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Yeryüzü Doktorları ortopedi alanında eğitim ve tedaviler için Afrika’ya gidiyor
Yeryüzü Doktorları, 7-13 Mayıs tarihleri arasında, ortopedi alanında doktorlara,
hemşirelere ve akademisyenlere eğitim vermek ve tedaviler gerçekleştirmek üzere
Uganda’ya gidiyor
Bugüne kadar 50’ye yakın ülkede faaliyetlerde bulunarak sağlık alanında ihtiyaç sahibi
insanların hayatına dokunmaya devam eden Yeryüzü Doktorları bu kez de ortopedi alanında
çalışmalar gerçekleştirmek üzere 2 uzman hekim ve 1 proje koordinatörü ile Uganda’ya
gidiyor.
Ugandalı doktor, hemşire ve akademisyenlere gelişimsel kalça displazisi ve çarpık ayak
rahatsızlıkları ile ilgili eğitim verecek olan gönüllü hekimler, uygulamalı eğitim kapsamında bu
alanda tedaviler de gerçekleştirecek.
Yeryüzü Doktorları Yönetim Kurulu Üyesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Ahmet
Salduz “Dünya Sağlık Örgütü (WHO) verilerine göre, dünyada her 1000 çocuktan birinde
doğuştan çarpık ayak rahatsızlığı bulunuyor. Bu oran Afrika’da binde 2-3 oranında
görülmekte. Kalça çıkığı daha az oranda görülmekle birlikte her iki hastalığın da tedavisi
erken dönemde ameliyatsız yapılabilmekte. Biz ortopedi ekibi olarak doktor sayısının çok
kısıtlı olduğu Afrika coğrafyasında bu rahatsızlıklarının tedavisine yönelik eğitimler
düzenleyecek ve erişebildiğimiz kadar hastaya ulaşarak Uganda’nın iki şehrinin kırsal
bölgelerinde çocuk hastaların tedavilerini yapmaya çalışacağız. Tedavi edilmez ise ciddi
sakatlıklara yol açan bu ortopedik hastalıkların tedavisi Uganda halkı için büyük önem arz
ediyor. Çünkü bu tarz eğitim ve tedavi faaliyetleri bölgede sağlık sisteminin iyileşmesine katkı
sağlamakla kalmayıp, kalıcı çözümler için bir yol haritasına dönüşüyor” dedi.

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.

