskej republike boli pozvané médiá ako: TASR, SITA, TV JOJ, TV TA3, Rádio
Lumen, miestna tlač.
Doktorka Hájková podala informácie o celkovom vývoji tohto ochorenia vo svete, ktoré
krajiny sú najrizikovejšie vzhľadom na výskyt tohto ochorenia, koľko je latentných prípadov
ochorenia a aká je úspešnosť liečby. Doktor Solovič prezentoval situáciu na Slovensku,
celkový počet ochorení, najrizikovejšie kraje, vekové skupiny, nové oblasti postihnuté týmto
ochorením (Veľký Šariš, Luník IX., Veľká Lomnica, Nálepkovo) a oboznámil s celkovým
stavom liečiteľnosti. Poukázal na významnú účasť koordinátorov a asistentov osvety zdravia
na spolupráci pri riešení tohto ochorenia najmä v Prešovskom (55,6 % ochorení u rómskeho
obyvateľstva), Košickom (59,3 % ochorení u rómskeho obyvateľstva) a Banskobystrickom
kraji (36,7 % ochorení u rómskeho obyvateľstva), pri zabezpečení kontaktov, pri dohľade nad
dodržiavaním liečebného režimu a asistencii pri odborných a kontrolných vyšetreniach.
Koordinátorka AOZ za oblasť Snina Mgr. Lenka Bužová prezentovala projekt Zdravé
Komunity, jeho ciele, prínos a spoluprácu s lekármi. Podčiarkla prácu asistentov osvety
zdravia, ktorí pochádzajú priamo z rómskych komunít a tak vedia klientom podať informácie
a vysvetliť stav ochorenia v ich prirodzenom jazyku. Poukázala na pravidelné vzdelávania

zamestnancov Zdravých komunít aj v oblasti infekčných ochorení, poskytnutí prvej pomoci
a ďalších tém potrebných k výkonu práce. Pri osobnom rozhovore podala informácie
o činnosti AOZ v lokalitách, ich pracovnej náplni a pomoci klientom pri riešení zdravotných
problémov.
Doktor Šrobárovho ústavu p. Ferenc podal informácie o aktuálnej situácii ochorenia TBC
u maloletých detí, v porovnaní s ostatnými rokmi konštatoval, že ochorenie

TBC

má

komplikovanejší priebeh. Najväčší nárast ochorenia maloletých detí sa od konca r. 2015 do
súčasnosti zaznamenal v lokalite Veľká Lomnica – 12 maloletých pacientov.
Celková situácia na Slovensku je v porovnaní s ostatnými štátmi Európskej únie v oblasti
liečiteľnosti na prvom mieste 92,8 %, čo je obrovským úspechom pre Slovensko. Slovenská
republika bude 22.-24. júna 2016 aj hostiť Medzinárodnú konferenciu už siedmeho ročníka
zameranú na ochorenie tuberkulózy. Súčasťou bude aj charitatívny večerný beh za zdravé
pľúca, ktorý sa bude konať 22.6.2016 v Bratislave.
Spracovala: Lenka Bužová

