
2017 
yılının başından 
beri görülen çocuk 
felci vakaları topla-
mının 12 olduğu-
nun konfirme edil-

mesini, bir zamanlar yüzbinlerce çocuğun felç geçirmesine 
neden olan ve aşı ile önlenebilecek olan bu hastalığın so-
nuna çok yaklaşıldığının bir göstergesi olarak kabul ede-
biliriz. 

Bu tarihi gelişimi tanıtabilmek için dünya genelinde 
Rotary kulüpleri 24 Ekim’de “Dünya Çocuk Felci Günü” 
aktivitesinin 5.sini gerçekleştirdiler.

Bu yılki kutlamalar Bill & Melinda Gates Vakfının 
Seattle’da bulunan merkezinde Rotary’nin de ev sahipliği 
yaptığı organizasyon kapsamında yapıldı. Programda ço-
cuk felci ile olan mücadelenin küresel bakış açısı ile geliş-
mesi, bir çok misafir konuşmacı, ünlü şahsiyetler ve kamu 
sağlığı uzmanları tarafından gündeme getirildi. Seattle’da 
yapılan kutlamayı internet üzerinden “endpolio.org/worl-
dpolioday” bağlantısından izleyebilirsiniz.

Uluslararası Rotary’nin Polio Plus Komitesinin Baş-
kanı Micheal K. McGo-
vern, Rotary ve partner-
lerinin hastalığı yoket-
meye çok yakın olduk-
larını belirtiyor. “Dünya 
Çocuk Felci Günü” top-
lumda bu bilinci yarat-
mak için çok iyi bir fırsat 
olarak değerlendiriliyor.

Ancak politik karar-
lılık ve gerekli fonlama 
olmadan hastalığın geri 
dönüp bir çok ülkede ye-
niden çocukları etkileye-
bilmesi olasılık dahilin-
de gözüküyor. Bu amaçla 
Rotary aşılanma ve denetim faaliyetleri için 49.5 milyon 
dolar daha bağış yapma kararı aldı. Bu fonların bir kısmı 
halen çocuk felci virüsünün görüldüğü ülkelerdeki çalış-
maları desteklemek için kullanılacak. Bu para ise aşağıda-
ki listeye göre harcanacak:

Afganistan 9,32 milyon dolar, 
Pakistan 8,94 milyon dolar
Nijerya 7,71 milyon dolar 
Ayrıca 2.37 milyon dolar Çad, 4,5 milyon dolar De-

moktratik Kongo Cumhuriyeti, 961 bin dolar Gine, 1,62 
milyon dolar Somali, 3,77 milyon dolar Güney Sudan ve 
2,56 milyon dolar Sudan’da bu ülkelerdeki riskleri azalt-
mak için kullanılacak.

Bunun yanı sıra 7,74 milyon dolar da Afrika ve Doğu 
Akdeniz’deki gözlem faaliyetleri için harcanacak.

Mevcut dayanışmayı desteklemek ve risk bilincini ya-
ratmak amacıyla dünyanın bir çok ülkesindeki Rotary 
Kulüpleri 1.900’den fazla aktivite organize ettiler. Bunlar 
arasında dikkat çeken bazıları şöyle:

✔ Wisconsin eyaletinin Fond du Lac kasabasında ço-
cuk felci gününün canlı yayınını izleme partisi,

✔ Curitiba, Brezilya’da Rock ve Polio Müzik aktivitesi,
✔ Viljoenskroom, Güney Afrika’da, yerel iş yerlerine 

bağışlar için kumbaralar konulması,
✔ Kahire, Mısır’da mühendislik okul öğrencileri ile 

sokak çocukları “Umut Köyü Derneği” mensupları arasın-
da futbol maçı,

✔ Yoshiwara, Japon-
ya’da fon yaratmak için 
organize edilen golf tur-
nuvası.

UR Polio Plus Komi-
tesi Başkanı McGovern, 
Dünya çocuklarını ço-
cuk felcinden korumak 
için, hükümetler ve ba-
ğışçıların gerek endemik 
ülkelerde, gerekse de vi-
rüsten kurtulmuş olan 
ülkelerde kritik çalışma 
ve gözlemlere destek için 

taahhütlerini muhakkak 
yerine getirmeleri gerektiğini belirtiyor. Rotary önümüz-
deki üç yıl için bu amaçla 150 milyon dolar katkıda bulu-
nacak. Bu rakama Bill & Melinda Gates Vakfı 2’ye 1 ora-
nında katkı yaparak toplam rakamı 450 milyon dolara çı-
karacak. Bu para ise aşılama ve gözlem için harcanacak. 

Çocuk Felcinde sona doğru
Dünya genelinde Rotary Kulüpleri 24 Ekim’de “Dünya Çocuk Felci Günü” 

aktivitesinin 5.sini gerçekleştirdiler.

Fildişi Sahilinin Azuretti kasabasında Ulusal Aşılama Günlerinden bir görüntü. 
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