
yi sağlık hizmetinin herkesin hakkıdır..
Dünyada 400 milyon insan temel sağlık
hizmetlerine erişememektedir.

Hastalıklar, dünya çapında
milyonlarca insan için sefalet ve acı
sonuçlanmaktadır. Bu nedenle hastalıkları
tedavi etmek ve önlemek Rotary için çok

önemlidir. Rotaryenler, salgınlar ile mücadele
eder ve sağlık hizmetlerine erişim için çalışır,
yetersiz hizmet alan topluluklarda geçici
klinikler, kan bağışı merkezleri ve sağlık
eğitim tesisleri kurulmasına destek olurlar.

Rotary, HIV/AIDS, Alzheimer, multipl
skleroz, diyabet ve çocuk felci gibi
hastalıklarla sürekli mücadele etmektedir.
Hastalıkların önlemesi toplumlar için önemli
bir olgudur, bu nedenle Rotary’de sağlık
eğitimine önem verilir, yaşamı tehdit eden
hastalıkların yayılmasını durdurmak için
çalışılır.

Rotary üyelerinin dünya çapında her
zaman devam eden yüzlerce sağlık projesi
vardır.

� Polio farkındalık projesi
� Sepsis farkındalık projesi
� Kan bağışı projesi
� Organ bağışı projesi
� Kök hücre bağışı projesi

� Rahim ağzı kanserini önleme projesi
� Tıbbi ekipman bağışı
� Ücretsiz hepatit testi projesi
� Genel sağlık taranması projesi
� Ağız ve diş sağlığı taranması projesi
� Ücretsiz maske dağıtımı projesi
� Ücretsiz hijyenik PED dağıtımı projesi
� Okulda sağlık bilinç kampı projesi
� Kalp hastalığının önlenmesi projesi
� İlk yardım eğitimi projesi
� Covid 19 farkındalık Projesi
� Sepsis farkındalık Projesi
� Aşı bilinçlendirme farkındalık Projesi
� SMA hastalığı farkındalık Projesi
� Spina Bifida hastalığı farkındalık Projesi
� Bakım evlerinde sağlık taramaları
� Birinci basamak sağlık ocağına oksijen ölçer

bağışı rojesi
� Erken tanı hayat kurtarır projesi
� Uyuşturucu ile mücadele farkındalık projesi
� Diyabetik retinopati taraması ve tedavisi

projesi
� Covid antijen ve antikor test kiti bağışı

projesi
� Diyaliz makinesi bağışı projesi
� Kanser tespit mamografi otobüsü bağışı

projesi
� Mamografi ve kolposkop bağışı projesi
� Akılcıl ilaç kullanımı farkındalık projesi
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Türkiye’deki 3 Rotary
Bölgesinde ayrı ayrı
kurulmu2 olan
Komiteler, her Rotary
döneminde kendi
Bölgelerinde konu ile
ilgili çalı2malar yapar,
projeler üretirler.

� Otomatik eksternal defibrilatör bağışı projesi

Türkiye’deki 3 Rotary Bölgesinde ayrı ayrı
kurulmuş olan Hastalıklar ile Mücadele ve
Hastalıkların Önlenmesi Komiteleri, her
Rotary döneminde kendi Bölgelerinde konu
ile ilgili çalışmalar yapar, projeler üretirler..

Yapılan bilgilendirme toplantıları
sonrasında alınan kararlardan yola çıkılarak
birçok kulüp, bir çok konuda sağlık projelerini
hayata geçirir. Kan ve kök hücre bağışı, göz
taraması, meme kanseri erken tanı eğitimleri,
devlet hastanesine yatak ve tıbbi malzeme
bağışı, 2021-2022 döneminde hayata
geçirilmiş olan projelerden bazılarıdır

ROTARY’NİN EN BÜYÜK HİZMET
PROJESİ : POLİO PLUS

Dünya üzerinde hiçbir gönüllü kuruluşun
girişemediği ölçüde büyük bir kampanya olan
PolioPlus, Rotary’nin haklı gururudur.

Geçtiğimiz iki yılda, hastalıklarla
mücadeleye bağlı kalmanın ne kadar önemli
olduğunu hep beraber gözlemledik.. COVID-
19'un yayılmasını durdurmaya yardımcı
olmak amacı ile, Çocuk Felciyle mücadele
için geliştirdiğimiz uzmanlığımızı kullanıyoruz.
Kulüpleri vasıtası ile Rotaryenler,
toplumlarına sağlık eğitimi vermek ve rutin
sağlık bakımı sağlamak için yüzlerce proje
üreterek, hastalıkların önlenmesine ve
sağlıklı nesillerin yetişmesine öncülük
yapmaktadırlar.




