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2018'deki çocuk felci 
vakası 2017'ye göre 
daha fazla idi. 

Cesaretimizi kaybetmeli 
miyiz? 
Kes�nl�kle hayır. Sıfıra yaklaştıkça  vak'a sayısının oy-
nak olmasını bekl�yorduk. Dört yıl üst üste 100 va-
kanın altında kaldık. Bu b�r �lerleme �şaret� olarak 
görüleb�l�r. Çocuk felc�nden etk�lenen bölgelerde 
Hükümetler�n ve Rotaryenler�n konuya önem ver-
meler� sayes�nde hedefe ulaşacağız.

Çocuk felci gibi bir 
hastalığı yoketmek 
neden bu kadar zor?

Unutmamalıyız k�, ABD g�b� aşının da�ma hazır bu-
lunduğu b�r ülkede dah� hastalığı yoketmek 20 yıldan 
fazla zaman aldı. Şu anda çalışmakta olduğumuz böl-
gelerde ABD'de olduğu g�b� gel�şm�ş  b�r sağlık altya-
pısı yok

Şimdi ne gibi risklerle 
karşı karşıyayız?
B�rkaç yıldır  endem�k ülkeler olan Afgan�s-

tan, N�jerya ve Pak�stan'da yoğun b�r şek�lde çalışıyo-
ruz. Bazı �nsanlar ülkeler�nde çok daha başka 
�ht�yaçlar olmasına rağmen b�z�m çocuk felc�ne para 
harcamamızdan end�şel�ler. Çocuk felc� aşısına karşı 

Michael K. McGovern
Uluslararası PolioPlus Komite Başkanı

1 

Son adım neden 
çok önemli
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b�r d�ren�ş var ve bu sadece çocuk felc�ne karşı. B�ze 
meydan okuyan durum, budur ve o ülke vatandaşla-
rına ve çocukların başka h�zmetler� de götürerek a�-
leler�n desteğ�n� kazanmalıyız. Pol�oPlus'ın "plus"ını 
(artısını) böylece sağlamış oluruz. 

4Bu bölgelerdeki ihtilaf-
ların etkisi ne 
durumda?

Aşılamanın loj�st�ğ�n� çok fazla zorlaştırıyor. 
Küresel Çocuk Ffelc�n� Yok etme g�r�ş�m� sadece 
hükümetlerle muhatap olmuyor, hükümet karşıtı 
güçlerle de konuşmaya çalışıyoruz. Herkes�n gü-
ven ve desteğ�n� almak �ç�n çalışırken, bazı bölge-
lerde aşılama ek�pler�m�z�n aylarca, hatta bazen 
yıllarca g�remed�ğ� yerler bulunmakta. 

5Aşılama ekipleri bir 
çocuğu atladıklarını 
biliyorlar mı? Ya da 

varlığından bile haberdar 
olmadıkları çocuklar var mı?

Şu an ne zaman  ve nerede b�r çocuğu aşılaya-
madığımız konusuna oldukça hak�m olduğumuzu dü-
şünüyorum. Şu ank� problem�m�z atladığımız çocuk 
sayısını azaltab�lmek. N�jerya'da, ülken�n en son ço-
cuk felc�n� gördüğü yıldan sonra, Borno eyalet�nde 
2016 yılında b�r çok vakanın ortaya çıkması b�z�m �ç�n 

büyük sürprüz oldu. O tar�hten ber� de çok çalışma-
lar yaptık. Şu an GPS planlaması ssayes�nde çocuk-
ların nerede olduklarını b�l�yoruz  ve yetk�l�lerle 
beraber çalışarak tüm çocukların aşılanmasının ya-
pıldığından em�n olab�l�yoruz.

6Nerelerde başarıyı 
görebiliyoruz?

Son beş yılda, endem�k olan üç ülke ha-
r�c�nde vahş� pol�o v�rüsüne h�ç b�r yerde rastla-
madık. N�jerya'da da neredeyse üç yıldır çocuk felc� 
vak'asına rastlamadık. Daha önce rastladıklarımız 
da ülken�n küçük b�r alanında ortaya çıkmıştı.

7Rotaryenlerin bilmeleri 
gereken en önemli şey 
nedir ?

Afgan�stan, N�jerya ve Pak�tasn'dak� rotaryen-
ler�n ısrarları ve bu �şe kend�n� adamış olmaları 
ben� çok etk�led�. Heps� çocuk felc�n� yok etmek �ç�n 
yoğun b�r çalışma �ç�ndeler. Bu ülkelerde yapab�l-
d�kler�ne bakınca şaşırmamak mümkün değ�l.

Rotaryenler �y�mser olmalı ve çocuk felc�ne son 
programına destekler�n� sürdürmel�d�rler. Ayrıca, 
fonlamanın devamlı olmasını sağlamak �ç�n, bu �h-
t�yacı gündeme get�ren ve hükümettek� l�derler�n 
d�kkat�ne sunan Rotaryenlere de �ht�yacımız var. 
Hedef�m�z� asla gözden kaçırmamalıyız.
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