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Yeryüzü Doktorları sağlık kampı için Uganda’ya yola çıkıyor
İyilik ve sağlık yolunda 2000 yılından bu yana kilometrelerce yol kat eden Yeryüzü
Doktorları, dünyanın dört bir yanında yürüttüğü sağlık kamplarına hız kesmeden devam
ediyor. 13 Mayıs’ta Uganda’ya gidecek olan Yeryüzü Doktorları Gönüllü Sağlık Ekipleri,
kadın doğum ve genel cerrahi alanlarında yerel sağlık personeline pratik eğitimler verecek
ve tedavi imkânı bulamayan hastaların ameliyatlarını ve tedavilerini yapacak
Yeryüzü Doktorları, 15 bini aşkın gönüllü kadrosuyla, 16 yıldır tüm dünyada 46 ülkede
yürüttüğü operasyonlarla binlerce hasta insanı tedavi ediyor. Uluslararası yardım
faaliyetlerini Tedavi Edici Sağlık Projeleri, Koruyucu Sağlık Projeleri, Afet Acil Durum Projeleri,
Sağlık Tesisi Kurulum ve İşletme Projeleri, Sağlık Eğitimi Projeleri ve Psikososyal Destek
alanında yürüten Yeryüzü Doktorları binlerce insana umut oluyor. Yeryüzü Doktorları’ndan
Gönüllü Sağlık Ekipleri, insani krizin en yoğun yaşandığı bölgelerden Afrika’daki sağlık
kampları faaliyetlerine Uganda ile hız kesmeden devam ediyor.
“Gözlerde bir umut meşalesi yakmak, bizim için en değerli armağan”
Gönüllü Sağlık Ekipleri’nin yürüttüğü sağlık kamplarının Yeryüzü Doktorları için büyük önem
arz ettiğini belirten Yeryüzü Doktorları Genel Başkanı Yahyahan Güney, Uganda sağlık
kampına ilişkin şu açıklamayı yaptı: “Uganda, sağlık alanında uzman yetersizliği ve
imkânsızlıkları dolayısıyla tedaviler açısından zorluk çeken Afrika ülkelerinden biri. Yeryüzü
Doktorları ve TİKA işbirliğinde Uganda’nın sağlık hizmet kapasitesini artırmaya yönelik
düzenlediğimiz kamp, Uganda İslam Üniversitesi’nin tavsiyesi ile doğu ve kuzey Uganda
Uganda’nın başkenti Kampala’nın güney batısında yer alan bölgesinde gerçekleşecek. Bu
sağlık kampları sayesinde dokunduğumuz onlarca insanın gözlerinde bir umut meşalesi
yakmak, bizim için en değerli armağan olacaktır” dedi.
Yeryüzü Doktorları aralarında 4 kadın doğum uzmanı, 1 genel cerrah, 2 hemşire, 1 anestezist,
1 saha koordinatörü ile Genel Başkanı Yahyahan Güney’in de aralarında olduğu Gönüllü
Sağlık Ekipleri, 13 Mayıs’ta Uganda’ya giderek, 9 gün boyunca dünyanın dört bir yanında
yürüttüğü sağlık kamplarıyla insani kriz bölgelerinin yaralarını sarmaya devam ediyor.
Gönüllü Sağlık Ekipleri, Uganda’da kadın doğum ve genel cerrahi alanlarında yerel sağlık
personeline pratik eğitimler verecek ve tedavi imkânı bulamayan hastaların ameliyatlarını ve
tedavilerini yapacak.
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 Kenya’dan Filipinler’e, Somali’den Nepal’e kadar 40’tan fazla ülkeye giden Yeryüzü
Doktorları, tıbbi insani yardıma ihtiyaç duyan bölgeler başta olmak üzere doğal felaketlerden etkilenen ülkelere
de en hızlı biçimde 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 fark yaratan programlara dönüşmüştür. Yeryüzü
Doktorları bugün, kriz ve acil durumlar ile az gelişmiş ülkelerde; tedavi edici sağlık, koruyucu sağlık, sağlık
eğitimi, psiko-sosyal destek, ekipman ve sistem desteği, ilaç ve sarf desteği gibi alanlarda proje ve programlar
yürütmektedir.

