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Suriye Doğu Guta Bölgesine Yeryüzü Doktorları’ndan İlaç ve
Beslenme Sağlığı Hizmeti
400 bin kişinin yaşadığı tahmin edilen Doğu Guta’da uzun süredir devam eden ve Şubat
ayında şiddetlenen çatışmalar yüzlerce sivilin ölmesine neden oldu. 5 yıldır süren abluka
sebebi ile bölgede gıda, ilaç gibi hayati malzemelerin temininde sıkıntı yaşanıyor. Gıda ve
ilaç eksikliğinden dolayı çocuklar başta olmak üzere ciddi sağlık sorunları yaşanıyor. Bununla
birlikte hastanelerin, sağlık çalışanlarının dahi hedef alınması ise bölgedeki sağlık sisteminin
işleyemez hale gelmesine sebep oluyor.
Tüm bu krizin sonuçlarını son günlerde daha ağır olarak yaşayan Doğu Guta halkı için
Yeryüzü Doktorları bir yıldan fazladır sürdürdüğü beslenme sağlığı çalışmalarına devam
ederek ayda 2 bin 500 kişiye uzmanlar gözetiminde besleyici gıda takviyesi sunmaktadır.
Doğu Guta’daki çocuklar için ilaç desteği projesi
Beslenme sağlığı çalışmalarının yanı sıra bölgedeki ilaç temini problemi için de harekete
geçen Yeryüzü Doktorları Ocak ayında başlattığı proje ile çocuklara yönelik olarak ayda 12
bin reçeteyi ücretsiz olarak karşılamaktadır.
Doğu Guta halkının ilaç ve yiyecek bulamadıklarından dolayı ölümle savaştıklarını söyleyen
Yeryüzü Doktorları Yönetim Kurulu Başkanı Yahyahan Güney “Doğu Guta’da insan ve
malzeme geçişlerine konan ambargolar nedeniyle insanlar yıllardır temel gıda
malzemelerine ve ilaçlara erişimde ciddi sıkıntı yaşıyor. Bölgede son zamanlarda artan kriz
nedeniyle maalesef ölümlerde artış var. Doğu Guta halkının yanında olmak için
bağışçılarımızın ve gönüllülerimizin desteğinin artarak devamını diliyoruz.” dedi.

Yeryüzü Doktorları Hakkında
2000 yılında, sağlık alanında uluslararası bir sivil toplum kuruluşu olarak çalışmalarına başlayan Yeryüzü
Doktorları, sayısı 15 bini aşkın gönüllüleri sayesinde ulaştığı ülkelerin ve uyguladığı projelerin sayısını her geçen
gün artırıyor. Bugüne kadar Afganistan’dan Suriye’ye, Somali’den Gazze’ye, Uganda’dan Yemen’e kadar 40’tan
fazla ülkede projeler yürüten Yeryüzü Doktorları, tıbbi insani yardıma ihtiyaç duyan bölgeler başta olmak üzere,
doğal felaketlerden etkilenen ülkelere de en hızlı şekilde ulaşmayı hedefliyor. Başlangıçta, gönüllülerden oluşan
sağlık ekiplerinin, muayene ve ameliyatlar yapmak ve ilaç-ekipman desteğinde bulunmak amacıyla, kısa süreli
sağlık kampları düzenleyerek organize ettikleri yardım çalışmaları, zamanla uzun vadeli ve kalıcı değişimler
sağlayan programlara dönüşmüştür. Yeryüzü Doktorları bugün, gerek kriz acil durumlar gerek az gelişmişlik
nedeniyle ihtiyaç sahibi olan ülkelerde; tedavi edici ve koruyucu sağlık, psikososyal destek, fiziksel kapasite
geliştirme ve sağlık eğitimi alanlarında proje ve programlar yürütmeye devam etmektedir.
*Detaylı bilgi içinwww.yyd.org.tr web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

