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Yeryüzü Doktorları Büyük Dönüş Yürüyüşünde Yaralananları Tedavi Ediyor
30 Mart’ta başlayan Büyük Dönüş Yürüyüşü esnasında, Gazze Sağlık Bakanlığı’nın açıklamalarına
göre 15 kişi hayatını kaybederken, bin 416 kişi ise yaralandı. Hastanelerin, ilaç ve ekipmanların
yetersiz kaldığı Gazze’de Yeryüzü Doktorları mobil sağlık ekipleri ve kliniği ile yaralılara acil yardım
ulaştırıyor
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri, geçtiğimiz Ağustos ayında Gazze’ye yaptığı ziyaret sırasında
Gazze’de yaşanan krizi “şimdiye kadar gördüğü en dramatik insani krizlerden biri” olarak
nitelendirdi. Yıllardır abluka altında olan ve her 10 insandan 7’sinin insani yardıma ihtiyaç duyduğu
Gazze’de son olarak ise Büyük Dönüş Yürüyüşü sırasında yüzlerce kişi yaralandı. 2015 yılından beri
bölgede bir ofisi bulunan ve fizik tedavi, psikososyal destek gibi hizmetler ile Gazze’de çalışmalarını
sürdüren Yeryüzü Doktorları, mobil sağlık ekipleri ve kliniği ile Büyük Dönüş Yürüyüşü’nde
yaralananlara müdahale ediyor. Bu kapsamda 172 kişinin durumunun takip edildiği bildirildi.
Yeryüzü Doktorları Gazze Programları Koordinatörü İbrahim Al Nabahin “Burada gerçek bir insani
drama şahit oluyoruz. Yüzlerce yaralı geliyor, bütün hastanelerde ciddi tıbbi malzeme yetersizliği var
500’e yakın insanın evde tedaviye ihtiyacı var çünkü hastanelerde yer kalmadığından dolayı erken
taburcu ediliyorlar. Burada yaralananlara müdahale ediyoruz ama kan ve tıbbi malzeme yetersizliği
yaşıyoruz bunların yanı sıra Gazze’deki abluka sebebiyle elektrik kesintileri ile de mücadele ediyoruz.”
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 için www.yyd.org.tr web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

