14.1 2015
İzmir İl Sağlık Müdürlüğü’ne,
Halkların Köprüsü Derneği olarak 10.1.2015 tarihinde Torbalı ile Bayındır
arasındaki yol üzerinde bir açık alanda çadırlara yerleşmiş, Suriye’den iç savaş
nedeniyle göç etmiş olan insanlara, 10 hekim (dahiliye, cerrahi, halk sağlığı
uzmanları, tıp öğrencileri), 4 çevirmenden oluşan sağlık ekibiyle yapmış
olduğumuz sağlık taramasında elde ettiğimiz bulgular ekteki raporda belirtilmiştir.
Torbalı ilçesi çadır bölgesinde beslenme, barınma ve hijyen koşulları için acilen
yapılması gerekenler:
1) Tuvalet ve banyo ihtiyacının sağlanması için merkezi bir yere bu özellikte
konteyner yerleştirilmelidir.
2) Su hijyeni için kuyu suyu klorlanmalıdır
3) Çadır zeminine çözüm (hijyen ve ısınma için mat/sünger) getirilmesi
gerekmektedir.
4) Isınma sorunu çözülmelidir. Öncelikle elektirikli kalorifer, devrilince sönen
tüplü soba gibi güvenli yöntemler tedarik edilmeye çalışılmalıdır.
5) Gıda hijyeni sağlanmalıdır.
6) Gıda ve kıyafet dağıtımında eşitsizliklerin giderilmelidir. Bu konudaki
sorunu çözmek için merkezi bir yere bir malzemelerin konacağı bir çadırı
sağlanmalı ve dağıtım ihtiyaca göre buradan yapılmalıdır.
7) Atıkların muhafaza edilebileceği bir alan oluşturulmalı, çöp konteynırı
tedarik edilmelidir. Atıkların su kaynağından derhal uzaklaştırılması
gereklidir.
8) Çocuklar için bir oyun çadırı kurulmalıdır.
Acil sağlık gereksinimleri:
1) Kronik hasta takip ve ilaç gereksiniminin karşılanması
2) Özellikle çocuklarda olmak üzere ÜSYE, ASYE, ishal tedavisi ve önceleyen
koşulların düzeltilmesi
3) Gebe takibi
4) Bebek-çocuk izlemi

Sağlığın sosyal belirleyicileri bağlamında (beslenme, barınma, hijyen koşulları,
eğitim vb. gibi) Suriyelilerin sağlık durumları için kapsamlı bir müdahale
gerekmektedir. Suriyeliler aile hekimine kayıtlı olmadıkları için bebek izlemi, gebe
izlemi, 15-49 yaş kadın izlemi, kronik hastalık izlemi ve bulaşıcı hastalık izlemi
hizmetlerinden yararlanamamaktadırlar. Kimliği olmayan Suriyeliler kayıt dışı
duruma düşmektedir. Kimliği olanlar ise aile hekimlerinin dinamik ve sirküle bir
topluluk olan Suriyelileri takip açısından zor bulmaları sebebiyle bir aile hekimine
kaydolmakta zorlanmaktadır. Koruyucu sağlık hizmetlerinin ve birinci basamak

sağlık hizmetinin toplum sağlığı açısından önemi göz önüne alınarak Suriyeli
nüfusun ivedilikle bu hizmetlere erişebilirliği sağlanmalıdır.

Halkların Köprüsü Derneği olarak gereğinin yapılmasını arz ederiz.
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