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Yeryüzü Doktorları’nın Gönüllüleri Afrika’ya Sağlık Götürüyor
Yeryüzü Doktorları gönüllü sağlık ekibi 14-25 Nisan tarihleri arasında pediatri alanında uzman
doktorlarla Çad’a gitti.
Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerine göre Çad’da 1.9 milyondan fazla insan temel sağlık hizmetlerine
erişimde zorlanmaktadır. Beş yaş altı çocuklarda sıtma ana ölüm nedeniyken, son bir yılda bin kişi
hayatını sıtma hastalığından dolayı kaybetmiştir.
Orta Afrika Cumhuriyeti’nde 2013 yılının sonlarında başlayan kriz sebebiyle yüzbinlerce kişi Çad’a göç
etmek zorunda kaldı. Bu kişilere yönelik olarak 2014 yılından beri çalışmalarını sürdüren Yeryüzü
Doktorları, 50 binden fazla kişiyi barındıran Sido mülteci kampında sağlık hizmeti veren tek
kuruluştur. Bu kapsamda Sido mülteci kampında çalışmalarına devam ederken aynı zamanda gönüllü
sağlık ekipleri ile bölgeye sağlık götürmeye devam ediyor. 14-25 Nisan tarihlerinde gidecek ekibin
arasında iki doktor bir eczacı ve Yeryüzü Doktorları proje koordinatörleri bulunuyor.
Yeryüzü Doktorları Program ve Operasyonlar Müdürü Safa Şimşek “Bölgeye krizin ilk günlerinden
itibaren yardımlarımızı ulaştırıyoruz. Gidecek olan ekibimiz Sido mülteci kampında tedavilerini
gerçekleştirirken, kliniğe maddi-manevi gücü olmadığından dolayı gelemeyen hastaların ise evlerini
ziyaret ederek mobil olarak sağlık hizmetlerini ulaştıracak; ihtiyacı olanlara ilaç temini sağlayacak.
Aynı zamanda proje koordinatörlerimiz bölgede ihtiyaç sahibi insanlara ulaştırılması için kurban
organizasyonları da gerçekleştirecek” dedi.
Çad’da 2018 yılı hedefi
Yeryüzü Doktorları 2014 yılından beri, Çad’ın Sido mülteci kampında birinci basamak sağlık hizmeti
vermeye devam ederken, 2018 yılında ek olarak anne ve çocuklar başta olmak üzere beslenme
tedavisi sağlamayı, sineklerden dolayı meydana gelen ve ölümcül sonuçlar doğuran sıtma hastalığını
engellemek için cibinlik dağıtmayı ve ihtiyaç sahiplerine ilaç desteği sağlamayı planlamaktadır.
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 ilaçekipman 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.

