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Yeryüzü Doktorları Doğu Guta için gönüllü eczacılarıyla bir araya geldi
Besin ve ilaç eksikliği nedeniyle yüzlerce insanın hayatını kaybettiği Suriye’nin Doğu Guta
bölgesinde Yeryüzü Doktorları bir yıldır düzenli bir beslenme programı yürütüyor. Yeryüzü
Doktorları, bölgede özellikle son günlerde yaşanan sıkıntılara dikkat çekerek bölgeye gıda
ve ilaç yardımlarını artırmak için gönüllü eczacıları ile bir araya geldi.
Suriye İnsan Hakları Ağı, Doğu Guta'da 5 yıldır uygulanan kuşatma süresince en az 397 kişinin
açlık ve ilaç eksikliğinden dolayı hayatını kaybettiğini bildirdi. 1100’den fazla çocuğun ise
hayati tehlike altında olduğu Doğu Guta’da anneler yeterli beslenemedikleri için çocuklarını
emziremiyorlar. Bölgede yaşamını yitiren çocuklardan birinin sadece 2 kilo olduğu belirten
UNICEF, çocukların hayatta kalmaları için acil tedaviye ihtiyaç duyduklarını belirtti. Kuşatma
öncesi 2 milyon, şimdi ise 400 bin civarı kişinin yaşadığı Doğu Guta’ya temel ihtiyaç
malzemelerinin ulaştırılması hayati önem taşıyor.
10 ayda 513 beslenme tedavisi

Yeryüzü Doktorları bu duruma kayıtsız kalmayarak Suriye’nin Doğu Guta bölgesinde, düzenli
bir Beslenme Programı ile 500 anne, 2000 bebek ve çocuğa Ocak ayından beri gıda desteği
veriyor. Yetersiz beslenme ve büyüme geriliğini en aza indirebilmek adına, 1 yaş altı bebekler
için doğal emzirmenin desteklenmesine ağırlık veren Yeryüzü Doktorları; 2017 Mart ayından
itibaren ablukanın bütünüyle daraltılmasına, tüm insani geçişler ile buralara açılan tünellerin
ve nakit akış yollarının kapatılmasına rağmen sağladığı gıda desteği ile 513 çocuğun beslenme
tedavisini gerçekleştirdi.
Bölgede günde bin 200 reçete yazıldığını ancak özellikle ablukanın sıkılaştığı dönemlerde
ilaçların temin edilemediğini belirten Yeryüzü Doktorları, gıda dışında ilaç ihtiyacının da
olduğuna dikkat çekerek Cumartesi günü gönüllü eczacıları ile bir araya geldi. Toplantı
esnasında, bölgedeki bir sağlık merkezine yapılan canlı bağlantı ile insani durum gözler önüne
serildi. Canlı bağlantı sırasında öne çıkan bilgiler şu şekilde oldu:
“Sağlık çalışanları görev başında açlıktan bayılıyor”

"3 buçuk aydır insanlar bir öğünden başka yemek yiyemiyorlar. Durum böyle olunca sağlık
merkezlerindeki hemşireler dahi açlıktan bayılıyorlar. Yollarda kan şekeri düştüğü için
bayılanlar oluyor. Beslenme yetersizliği diğer hastalıkları da olumsuz etkiliyor. 1 haftada
geçebilecek bir boğaz enfeksiyonu, 1 ayda geçmiyor. Bu bölgeye Arakan'dan sonra insani
durumun en çok alarm verdiği bölge denilebilir. Bazen günde 40 defayı bulan hava saldırıları

nedeniyle kuvözlerin bulunduğu birimin yeri 3 defa değiştirildi. Doktorlar burada sadece
doktor olarak hizmet vermiyorlar, yeri geldiği zaman hemşire, yeri geldiği zaman ambulans
şoförü oluyorlar."
Eczacılar seferber oldu
Yapılan toplantının ardından, bölgeye yardım ulaştırmanın kendileri için bir sorumluluk haline
geldiğini belirten gönüllü eczacılar, tanıdıkları diğer eczacıları da konu hakkında bilgilendirerek
Yeryüzü Doktorları'nın bölgeye yapacağı ilaç destek projesine katkıda bulunacaklarını belirttiler.

