DÜNYAMIZ

Çocuk Felcini
gözardı etmemek
Rotary ve partnerleri hastalık ile savaşan
altyapıyı COVID-19 için mobilize ederken
çocuk felcini yok etmeyi de gözardı etmiyor

Haziran'da Rotary
bu bağışları
onayladı:

19,306
Afganistan'da
ön safdakiler için
kiralanan araçlar

90 milyon
Doz monovalan oral
polio aşısı

C

ovid-19 pandemisi hastalığın
ötesinde meydan okumalar
yarattı. Mayıs ayında Dünya
Sağlık Örgütü dünyada 1 yaşın
altındaki 80 milyon çocuğa çeşitli
hastalıklar için yapılan rutin aşıların
yapılamadığını açıkladı. Pandeminin
mesafe kurallarına göre aşılayıcılar,
aileleri ve çocuklar ile yakın mesafe
kuralı nedeniyle aşılama duraklatıldı.Ancak UNICEF İcra Direktörü
Henrietta Fore'un uyardığı gibi,
"bir ölümcül hastalığı diğerine tercih
etmemeliyiz."
Bu meydan okumalar içinde
Rotary'nin çocuk felcine katkısı her
zamankinden daha fazla önem kazanıyor. Geçtiğimiz Ocak ayında, Bill &
Melinda Gates Vakfı ve Rotary, önümüzdeki üç yıl içinde ilave olarak 450
milyon dolarlık taahhütte bulundular. Rotary her yıl 50 milyon dolar fon
yaratırken, Gates Vakfı her doları iki
dolar ile eşleştirecek. Böylece 3 yıl
içinde Rotary 150 milyon dolar koyarken, Bill&Melinda Gates Vakfı da 300
milyon dolar koyarak toplamı 450
milyon dolara çıkaracak.
Uluslararası Rotary PolioPlus
Komitesi Başkanı ve Küresel Polio'yu
Yoketme Girişimi (GPEI) Polio Gözetim Kurulu Üyesi Micheal Mc Govern,
COVID-19 pandemisinin küresel aciliyet olarak önceliği olmasına rağmen,
çocuk felcinde yapmış olduğumuz
aşamaların geriye gitmemesini sağlamalıyız diyor: "Son olarak Afrika'da
göstermiş olduğumuz başarı, çocuk
Felcinin yokedilebileceğinin kanıtı
oldu. Ancak geride kalan iki endemik

ülkedeki çalışmalara odaklanmak ve
desteklemek ve çocuk felcinden arındırılmış bir dünya sözümüzü yerine
getirmek için bu çalışmalara öncelik
vermeliyiz."
Mart ayında GPEI COVID-19 pandemisine cevaben dünya genelinde
çocuk felci için oluşturulmuş aşılama
ve gözlem altyapısını kullanmaya
başladı. Ama aynı zamanda diğer
kaynaklardan da uygun durumun
ortaya çıkması ile beraber çocuk
felci aşılaması çalışmalarına kaynak
aktarmaya başladı. Aynı zamanda
aşılama ve gözlem altyapısını ihtiyaca göre ayarlamaya başladı.
Çocuk felci tecrübesi, pandemiye
cevapta destek oldu
COVID-19 ortaya çıktığında, GPEI
cevaben onlarca yıllık tecrübeden
faydalandı. Çocuk felci aşılamaları
için kritik fonksiyonlar sürdürülürken, çocuk felci çalışanları temas
takibi, test ve toplumlara el yıkama ve
bulaş olasılığını azaltacak eğitimleri
vererek COVID-19'un bulaşım oranını
azaltmaya çalıştılar. Bir çok yerde,
COVID-19 ve çocuk felcini yok etme
faaliyetlerini aynı anda sürdürdüler.
Pandemide çocuk felcini yoketme
altyapısının çok değerli olduğu
görüldü: GPEI acil hatları, acil operayon merkezleri, bilgisayarlar ve
araçların hepsi COVID-19 için kullanılabilecek duruma getirildi.
Nijerya'da çocuk felci için çalışan
Dünya Sağlık Örgütünün bürolarında
çalışan sayısı, COVID-19 ekiplerinin
katılımıyla iki misli arttı. Pakistan'da
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12,139
Aşılayıcının Sudan'da
eğitimi

2,530
Toplum sağlık
görevlisinin
Pakistan'da
toplanması

Dünya Çocuk Felci
günü aktivitenizi
endpolio
.org/register
-your-event'de
kaydettirmeyi
unutmayın. Bu yıl
15 Ekim öncesi
kaydını yaptırmış
olanlar Dünya
Çocuk Felci Günü
programını eposta ile
indirebilecekler.
email. Programa
24 Ekim sonrası
Rotary International
Facebook sayfasında
da herkes tarafından
erişilebilecek

Daha fazla bilgi ve
bağış yapmak için
endpolio.org
/world-polio-day
bağlantısını kullanınız

yüzlerce çocuk felci gözlem görevlileri
COVID-19 gözlemi için eğitim aldılar.
Afganistan'da toplumu çocuk felci
konusunda eğitmek için yetiştirilmiş
gönüllüler, insanlara COVID-19 için
el yıkama ve diğer önleyici tedbirleri
öğretme konusunda eğitildiler.
Çocuk Felci bağışları kritik
çalışmaları fonlamaya devam
ediyor.
Çocuk Felci aşılama faaliyetleri Temmuz ayında ön saflardaki
çalışanlar ve toplumları koruyacak
tedbirler alınarak tekrar başladı.
Rotary üyelerinin katkılarıyla, Rotary
Temmuz ayında virüsün henüz yokedilmediği iki ülke olan Afganistan ve
Pakistan!da ve aynı zamanda Afrika
genelinde kullanılmak üzere, çocuk
felcini yoketme çalışmaları için 50
milyon dolar PolioPlus bağışı yaptı.
Afganistan'da iletişim ve sosyal
mobilizasyon olarak adlandırılan yöntemle topluma ulaşmak çok
önemli. Bu çalışmalarda hijyen ve
COVID-19 için gerekli 3 milyon adet
sabun dağıtılırken, aşılama çalışmalarının yerelde kabul görmesi için
gayret edildi. Pakistan'da sosyal
mobilizasyonun hedefi yerel dini
liderlere ulaşmak ve onların camilerde vedikleri vaazlarda aşının
faydalarını anlatmalarını istemek idi.
Haziran ayında DSÖ Afrika Bölge
Ofisi, Kongo Demokratik Cumhuriyetinde 2021'in ilk çeyreğinde bir
aşılama kampanyası planladı. Rotary'nin yapacağı 3 milyon dolarlık bağış
sayesinde bu ülkedeki yaklaşık 8.4
milyon çocuk aşılanmış olacak.
DSÖ'nün Afrika Bölge Ofisi kıtada
47 ülkede çocuk felci gözlemlerini sürdürüyor. 4 milyon dolarlık PolioPlus
bağışı, laboratuvar aktivitelerinin
yanı sıra dışkı örneklerini toplama
ve ulaştırma, eğitim gibi işlemleri
fonlayacak. Aynı zamanda COVID-19
nedeniyle ortaya çıkan prosedür değişikliklerini de destekleyecek.
Rotary 24 Ekim'de Çocuk Felci
gününü kutlarken, üyeler pandemi
günlerinde bile çocuk felci ile mücadelenin devam ettiğini dünyaya
gösterdiler. Şimdi çocuk felci savaşını kazanmak için her zamankinden
fazla Rotaryenlerin desteğine ihtiyaç
bulunuyor.
— hank sartin

