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1Yeni bir stratejiye neden 
ihtiyacımız var?   

Çocuk Felc�ne Son Küresel G�r�ş�m� 
(GPEI)stratej�k planı 2013-2018 dönem�n� kap-
sıyordu. Öneml� �şler başardık. 2015 yılında T�p 
2 v�rüsün yoked�ld�ğ� deklare ed�ld�. T�p 3 (vahş� 
v�rüs) son olarak 2012'de görülmüştü; dolayı-
sıyla artık yayılmadığını güvenle söyleyeb�l�r�z. 
2016'dan ber� de Afgan�stan ve Pak�stan dışında 
T�p 3 v�rüsüne rastlanmadı.  Ancak Çocuk Felc�-
ne Son oyun Stratej�s� 2019-2023 dönem�n� kap-
sıyor ve v�rüsü tamamen yok etmem�ş olmamız 
neden�yle oluşturuldu.

Yen� planın üç hedef� var: B�r�nc� hedef yo-
ketmek. İk�nc� hedef GPEI dışındak� d�ğer sağlık 
organ�zasyonlarıyla entegre ve ortak çalışma-
larla yok etme hedef�ne ulaşmak ve onu sürüdre-
b�lmek. Son olarak da sert�f�kasyon ve kontrol al-
tında tutma - gözlemler vasıyasıyla pol�o v�rüsü-
nün yayılmasını kest�ğ�m�z� ve laboratuarlardak� 
v�rüler�n tamaman yoked�ld�ğ� ya da uygun b�r şe-
k�lde saklandığını �spat etmem�z lazım.

  

2GPEI'nın bu iş için beş 
yıllık bütçesi 4,2 milyar 
dolar.Rakam neden bu 

kadar yüksek?

Çocuk felc�n�n endem�k olduğu alanlardan 
dışarıya çıkmaması �ç�n her yıl yaklaşık 50 ülkede 
450 m�lyon çocuğu aşılamamız gerek�yor. Pak�s-
tan ve Afgan�stan dışında Afr�ka ve Asya'nın her 
tarafında çocukları aşılıyoruz. Dolayısıyla bura-
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larda çok kapsamlı �nsan gücüne �ht�yacımız var 
ve bunun da mal�yet� yüksek. Aşının da mal�yet� 
var. Ayrıca b�r salgın olasılığına karşı da hazır-
da aşı bulundurmamız gerek�yor. Bunun yanı 
sıra her yıl yaklaşık 100,000 felç vakasını 
�nceley�p çocuk felc�nden kaynaklanmadık-
larına em�n olmamız gerek�yor. En ufak nok-
tada b�le v�rüsün kalmadığına em�n olmamız 
�ç�n gözlemler�z� de sürdürmem�z gerek�yor. 
34 ülkede kanal�zasyonlardan alınan örnek-
lerde tetk�kler yaparak pol�o v�rüsünün bu-
ralarda olup olmadığını kontrol ed�yoruz. 
Tab� bütün bunların b�r mal�yet� var. Her yıl 
bu sev�yede b�r performansı sürdüreb�lmek 
öneml� m�ktarda harcama anlamınagel�yor.

3 Bu planda yer alan 
stratejilerden bahsede-
bilir misiniz?

Anahtar elemanlardan b�r� Afgan�stan ve 
Pak�tan'da bölgesel  merkezler oluşturup çalış-
maları konsol�de etd�p tekn�k desteğ� ar� ırmak. 
Odaklandığımız konulardan b�r d�ğer� hareket 
hal�ndek� çocuklar; sınırları geçenler, trenlerde 
dolaşanlar ve er�şmem�z�n kısıtlandığı bölgeler-
den gelenler. An� cevap ek�pler� oluşturuyoruz ve 
kapas�tey� yükselt�yoruz k� v�rüsün farkına varıl-
dığında müdahalem�z�n hızlı ve yoğun olmasına 
�mkan yaratab�lel�m. Gav�, Vacc�ne All�anca g�b� 
kurumlarla da çalışıp bağışıklık kazandırma s�s-
temler�n� güçlend�r�yoruz. Bunların yanı sıra te-
m�z su, beslenmes� sağlık ve san�tasyon h�zmet-

ler� de ver�yoruz. Yerel �nsanlar çoüu kez b�z�m 
sadece aşılamak �ç�n geld�ğ�m�z� düşünüyorlar 
ama onların d�ğer problemler�n� de gözardı et-
memem�z lazım.

4Planın başarılı olması 
için Rotaryenler neler 
yapabilirler?

Öncel�kle programı desteklemeler� gerek�-
yor. Halen 3�27 m�lyar dolarlak b�r fon açığımız 
var. Rotaryenler, d�rekt bağışlarının yanı sıra 
hükümetler� ve d�ğer organ�zasyonlar nezd�nde  
destek konusunda savunuculuk yaparak b�zle-
r�n  aşılama ve gözlemler�m�z� sürdüreb�lmem�z� 
sağlayacak g�r�ş�m�ler� yapmalılar. Çocuk Felc�-
ne Son faal�yetler�n�n akt�f olarak devam e� �ğ� 
ülkelerde Rotaryenler bu çalışmalar ve aşılama 
programlarına b�zzat katılmalılar ve yardım et-
mel�ler. Hükümetler� nezd�nde de savunuculuk 
görev�n� yaparak çocuk felc�ne sona desteğ�n 
sürmes�n� sağlamalıdırlar.                                 

—VICTOR MILLER GAUSA

4
SORU

PLANI GERÇEĞE DÖNÜŞTÜRELİM.
3,27 milyar dolarlık fon açığını kapamaya 
yardımcı olalım. Rotary bunun için yılda 50 
milyon dolar katkıyı tahhüt ediyor. Bu raka-
mı Bill & Melinda Gates Vakfı 1'e 2 oranında 
katkıyla destekleyecek. Bağışlarınızı 
endpolio.org dan yapabilirsiniz. 


