
1Çocuk Felcine Son  için 
çalışmak fikrine nasıl 
karar verdiniz?   

1952 yılında, yan� doğmadan üç yıl önce, 
ABD'de tar�h�n en korkunç pol�o ep�dem�s� ya-
şandı. B�nlerce k�ş� öldü ve daha fazlası sakat 
kaldı.  Ben �lk çocuk felc� aşısı çıktıktan b�r kaç ay 
sonra doğdum. Büyürken ne kadar şanslı oldu-
ğumun farkında değ�ld�m.

Daha sonra, Vakfımızın çalışmaları kapsa-
mında �lk elden çocuk felc�n�n çocuklar üzer�nde-
k� etk�s�n� gördüm. Aşı sayes�nde ABD son vakayı 
1979 yılında gördü ama 25 yıl sonra, 2004 yılında 
Asya ve Afr�ka'da 1,000'den fazla çocuk sadece 
orada doğdukları �ç�n felç oldular.

2007 yılında Vakfımız Çocuk Felc� savaşına 
katılmadan önce, uzmanlarla aylarca konuştum 
ve yoketmen�n tar�h�n� anal�z e� �m. Çocuk felc�-
ne karşı küresel �lerleme azalmış olsa b�le, yok 
etmen�n her zaman mümkün olduğuna �nandım 
z�ra dünya 1980 yılında ç�çek hastalığını yoket-
m�şt�.

Rotary, Vakfımızın Küresel Çocuk Felc�n� Yo-
ketme G�r�ş�m�ne katılmasında öneml� ve es�n-
lend�r�c� rol oynadı ve hastalıkla savaşan �nanıl-
maz b�r küresel ortaklık oluştu. Rotaryenler�n 
hastalığı yok etme konusunda  tutkulu oldukları 
ve �y� b�r ortak olacaklarının farkındaydık 

   

2Çocuk felci vakaları 
2019'da arttı. Yoketme 
konusunda hala iyimser 

misiniz?
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Çocuk Felcinde Rotary 
ile çalışmak

Evet 2019'da vaka sayısının ar� ığını gördük 
ama son 30 yılda ne olduğuna bakmamız lazım. 
1980'lerde her gün 1.000'den fazla çocuk felç 
oluyordu. Bugün bu rakam %99,9 azaldı ve vah-
ş� pol�o v�rüsü sadece Afgan�stan ve Pak�stan'da 
kaldı. Yoketme çalışmalarının olmaması duru-
munda sakat kalacak 18 m�lyon k�ş� şu an yürü-
yeb�lmekte.

Son 30 yılda büyük aşamalar kayded�ld�. Be-
n�m �ç�n H�nd�stan en güzel örneğ�. B�r zamanlar 
hastalığın yok ed�lmes�n�n en zor olacağı kabul 
ed�len ülkede 2011 yılında son vaka görüldü.

2013 yılında Sur�ye'dek� �ç savaş sırasında 
sağlık çalışanları olası b�r salgını önled�ler. Aşı 
yapanlar çocukların korunmasını garant� etmek 
�ç�n sadece savaş alanına g�rmekle kalmadılar, 
Ürdün, Lübnan, Türk�ye ve Irak g�b� komşu ülke-
lere g�den 2 m�lyondan fazla mültec�y� de d�kka-
te almak durumunda kaldılar. B�r �k� hafta �ç�nde 
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 2,4 m�lyon çocuğu 
aşılayacağını açıkladı ve ertes� yıl da salgın ön-
lenm�şt�.

2016 yılında vahş� v�rüs N�jerya'da tekrar 
görüldü. Sağlık görevl�ler� ve ortakları çalışma-
larını yoğulaştırdılar ve üç yıldır bölgede hastalık 
görülmüyor. Dolayısıyla 2020 yılında DSÖ Afr�-
ka'yı çocuk felc�nden arındırılmış ülke statüsü-
ne sokab�l�r. B�r kaç yıl önce bu düşünülemez b�r 
durumdu.

Çocuk felc�nde son vakalar özell�kle zorluk 
yaratıyor. Ancak pol�o programı tüm engelle-
r�n üstes�nden geld� ve son on yılda hastalığı yok 
edecek �mkan ve stratej�ler� gel�şt�rd�k. Rotary 

ortaklığı sayes�nde pol�o'yu tar�he gömeceğ�m�-
ze em�n�m. 

  

3 2'ye 1 eşleşme sistemini 
neden uzatmaya karar 
verdiniz?

Gates Vakfının Rotary �le uzun zamandır sü-
regelen partnerl�ğ� pol�o'ya karşı mücadelede 
öneml� rol oynadı. Eşleşme sayes�nde her yıl yo-
ketme çalışmalarına 150 m�lyon dolar ayırab�le-
ceğ�z. 

Bu fonlama �le �lg�l� b�r çok k�ş�n�n b�lmed�ğ� 
b�r başka şey de var. Bu para pol�o �le savaşma-
nın ötes�nde şeyler sağlıyor. Toplumlara aşı te-
m�n ederken, sıtmadan koruyan c�b�nl�kler, te-
m�z suya er�ş�m ve önleneb�l�r hastalıklara karşı 
çocukların aşılanmasını da gerçekleşt�r�yoruz. 
Topladığımız her dolardan faydalanıyoruz.

4Yoketmede sona 
gelirken Rotaryenlere 
mesajınız var mı?

Vakfımızda herkes Rotary �le çalışmaktan 
gurur duyuyor ve es�nlen�yor. Rotary pol�o'dan 
arındırılmış b�r dünya f�kr�n� öne süren �lk orga-
n�zasyondu. Son 30 yılda da Rotaryenler fon ya-
ratma aşılama ve savunuculuk çalışmalarına ka-
tılarak b�zler� sıfır vaka noktasına yaklaştırdılar.

Son adımlar muhakkak zor ve her Rotarye-
n�n yardımına �ht�yacımız olacak. Ama beraber-
ce çocuk felc�n� yok edeceğ�m�zden em�n�m.                                
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