
30 Ekimde Uluslararası Rotary tarafından yapı-
lan açıklamaya göre, Rotary, "Çocuk Felci-
ne Son Küresel Girişimi"ne 50 milyon do-

lar daha bağışta bulunuyor. Bu katkı aşılama faaliyetleri için 
gözlem, teknik yardım ve operasyonel destek amaçlı kullanı-
lacak ve 38,4 milyon çocuğun aşılanmasına yardımcı olacak. 
Bu bağış, tip 3 polio virüsünün (WPV3) dünyadan tamamen 
yokolduğu açıklamasının ardından geldi. 

Açıklama, WPV3'ün tarihte üçüncü kez, hastalığa neden 
olan virüs olarak yeryüzünden  silindiğini ve artık çocukla-
rı etkileyen tek bir tip virüsün kaldığı anlamına geliyor. Ro-
tary ve Küresel Çocuk Felcine Son Girişimi (GPEI) geçtiği-
miz Ağustos ayında da bir başka önemli kilometre taşını daha 
aşarak, Nijerya'da son üç yılda çocuk felci vakasına rastlan-
madığını açıklamış ve bu durumda 2020 yılında Afrika böl-
gesinin de resmen çocuk felcinden arındırılmış olduğu dekla-
rasyonu için yolu açmıştı.

UR'nin PoliopPlus Komite Başkanı Michael McGovern, 
her iki dönüm noktasının da son hedef olan çocuk felcinden 
arındırılmış bir dünyaya çok yaklaşıldığını gösterdiğine de-
ğinirken, Pakistan ve Afganistan'da artan vakalar nedeniyle 
hâla atılması gereken adımların bulunduğuna dikkat çekiyor.

Açıklanan bağışların kullanılacağı ülkeler ve miktarlar 
aşağıdaki şekilde oluşmuş bulunuyor:

Ülke ve Bölgeler                         Bağış miktarı ($)
Afrika bölgesi gözlem operasyonları:  6.300.000 
Camerun: 4.100.000 
Çad 3.300.000
Kongo Demokratik Cumhuriyeti 3.400.000
Nijer 8.200.000
Nijerya 491.153
Afganistan 4.600.000
Pakistan 4.800.000
Somali 4.600.000
mOPV2 aşı stoğu 10.300.000 

Rotary çocuk felcine son için her yıl 50 milyon dolar kat-
kı taahhüt etmiş bulunuyor. Bu miktar Bill&Melinda Gates 
Vakfı tarafından 2'ye 1 oranında desteklenecek ve böylece yıl-
da 150 milyon dolar bu amaca ayrılmış olacak. 

Çocuk Felcine Son girişiminde virüsün yok edilmesi nok-
tasına yaklaşılırken, Rotary de Dünya Çocuk Felci gününde 
çeşitli aktiviteler düzenleyerek bu konuda bilinci arttırmaya 
devam etti. Bu yıl program Facebook'ta çeşitli lisanlarda ve 

dünyadaki değişik zaman dilimlerine göre yayınlandı. UNI-
CEF ABD ve Bill & Melinda Gates vakfı tarafından finanse 
edilen program, TV sunucusu ve paralimpik madalya kazan-
mış olan Ade Adepitan, süpermodel Isabeli Fontana, bilim 
eğitimcisi Bill Nye ve aktris Archie Panjabi tarafından sunul-
du. 

Rotary Dünya Çocuk Felci gününde çeşitli 
aktiviteler düzenleyerek bu konuda bilinci 
arttırmaya devam etti. 

Programda ayrıca bundan önce hiç yayınlanmamış olan 
ve Hindistan, Pakistan ve Ukrayna'lı üç Rotaryenin kendi 
ülkelerinde çocukları poliodan korumak için yaptıkları ça-
lışmalar yer aldı. Pakistan'da Rotaryen Tayyaba Gul, sağlık 
görevlileri ile beraber çalışarak annelere çocuk felci aşısının 
önemini anlatıyordu; Hindistanlı Doktor Hemendra Verma, 
Rotaryenler ve sağlık çalışanlarını her çocuğa ulaşmak için 
teşvik ediyordu; Ve Ukraynalı Rotaryen Sergii Zavadskyi ço-
cuklarını aşılamaktan çekinen kişileri eğitmek için sosyal 
medya ve toplum faaliyetlerini kullanan bir savunuculuk ve 
bilinçlendirme programını yönetmekteydi. Bu üç kişi bir an-
lamda Rotaryenlerin tüm dünyada yaptıklarının iyi bir örne-
ğini teşkil etmekte idiler. 

Başarılı geçen 2019 yılına rağmen Afganistan ve Pakis-
tan'da artan vakalar endişelere neden oluyor. Hastalığın bu-
lunduğu alanlara erişimin zorluğu, sağlık görevlilerinin gü-
venliğinin bulunmaması ve bu bölgelerdeki insanların de-
vamlı hareket halinde olmaları işleri zorlaştırıyor. 2018'de 
33 vakanın bildirildiği bu ülkelerde 2019'da bugüne kadar 88 
vaka tespit edildi.

Çocuk Felci dünyadan silindiği takdirde, çiçek hastalı-
ğından sonra yeryüzünden yokedilmiş ikinci hastalık olacak. 
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Rotary'den Çocuk Felcine Son için 50 milyon dolar
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