Suriye’de görülen çocuk felcine karşı
aşılama kampanyası başlatıldı

S

uriye’de Çocuk Felci vakalarının görülmesine üzerine, Suriye ve komşu ülkelerde çocuk felci aşılama kampanyaları yapıldı. Uluslararası Rotary, bu
konudaki hassasiyeti nedeniyle tüm
bu ülkelere gerekli desteğin verilmesini organize etti. Özellikle Rotary
bölgeleri ve kulüpleri olan Suriye’ye
komşu ülkelerde, Rotaryenlerin desteği ile başarılı aşılama kampanyaları düzenlenmiş oldu. 23 Aralık günü
ikinci aşılama kampanyası başladı. O
gün bir günlüğüne Adana’ya giderek
bizzat bu kampanyayı yerinde izledim. İkinci aşılama kampanyası bu
kez 11 ilde yapıldı. Sizlere gözlemlerimi ve sahada çalışan yetkililerle
yapmış olduğum görüşmelerin özetini sunuyorum.
1- Sağlık Bakanlığının geçmiş yıllarda alışageldiğimiz yapısından çok
daha farklı, çok daha iyi organize olduğunu gözlemledim.
2- İkinci aşılama kampanyasının
gerçekleştiği, 11 ilde de döner sermaye gelirleri ile ihtiyaç duyulan sayıda
minibüs ve binek oto kiraladıklarını
bu nedenle aşılama personelinin ulaşımı ile ilgili hiç bir sorun yaşamadıklarını tespit ettim.
3- Aşılama personeli konusunda 11 ilde de bakanlığın koordineli
bir şekilde o il içinde ve çevresindeki
sağlık meslek liseleri ve yüksek okulları, tip fakülteleri ve benzer eğitim
kuruluşlarından stajyer veya kadrolu elemanlarından destek aldıklarını
gördüm. Bu şekilde aşılama personeli
konusunda da hiç bir zorluk çekilmediği görüldü.
4- Özellikle günümüzde çok yaygınlaşan yemek fabrikalarından, bakanlığın talebi ile muntazam ve stan-
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dart kumanya temin edildiğini ve bu
imkanın istisnasız tüm 11 ilde uygulandığını tespit ettim.
5- Tüm ekipler oluşurken bir tecrübeli uzman, yanına bir stajyer, ya
da daha az tecrübeliyi bir araya getirdiklerini izledim. Bu organizasyonu
tüm 11 ilde benzer şekilde yaptıklarını ifade ettiler.
6- Tüm sağlık ocaklarının, aile
hekimlerinin bu konuda bilgilendirildiklerini, hepsinin bu konuda seferber olduğunu gözlemledik. Özellikle aile hekimliği mekanizmasının
bu aşılama periyodunda çok büyük
yararlarının olduğu ifade edildi.
7- Oluşturulan ekiplerde hiç bir
şekilde aşılar için soğuk kap sorunları olmadığını ifade ettiler. Çünkü
artık günümüzde, yine geçmişle karşılaştırma yapılırsa soğuk kap üretimi konusunda bir sıkıntı çekilmediği
ve bunun yansıması olarak da soğuk
kap temininde bir sorun olmadığı
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gözlemlendi.
8- Gezdiğimiz evlerde annelerin
çocuklarının ikinci kez aşılanmaları ile ilgili çok bilinçli olduklarını,
aşı kartları ile ilgili, aile hekimleri ile
ilgili, sağlık ocakları ile ilgili, bir önceki aşılamayı yapan ekipler ile ilgili
son derece bilinçli hareket ettiklerini gözlemledim. Bu gezdiğimiz evler içinde, gelir ve eğitim seviyesi ve
yaşam şartlarının çok düşük ailelerin de olduğunu ifade etmek isterim.
Buna rağmen anneler cin gibiydi.
Halk sağlığı doktoru, “Merak etmeyin
Malik bey, diğer şehirlerde de bundan
farklı değil” demesini açıkçası doğru
kabul ediyorum. Hem apartman modeli evler, hem de tek katlı, gece kondu tipi evlerin olduğu varoşlar gezildi.
9- Daha önceki yıllardaki kampanyalardan çok iyi biliyorum, hatırlıyorum ama, bu konuda tereddüdü olan guvernörlerime şu bilgiyi de
vermek isterim. Bir kez daha aşı yaptırmak konusunda tereddüt eden, ağlayan, naz yapan çocuklara “Balon”

Çocukları aşıya alıştırmak için Rotary şeker ve balon dağıttı

ve “Şeker”in ne denli etkili kandırma
malzemesi olduğuna şahit oldum.
Aşı yaptırmamak için ağlayan, kaçan,
annesinin arkasına sığınan çocuğa
balon ve şeker verdiğimizde nasıl yumuşadığını ve aşı yapılmasına müsaade ettiğini, bu bir günlük süre içinde
defalarca şahit oldum. Balon ve şekere verilen paralar yerini bulmuştur,
lütfen bu konuda rahat olunuz sevgili
guvernörlerim.
10- Bir de “Suriyelilerin bulunduğu kampları ziyaret edebilir miyiz, bu
kamplardaki aşılama kampanyası nasıl gidiyor, görebilir miyiz” diye sorduğunda, bunun imkansız olduğunu,
bu kamplara standart görüştüğüm
halk sağlığı doktorlarının, hemşirelerin ve personelin dahi giremediğini,
bu kamplara girişin çok özel izinlere bağlı olduğunu, çok ciddi korunduğunu ifade ettiler. Hemen bunun
yanı sıra, aşılamanın ciddiyeti ve güvenirliği açısından, kamplar dışındaki aşılamadan çok daha ciddi ve düzenli olduğundan şüphe etmememiz
gerektiğini ifade ettiler. Her kampta bir sahra hastanesinin olduğunu,
yeterli doktoru ve hemşiresi olduğunu, özellikle bakanlığın uluslararası
platformlarda hata yapmış olmamak
için çok dikkatli davrandığını belirttiler. “Kamplar dışındaki Suriye’liler,
normal bizim halkımızla aynı aşılama
güvencesini sahipler” şeklinde ifade
kullandılar.
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11- Birinci aşılama kampanyasına
1,100,000 çocuk, ikinci aşılama da
da 1,200,000 aşılamayı planladıklarını bir kez daha belirttiler. Sağlık Bakanlığı yetkilileri, ellerinde
yeteri kadar aşı olduğunu, bu aşıları
UNICEF’ten temin ettiklerini ifade
ettiler. Yine gördüğüm kadarı ile sahada çalışan tüm doktor ve tecrübeli
sağlık personeli bu çocuk felci hastalığını dünyadan kökünü kazımak konusunda Rotary’nin ne denli çalıştığının farkındalar ve biliyorlar.
12- Türkiye’de herhangi bir çocuk felci virüsüne rastlanılmamıştır. Dünya sağlık teşkilatının resmi
verilerine göre Suriye sınırları içinde 17 vaka görülmüştür. Türkiye’de
yaşayan Suriyelilerde herhangi bir
virüse rastlanılmamıştır. Ayrıca sağlık bakanlığı yetkilileri, ülkemizdeki çocukların, aşılanma sisteminin
düzenliliği ve oturmuşluğu nedeniyle, “çocuk felcine rastlanılmaması gerekir, rahat olunuz” şeklinde ifade kullanmışlardır.
13- Rotary vakfından sağlanan
50.000 ABD doları karşılığında alınan balon ve şekerler ve son periyottaki bölgelerimizin ilave katkıları temin edilen promosyon malzemeleri
sahaya iletilmiş ve kullanılmaktadır.
En kısa süre içinde Rotary Vakfının gönderdiği paranın proje dosyası kapatılacaktır. Bu arada her iki

kampanya için açılan bölgeler ortak
hesabına, ülkemiz Rotaryenlerinin
sağladığı bağışlarla da balonlar ve şekerler alınmıştır. Türk Rotaryenlerinin çocuk felci konusunda ki duyarlılığı takdire şayandır. Balon ve şeker
temininde, yurt içi Rotaryenlerin ve
yurt dışı Rotary vakfını katkısı toplam 200,000 TL yi bulmuştur.
“Rotaryen olmaktan gurur duyuyorum” cümlesini her zaman çok önemsemişimdir. Bana vermiş olduğunuz
bu görev nedeniyle bir kez daha kendi kendime doğrulamama neden oldunuz. Rotary organizasyonu mükemmel üstü, olağan üstü bir organizasyon. Şükürler olsun ki böyle bir
organizasyonun üyeleriyiz.
Bu görevimi yapma konusunda en
başta bana destek veren tüm üç bölge
dönem guvernörlerime, görevlendirdikleri çocuk felci komite üyelerine,
bölgelerin vakıf komitesi başkanlarına, Uluslararasında görevli geçmiş
dönem direktörüm ve gelecek dönem
direktörüm, Zon Polio Komitesi Koordinatörüm, Zon Vakıf Koordinatörü yardımcım, sizlere çok teşekkür
ederim. Ayrıca huzurlarınızda, Ankara Rotary ofisindeki personelimize
ve diğer bölge ofis personellerine çok
teşekkür ederim.
Tabii ki en büyük teşekkür de
Türk Rotaryenlerine...
❏❏❏
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