
ÜCRETSİZ SAĞLIK VE
FARKINDALIK KAMPI

BANGLADEŞ
Dhaka Fort, RC Shere

Bangla Nagar'ın Kulüplerinin
ortak olarak düzenlendiği

tıbbi sağlık kampı ve farkın-
dalık projesine ev
sahibi olarak ka-

tıldı. Buraya ev sa-
hibi kulüp olarak 32
kulüp daha katıldı.

nneler her kültürde, dünyanın her bölgesinde temel bir rol oynarlar.
Ancak anne ve bebeğin nerede yaşadığına bağlı olarak yaşam şekli,
gelişimi ve ölüm riski farklıdır.

Güney Afrika’da 39 kadından biri gebeliğe bağlı komplikasyonlardan
hayatını kaybetmektedir. Gelişmiş ülkelerde bu oran 4700 kadından bi-
rine,167 çocuktan birine olarak düşmektedir.

Her yıl 5 yaşın altındaki 5,9 milyon çocuk yetersiz beslenme, yetersiz sağlık
hizmeti ve yetersiz temizlik nedenleriyle ölüyor. “Bunların hepsi önlenebilir.”

Rotary Vakfı 7 temel odak noktasından biri olan “ANNE VE ÇOCUK SAĞ-
LIĞI” konu başlığındaki projeleriyle tüm dünyada Anne ve Çocuk Sağlığını, şart-
larını korumak, iyileştirmek, dezavantajlı bölgelerdeki anne ve çocuklarına
yüksek standart sağlık hizmeti sunmak, kültürel gelişimleri için gerekli eğitimleri
vermek şeklinde hizmetlerle gelişmiş bölgelerdeki anne ve çocuklarla aynı, ben-
zer şartların sağlanmasına hizmet etmektedirler.

Rotary Kulüpleri birçok konu başlığında (hastalıktan korunma, sağlıklı gebelik,
emzirme, gezici sağlık hizmetleri, aşı uygulamaları, hijyen, ilk yardım, ev kaza-
ları, meme kanseri, HIV, HPV erken tanı seminerleri eğitimleri gibi) projeler ger-
çekleştirmektedir.

Biz Rotaryenler sahile vurmuş deniz yıldızlarını denizlere kavuşturmaya
devam edeceğiz. Dünyayı değiştiremeyiz belki ama bir çocuğun, bir annenin
dünyasını değiştirebiliriz.

Unutmayalım ki bir annenin dünyasını değiştirmek onun çocuğunun; sonra-
sında onun yetiştireceği çocukların ve aslında nesillerin dünyasını değiştirecektir.

Rotaryen Saygı ve Sevgilerimle
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ANNE VE ÇOCUK SAĞLIĞI
ROTARY TAKVİMİNDE NİSAN AYI:
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Ayfer Aytöre
UR 2430. Bölge

Özel Projelerden
Sorumlu

Bölge Sekreteri

SPİNA BİFİDA (Ayrık Omurga) has-
talığı hamilelik ve öncesinde yeterli

folik asit kullanımıyla önlenebilen bir
hastalıktır. Bölgemizde Samsun Ka-
radeniz Rotary Kulübü, Halk Ekmek
Fabrikasıyla yapılan an-
laşmayla folik asit takvi-

yeli ekmek üretimini
sağlamıştır. Tüm bölge-

mizde yaygınlaşması he-
deflenmektedir.

TAYLAND ANNE
VE ÇOCUK
SAĞLIĞI-GELİŞİMİ
(ROTARY
BAĞIŞLARIYLA
YAPILMIŞ)

Anne ve Çocuk Sağlığı projelerine bölgemizden ve dünyadan örnekler;
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MEME KANSERİ ERKEN TANI PROJELERİ
İstatistiklere göre kadınlar arasında en sık rastlanan
kanser türünde Erken tanı çok önem taşımaktadır.

Rotary
Kulüpleri her yıl
düzenli olarak
konuda farkında-
lık projeleri yap-
makta, kadınlara
erken tanı
eğitimleri
vermektedirler.

GÜVENLİ ANNELİK VE ÇOCUKLARIN
HAYATA TUTUNMASI PROJESİ NİJERYA

Güvenli Annelik ve Çocuk Hayatta Kalma Proje-
sini Oginigba Topluluğu'nda Oginigba Rotary Top-

lum Birliği, Trans Amadi Rotaract Kulübü ve
Rotaract Sağlık, Bilim ve Teknoloji Okulu ile iş bir-
liği içinde gerçekleştirdi. Bu projeye 150'den fazla
anne ve çocuk katılmış, hamile annelere doğum-
lara yardımcı olmak için doğum kitleri dağıtılmış,
çeşitli testler yapılmış ve katılımcılar doktorlarla

buluşturularak, gerekli tedavilerine başlanılmıştır.

ANNE VE ÇOCUK
BAKIMI KAMPI
Her üç ayda bir şehirlerde Rotar-
yenler tarafından bir sağlık kampı
düzenleniyor. Doktorlar bölgeleri
ziyaret ediyor ve hastalara ücret-
siz ilaç veriyorlar... Emziren anne-
lere ve ailelerine tıbbi bakım
veriliyor.

HAMİLELERE ÖZEL FARKIN-
DALIK KAMPI SRİ LANKA
Bu program, Rotary Kulüpleri ta-
rafından hamile anneler için dü-
zenlenmiştir. Bu etkinliğe 125
hamile anne katıldı. Programda
ayrıca bir müzik programı ve dok-
torların tavsiyesiyle bir dizi konfe-
rans yer aldı. Anne ve çocuk için
gerekli malzemeler hediye edildi.

HİNDİSTANDA İHTİYACI OLAN
HAMİLE KADINLARA,
ANNELERE VE BEBEKLERİNE
SAĞLIK BAKIMI VE SAĞLIK
SETLERİ SAĞLANMASI
Bu projede Rotary kulüpleri. Hamile
kadınlara eğitim, aşılar, doğum set-
leri ve gezici sağlık klinikleri sağla-
dılar. Kadınlara anneden bebeğe
HIV bulaşmasını nasıl önleyecek-
leri, nasıl emzirilecekleri ve kendile-
rini ve çocuklarını hastalıktan nasıl
koruyacakları öğretildi
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