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Yeryüzü Doktorları’ndan Sınır Ötesi 23 Nisan Etkinliği
Suriye’de başlayan krizin ilk günlerinden itibaren bölgeye sağlık yardımlarını ulaştıran Yeryüzü
Doktorları bu kez de Fırat Kalkanı Bölgesi’nde Suriyeli çocuklara yönelik 23 Nisan etkinliği
düzenliyor
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin verilerine göre Suriye’de 2.8 milyonu çocuk
olmak üzere 6.5 milyon iç mülteci bulunmaktadır. Yedinci yılına giren iç savaş sebebi ile ülkedeki
sağlık hizmeti alt yapısı ciddi zarar gömüştür ve binlerce kişi temel sağlık hizmetlerinden yoksun
durumdadır. Bununla birlikte Fırat Kalkanı Harekâtı sonrasında güvenli hale gelen bölgelerde iç göçler
ile nüfus artmakta ve bu bölgelerde TC Sağlık Bakanlığı ve sınırlı sayıdaki sivil toplum kuruluşu
aracılığıyla temel sağlık hizmetleri verilmeye çalışılmaktadır.
Suriye’de başlayan krizin ilk günlerinden itibaren klinik ve merkezler kurarak, bölgedeki hastane ve
doktorları destekleyerek, beslenme programları düzenleyerek sağlık odaklı yardımlarda bulunan
Yeryüzü Doktorları, Fırat Kalkanı bölgesinde de sağlık hizmeti veren kuruluşlar arasındadır. İç göçler
ile nüfusu 130 bine yaklaşmış olan Azez ilinin temel sağlık hizmetleri sunan tesislerin az olduğu Soran
ilçesinde, doğum ve birinci basamak sağlık hizmeti sunacak olan klinik inşaatı tamamlanmış,
önümüzdeki günlerde faaliyetlerine başlayacak durumdadır.
“Çocuklar Gülsün, Hayat Bayram Olsun”
Savaşın en çok etkilediği çocuklara yönelik olarak psikososyal destek çalışmaları da gerçekleştiren
Yeryüzü Doktorları, “Çocuklar Gülsün, Hayat Bayram Olsun” diyerek Azez ilinin Soran ilçesinde 23
Nisan etkinliği düzenliyor. Kilis Valiliği, TC Eğitim Bakanlığı ve bölge Eğitim Bakanlığı iş birliği ile
gerçekleştirilecek etkinliğe 6-15 yaş arası 1500 çocuk katılacak. Açılacak çadırda oyunlar ve çeşitli
aktiviteler aracılığı ile savaş mağduru çocukların keyifli bir gün geçirmesi hedefleniyor.

Yeryüzü Doktorları Hakkında
2000 yılında, sağlık alanında uluslararası bir sivil toplum kuruluşu olarak çalışmalarına başlayan Yeryüzü Doktorları, sayısı 20 bine yakın
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 50’ye yakın 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 için www.yyd.org.tr web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

