Suriye ile sınır bölgesi olan şehirlerimizde
çocuk felci riski ortaya çıktı
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otary’nin 1985 yılından beri 1.2 Milyar dolardan fazla
para harcayarak Çocuk Felci hastalığına son verme gayretleri halen devam ederken, bu kez
Suriye de 15 Ekim tarihinde bir çocuk felci vakası görüldü. 17 Ekim’de
Hollanda’da da yapılan testler sonucunda, vakanın çocuk felci olduğu kesinleşti. 29 Ekim’de Suriye hükümeti, olayı doğrulayarak resmen
açıklama yaptı. Şu anda Suriye’de,
çoğu 2 yaşın altında 10 çocuk maalesef çocuk felcine yakalanmış durumda.(Dünya Sağlık Örgütü 25 Kasım
itibarıyla bu rakamın 17’ye yükseldiğini açıkladı). Şüphesiz sınır ülkelerinden birisi olarak, Türkiye de risk
altında. Suriye’deki iç savaş nedeniyle ülkemize kaçarak sığınan sığınmacıların sayısı 600,000 civarında. Bu
rakamın 400,000’i mülteci kamplarında, 200,000’e yakını ülkemiz içindeki bir çok sehrimize yayılmış durumda.
Bu konuda Dünya Sağlık Teşkilatı (WHO) derhal harekete geçerek,
Suriye ve sınır komşu ülkelerinde
0-59 aylık çocuklara aşılama yapılmasına karar verdi. Bu doğrultuda
Rotary Organizasyonumumuz da seferber olarak, aşılama kampanyalarına destek vermeye çalıştı.
Türk Rotaryen’leri bu konuda
çok hassas; büyük çabalarla ülkemizde kökü kazınmış olan bu hastalığın
bir şekilde tekrar görülmesini istemiyorlar. Üç bölge guvernörleri bir araya gelerek, ne yapılması gerekiyorsa
yapmaya hazır olduklarını belirttiler.
Sağlık Bakanlığının istekleri doğrultusunda derhal gerekli promosyon
malzemesi balon ve şekerlerin bir kıs-
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mını temin ettiler. Bildiğiniz gibi şekerler ve balonlar çocukları aşıya teşvik eden çok önemli promosyon malzemeleridir. Ayrıca guvernörlerimiz,
Sağlık Bakanlığı ve Rotary arasındaki koordinasyonu sağlamak üzere, üç bölgeli “Ulusal Polio Komitesi”
kurarak süreci daha yakından takip
etmek üzere görevlendirme yaptılar.
Süreç yakından takip edilmektedir. 18 Ekim’de ilk aşılama kampanyası başlamıştır. Aşılamanın yapıldığı şehirlerimiz, Adana, Mardin, Kilis, Şırnak, Gaziantep, Hatay
ve Şanlı Urfadır. 2430. Bölgenin bu
şehirlerini içine alan gruplardan sorumlu guvernör yardımcılarımız ve
bir grup Rotaryen dostlarımız kanalı ile Halk Sağlığı İl Müdürlüklerine
talep edilen şekerlerin ve balonların
birinci aşılama kampanyasında kullanılacak miktarın önemli bir kısmı
teslim edilmiştir.
Yetkililerin ifadelerine göre şimdilik iki aşılama kampanyası ile ço-

cuklar iki kez aşılanacaktır. İlk etapta 1,500,000 çocuk, yine ikinci kampanyada aynı çocuklar bir kez daha
aşılanacaktır. Bunun için 3,000,000
doz aşıya ihtiyaç vardır. Sağlık Bakanlığı ilk parti aşılamayı kendi stoklarından yapabileceklerini, ancak
ikinci parti için talepte bulunduklarını ifade etmişlerdir. Bu arada her
iki kampanyadan sonra, yine her ihtimale karşı, ellerinde 1,500,000 doz
aşı kalması için, iki aşılama kampanyası için gerekli 3,000,000 doz aşının
temininde biz Rotaryenlerden destek talep edilmiştir. Bu konu derhal
Uluslararası Rotary Polio sorumlularına bildirilmiştir.
İkinci kampanyanın Aralık sonuna doğru, muhtemelen 21-22 Aralık
tarihlerinde olması beklenilmektedir. Bu ilk kampanyanın çok acil olarak başlaması ve bitmek üzere olması
nedeniyle, ikinci kampanyada, daha
organize, Rotaryenlerin de aşılama
alanında yer alarak yetkililere yardımcı olabilecekleri sağlık bakanlığınca ifade edilmiştir.
Değerli Dostlarımız; Çocuk Felci hastalığının kökünü dünyada kazı-

2430. Bölge Guvernörü Olguntürk ve bölge görevlileri aşıyı teşvik için toplanan balon ve
şekerleri aşılama yapılacak illere gönderdiler
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yarak, insanlığa büyük hizmet eden
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ve üyesi olmaktan gurur duyduğu- BÖLGELER
TOPLAM KULÜP
TOPLAM DDF
TOPLAM
Üye sayısı
Üye başına katkı
KATKILARI
KATKILARI
KATKILAR
muz Uluslararası Rotary, bu kez de
inanılmaz bir gayret içindedir. Ayrı- 2420
134,622.00
12,333.60
146,955.60
2004
73.33
ca şu ana kadar yurt dışından bir çok 2430
98,285.93
0.00
98,285.93
2154
45.63
Rotaryen dostumuz, bireysel olarak 2440
162,105.49
51,500.00
213,605.49
1651
129.38
veya guruplar halinde, Türkiye’ye ge- 2450
278,022.24
13,000.00
291,022.24
4472
65.08
lip, fiili olarak aşılama kampanyala- 2451
4,471.22**
4,471.22**
1791
2.50**
rında yer alabileceklerini belirtmek- 2452
6,850.00**
6,850.00**
2208
3.10**
tedirler. Rotary Vakfı, çocuk felci ile 2470
69,931.34
4,000.00
73,931.34
1408
52.51
ilgili promosyon ve diğer harcamalar 2482
135,119.69
8,054.00
143,173.69
2162
66.22
için belli bir oranda katkıda buluna2483
12,213.31*
2,977.00*
15,190.31*
1396
10.88*
bileceğini belirtmiştir. Başvurumuzu
2484
8,328.68*
3,500.00*
11,828.68*
694
17.04*
yaptık, ilgili fonun hesabımıza gelTOPLAM
909,947.90
95,354.60
1,005,312.50
16,794
58.47
mesini bekliyoruz. Yıllardır Polio hesabına bağışta bulunan dostlarımızın
gönülleri rahat olsun, katkıları misli misli geri dönüyor. Ama şunu bir
kez daha çok açık olarak ifade edelim; özellikle ülkemizde 1985 yılından beri büyük çabalar gösterilerek,
1997’lerde sonlandırılan çocuk felcinin tekrar gündeme gelmesi bizleri
inanılmaz derecede üzmüştür.
Şüphesiz hiç birimiz, gayretlerimizin boşa gitmesini istemeyecektir.
Bu nedenle çok acele geçen birinci süreçten sonra, ikinci kampanyada da
her zamanki duyarlılığımızı göstererek Sağlık Bakanlığımızın yanında
yer alacağımızdan emin olunmasını
istiyoruz.
Biz Rotaryenler çocuk felci konusunda çok duyarlı insanlarız, her türlü hizmete hazırız…
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