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Çocuk Felcine Son'da
yeni stratejimiz
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Uluslararası PolioPlus Komite Başkan Yardımcısı
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Yeni bir stratejiye neden
ihtiyacımız var?

Çocuk Felcne Son Küresel Grşm
(GPEI)stratejk planı 2013-2018 dönemn kapsıyordu. Öneml şler başardık. 2015 yılında Tp
2 vrüsün yokedldğ deklare edld. Tp 3 (vahş
vrüs) son olarak 2012'de görülmüştü; dolayısıyla artık yayılmadığını güvenle söyleyeblrz.
2016'dan ber de Afganstan ve Pakstan dışında
Tp 3 vrüsüne rastlanmadı. Ancak Çocuk Felcne Son oyun Stratejs 2019-2023 dönemn kapsıyor ve vrüsü tamamen yok etmemş olmamız
nedenyle oluşturuldu.
Yen planın üç hedef var: Brnc hedef yoketmek. İknc hedef GPEI dışındak dğer sağlık
organzasyonlarıyla entegre ve ortak çalışmalarla yok etme hedefne ulaşmak ve onu sürüdreblmek. Son olarak da sertfkasyon ve kontrol altında tutma - gözlemler vasıyasıyla polo vrüsünün yayılmasını kestğmz ve laboratuarlardak
vrülern tamaman yokedldğ ya da uygun br şeklde saklandığını spat etmemz lazım.
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GPEI'nın bu iş için beş
yıllık bütçesi 4,2 milyar
dolar.Rakam neden bu
kadar yüksek?

Çocuk felcnn endemk olduğu alanlardan
dışarıya çıkmaması çn her yıl yaklaşık 50 ülkede
450 mlyon çocuğu aşılamamız gerekyor. Pakstan ve Afganstan dışında Afrka ve Asya'nın her
tarafında çocukları aşılıyoruz. Dolayısıyla bura-

larda çok kapsamlı nsan gücüne htyacımız var
ve bunun da malyet yüksek. Aşının da malyet
var. Ayrıca br salgın olasılığına karşı da hazırda aşı bulundurmamız gerekyor. Bunun yanı
sıra her yıl yaklaşık 100,000 felç vakasını
nceleyp çocuk felcnden kaynaklanmadıklarına emn olmamız gerekyor. En ufak noktada ble vrüsün kalmadığına emn olmamız
çn gözlemlerz de sürdürmemz gerekyor.
34 ülkede kanalzasyonlardan alınan örneklerde tetkkler yaparak polo vrüsünün buralarda olup olmadığını kontrol edyoruz.
Tab bütün bunların br malyet var. Her yıl
bu sevyede br performansı sürdüreblmek
öneml mktarda harcama anlamınagelyor.
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Bu planda yer alan
stratejilerden bahsedebilir misiniz?

Anahtar elemanlardan br Afganstan ve
Paktan'da bölgesel merkezler oluşturup çalışmaları konsolde etdp teknk desteğ arttırmak.
Odaklandığımız konulardan br dğer hareket
halndek çocuklar; sınırları geçenler, trenlerde
dolaşanlar ve erşmemzn kısıtlandığı bölgelerden gelenler. An cevap ekpler oluşturuyoruz ve
kapastey yükseltyoruz k vrüsün farkına varıldığında müdahalemzn hızlı ve yoğun olmasına
mkan yaratablelm. Gav, Vaccne Allanca gb
kurumlarla da çalışıp bağışıklık kazandırma sstemlern güçlendryoruz. Bunların yanı sıra temz su, beslenmes sağlık ve santasyon hzmet-

ler de veryoruz. Yerel nsanlar çoüu kez bzm
sadece aşılamak çn geldğmz düşünüyorlar
ama onların dğer problemlern de gözardı etmememz lazım.
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Planın başarılı olması
için Rotaryenler neler
yapabilirler?

Öncelkle programı desteklemeler gerekyor. Halen 327 mlyar dolarlak br fon açığımız
var. Rotaryenler, drekt bağışlarının yanı sıra
hükümetler ve dğer organzasyonlar nezdnde
destek konusunda savunuculuk yaparak bzlern aşılama ve gözlemlermz sürdüreblmemz
sağlayacak grşmler yapmalılar. Çocuk Felcne Son faalyetlernn aktf olarak devam ettğ
ülkelerde Rotaryenler bu çalışmalar ve aşılama
programlarına bzzat katılmalılar ve yardım etmeller. Hükümetler nezdnde de savunuculuk
görevn yaparak çocuk felcne sona desteğn
sürmesn sağlamalıdırlar.
—VICTOR MILLER GAUSA

PLANI GERÇEĞE DÖNÜŞTÜRELİM.
3,27 milyar dolarlık fon açığını kapamaya
yardımcı olalım. Rotary bunun için yılda 50
milyon dolar katkıyı tahhüt ediyor. Bu rakamı Bill & Melinda Gates Vakfı 1'e 2 oranında
katkıyla destekleyecek. Bağışlarınızı
endpolio.org dan yapabilirsiniz.
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