ÇOCUK FELCİ VE SONRASI
Hindistan’da çocuk felci yok ama PolioPlus’ın mirası

Hindistan son çocuk felci vakasını 2011 yılında
raporladı. O zaman istatistiklere geçen bebek bugün
gülen, oynayan ve ufak bir sekmeye rağmen koşan
bir çocuk oldu.Eski UR Başkanlarından Rajendra
K. Saboo ülkesinde bundan sonra çocuk felcine
rastlanmayacağı için çok mutlu. “Bazen 12-13 yaşında etkilenmiş olan çocukları görüyorum ve onlar için
geç kaldığımızı düşünüyorum” diyor Saboo. Sınır
ötesinde hastalığın halen mevcut olması, herkese
tetikte durması gerektiğini hatırlatıyor.
Hindistan’da çocuk felcinin yaygınlaşmasını önleme sırasında öğrenilen dersler ve oluşturulan ortaklıklar arkada bir miras bıraktı: hastalık gözlemleme,
eğitim, işbirliği ve bakım konusunda eğitilmiş bir
sağlık görevlileri kadrosu ve şimdiden onlar başka
sağlık sorunları ve sosyal ihtiyaçlar için görevlendirilmekte. .
2007 senesinde çocuk felci ile ilgili 1.5 milyar
dolar bağışlayan, daha sonra da 2018 yılına kadar 1.8
milyar dolar daha taahhüt eden Bill & Melinda Gates
vakfının çocuk felci ile ilgili direktörü Jay Wenger,
Hindistan’daki çocuk felci ile mücadelenin hiç bir
zaman tek odak noktası olmadığına işaret ediyor.
Ulusal ağ ülke çapında çocuk felci bilgilerini toplarken, altyapıda başka şeyler için kullanıldı. “Kuş gribi
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ortaya çıktığında, Hindistan hükümeti bizi aradı ve
yardım istedi. Daha sonra kaç kızamık vakası olduğunu öğrenme konusunda yardımcı olup olamayacağımızı sordular. Bu konuda çocuk felci programının
çok cid-di yardımları oldu.
Dünya Sağlık Örgütü’nün Güneydoğu Asya
bölge ofisindeki tıp görevlisi Sunil Bahl, Rotary’nin
Hindistan’da çocuk felcini sonlandırmada oynadığı
anahtar rolün savunuculuk olduğunu belirtiyor: “Rotary, hükümet tarafından duyulabilen bir sese sahipti.
Herhangi bir meydan okuma ile karşılaşıldığında, Rotary her zaman zorlukların üstesinden gelecek çözümler
üretebiliyordu. Hindistan hükümeti ve ilgili ortakların
‘gökkuşağı’ (misyon Indranush) olarak adlandırdıkları
ve aşı ile önlenebilecek difteri, boğmaca, tetanoz, verem,
hepatit B, kızamık ve çocuk felci gibi önlenebilir yedi
hastalığın hedeflendiği programın başlatılmasında Rotary’nin de hayati bir rol oynadığını biliyoruz.” Programın hedefi, 2020 yılına kadar tüm çocukların
aşılanması olarak belirlendi.
Hindistan’ın en yüksek risk taşıyan 201 idari
bölgesinde Nisan ayından Temmuz ayına kadar süren ilk etap aşılama çalışmalarına Rotary destek
verdi. Bu çaba sayesinde, Hindistan’da her yıl doğan
27 milyon çocuktan aşılanmayan 9 milyonun raka-

24 Ekimde kutlanacak olan Dünya Çocuk Felci Günü ‘de kulüp

olarak bir aktivite düzenleyin ve çocuk felcini yoketmede Rotary’nin
rolünü anlatan bir kampanya düzenleyerek topluma iletin. Programınız
esnasında endpolio.org’dan son durumu izleyin
mını yarıya indirmeyi hedefliyordu. Sunil Bahl’ın
söylediğine göre, her üç çocuktan birine, bir yaşına
kadar bu yedi aşının hepsi yapılmıyor.
Altta Rotary’nin iyi niyet elçisi, süpermodel Isabeli Fontana ile görülen Hindistan PolioPlus Komitesi başkanı Deepak Kapur, rutin aşılamaların
sadece %65 kapsadığını ve hükümetin aşılanmamış
çocuk oranını önümüzdeki beş yıl içinde sıfıra indirmeyi planladığını belirtiyor.
Rotary’nin uzmanlığının, en zor durumda olan
nüfusa yardım edeceğini belirten Bahl, “Rotary kulüpleri işin içinde ve farkına varıyoruz ki, çocuk felcinde olduğu gibi aşılamaya direnç gösteren kesimler
var. Burada Rotary’nin geçmişte kullandığı strateji
ve taktikleri uygulama imkânının olduğunu görüyoruz” diyor.
Çocuk felci ile mücadelede Rotaryenler sokak
yürüyüşleri düzenleyip, el broşürleri dağıtıp, sağlık
çalışanları le toplantılar düzenlemişlerdi. Hindistan’daki PolioPlus çalışanları ve düzinelerce Rotaryen rutin aşılama işlemlerini denetlemiş ve başka
sağlık sorunlarına da değinen ücretsiz tıbbi kamplar
organize etmişlerdi. Kapur’a göre, enformasyon,
eğitim ve iletişim, toplumun harekete geçirilmesi ile
yaratılan bilinçlenme, özellikle de, başta ulema ol-

mak üzere dini danışmanları aşının güvenli ve etkin
olduğuna inandırarak strateji geliştirmek olayın
başarılı sonuçlanmasını sağlıyor.
Hindistan’da sağlık bakımı akut bir konu ancak
PolioPlus’ın mirası sayesinde Rotaryenler kendi
güçlerini farketmiş durumdalar ve meydan okumaya
karşı hep beraber hareket edebiliyorlar. Atılan adımlardan biri, Hindistan’daki 10.000 okulu hedefleyen
bir eğitim programı çerçevesinde, temiz su ve sanitasyon ve hijyen uygulamalarının yaygınlaştırılması
oldu. Saboo konuyu şöyle özetliyor: “Şayet çocuklara
bu kültürel olguyu aşılayabilirsek, onlar evlere hijyenfelsefesini taşıyacak enstrümanlar olacaktır. Daha temiz bir çevre ile birleştiğinde, bu durum daha sağlıklı
bebekler ve çocuklar anlamına gelecektir. Bu işin uzun
vadeli sürdürülebilir yanıdır. Ve Rotary zaten bu programın derinlemesine içine girmiş bulunmaktadır.”
Saboo için Hindistan'da çocuk felcine karşı
kazanılan zaferin en önemli mirası, başarının en
umulmayan yerden gelmiş olması nedeniyle bir
umut ışığının doğmuş olması. "Doğru yolda olduğmuzu zannederken bir anda anlayamadığımız şekilde
vakalar çoğalabiliyordu. Çok şükür hayal kırıklıklarımız umutlarımızı yıkmayı başaramadı" ■
– BRAD WEBBER
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