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Son adım neden
çok önemli
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2018'deki çocuk felci
vakası 2017'ye göre
daha fazla idi.
Cesaretimizi kaybetmeli
miyiz?

Kesnlkle hayır. Sıfıra yaklaştıkça vak'a sayısının oynak olmasını beklyorduk. Dört yıl üst üste 100 vakanın altında kaldık. Bu br lerleme şaret olarak
görüleblr. Çocuk felcnden etklenen bölgelerde
Hükümetlern ve Rotaryenlern konuya önem vermeler sayesnde hedefe ulaşacağız.
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Çocuk felci gibi bir
hastalığı yoketmek
neden bu kadar zor?

Unutmamalıyız k, ABD gb aşının dama hazır bu-

lunduğu br ülkede dah hastalığı yoketmek 20 yıldan
fazla zaman aldı. Şu anda çalışmakta olduğumuz böl-

VIKTOR MILLER GAUSA / DANA SCHOBERG

gelerde ABD'de olduğu gb gelşmş br sağlık altyapısı yok
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Şimdi ne gibi risklerle
karşı karşıyayız?
Brkaç yıldır endemk ülkeler olan Afgans-

tan, Njerya ve Pakstan'da yoğun br şeklde çalışıyoruz. Bazı nsanlar ülkelernde çok daha başka
htyaçlar olmasına rağmen bzm çocuk felcne para
harcamamızdan endşeller. Çocuk felc aşısına karşı

br drenş var ve bu sadece çocuk felcne karşı. Bze

büyük sürprüz oldu. O tarhten ber de çok çalışma-

meydan okuyan durum, budur ve o ülke vatandaşlarına ve çocukların başka hzmetler de götürerek a-

lar yaptık. Şu an GPS planlaması ssayesnde çocukların nerede olduklarını blyoruz ve yetkllerle

lelern desteğn kazanmalıyız. PoloPlus'ın "plus"ını
(artısını) böylece sağlamış oluruz.

beraber çalışarak tüm çocukların aşılanmasının yapıldığından emn olablyoruz.
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Bu bölgelerdeki ihtilafların etkisi ne
durumda?

Aşılamanın lojstğn çok fazla zorlaştırıyor.
Küresel Çocuk Ffelcn Yok etme grşm sadece
hükümetlerle muhatap olmuyor, hükümet karşıtı
güçlerle de konuşmaya çalışıyoruz. Herkesn güven ve desteğn almak çn çalışırken, bazı bölgelerde aşılama ekplermzn aylarca, hatta bazen
yıllarca gremedğ yerler bulunmakta.
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Aşılama ekipleri bir
çocuğu atladıklarını
biliyorlar mı? Ya da
varlığından bile haberdar
olmadıkları çocuklar var mı?
Şu an ne zaman ve nerede br çocuğu aşılayamadığımız konusuna oldukça hakm olduğumuzu düşünüyorum. Şu ank problemmz atladığımız çocuk
sayısını azaltablmek. Njerya'da, ülkenn en son çocuk felcn gördüğü yıldan sonra, Borno eyaletnde
2016 yılında br çok vakanın ortaya çıkması bzm çn
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Nerelerde başarıyı
görebiliyoruz?

Son beş yılda, endemk olan üç ülke harcnde vahş polo vrüsüne hç br yerde rastlamadık. Njerya'da da neredeyse üç yıldır çocuk felc
vak'asına rastlamadık. Daha önce rastladıklarımız
da ülkenn küçük br alanında ortaya çıkmıştı.
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Rotaryenlerin bilmeleri
gereken en önemli şey
nedir ?

Afganstan, Njerya ve Paktasn'dak rotaryen-

lern ısrarları ve bu şe kendn adamış olmaları
ben çok etkled. Heps çocuk felcn yok etmek çn
yoğun br çalışma çndeler. Bu ülkelerde yapabldklerne bakınca şaşırmamak mümkün değl.
Rotaryenler ymser olmalı ve çocuk felcne son
programına desteklern sürdürmeldrler. Ayrıca,
fonlamanın devamlı olmasını sağlamak çn, bu htyacı gündeme getren ve hükümettek lderlern
dkkatne sunan Rotaryenlere de htyacımız var.
Hedefmz asla gözden kaçırmamalıyız.

