Suriye: Al-Hol kampında
yerinden edilmişler için
sahra hastanesi açıldı

Şam - Savaşta yaralananlara ya da hastalara yardım etmek ve son
aylarda yaşanan insan akınıyla birlikte ortaya çıkan geniş çaplı
insani ihtiyaçlara cevap vermek için, Al-Hol kampında bu hafta
yeni bir sahra hastanesi açılıyor.
Aralık ayından bu yana Al-Hol'a gelen 63.000'den fazla kişi, devam eden
çatışmalar, ilaç eksikliği ve hasar görmüş veya tahrip olmuş sağlık tesisleri

nedeniyle kendi bölgelerinde sağlık hizmetlerine erişemiyor. ICRC’nin Suriye
Delegasyon Başkanı Philip Spoerri, son ziyaretinin ardından Al Hol’da tıbbi
yardım ihtiyacının “muazzam (boyutlarda)” olduğunu belirtti.
“Kamp çok hızlı bir şekilde genişledi ve bu durum, insani yardım
görevlilerinin, özellikle de tıbbi hizmetler açısından talebe ayak
uydurmalarını zorlaştırdı,”diye konuşan Spoerri, çatışmalar sırasında ya da
kampa gelirken pek çok insanın yaralandığını, ancak şimdiye kadar tedavi
görmediklerini söyledi.
Gelenlerin ardından, Al Hol’un nüfusu 74.000’e vardı ki bunların yüzde 90’ı
kadın ve çocuklardan oluşuyor.
“Yalnızca Al-Hol Kampında kalan ailelerin değil, aynı zamanda Suriye Arap
Kızılayı (SARC) gönüllülerinin son birkaç aydır, 24 saat boyunca, çalıştıkları
Hassakeh’nin kırsal bölgesinde sellerden etkilenenlerin de, giderek artan
insani ihtiyaçlarını da karşılamaya çalışıyoruz. "
SARC Başkanı Khaled Hboubati; “Kamptaki genel sağlık durumunun
kötüleşmesi, aralarında yüksek etkili ameliyatlarında bulunduğu daha yüksek
düzeyde sağlık hizmetilerini sunmak için tasarlanan, bu tıbbi tesise duyulan
ihtiyacın ortaya çıkmasına sebep oldu. Sahra hastanesi afet müdahalesinde
kullanılan en gelişmiş tesislerden biri olarak kabul edilir. Bu hastanenin
onayını ve Hassakeh'ye teslimini kolaylaştırmaktan sorumlu insani
ortaklarımız ve ilgili tarafların desteği olmadan bu aşamaya gelemezdik,”
dedi.
İlk aşamada 30 yataklı hastanede, bir acil servis odası, ameliyathane, ameliyat
sonrası bakım ve bir laboratuvar bulunacak. Sağlık personelinin ilk rotasyonu
Norveç, İzlanda, Danimarka ve Finlandiya'daki Kızılhaç Derneklerinin
çalışanları arasında gerçekleşecek.
Norveç Kızılhaçı Genel Sekreteri Bernt G. Apeland; “Norveç Kızılhaçı cerrahi
sahra hastaneleri kurma konusunda uzun yıllara dayanan bir deneyime
sahiptir ve ekiplerimiz bir saha tesisi kurabilir ve tüm ekipmanlar mevcut
olduğunda birkaç gün içinde hastaları tedavi etmeye başlayabilir. Al-Hol'daki
insanlara hayat kurtarıcı cerrahi yardım sağlamak için SARC ve ICRC ile
birlikte çalışmaktan gurur duyuyoruz,” diye konuştu.
ICRC’NİN KUZEYDOĞU SURİYE FAALİYETLERİ

Aralık 2018’den beri, askeri operasyonlar çok sayıda sivilin kuzeydoğu
Suriye’deki kamplara akın etmesine yol açtı. Bugün buradaki kamplarda
yüzbine yakın kişi bulunuyor. A-Hol Kampı’nın nüfusu 74 bin kişiye ulaştı ki
bu rakamın üçte ikisinin çocuklardan oluştuğu tahmin ediliyor. ICRC ve SARC,
(ortak bir mutfağın da dahil olduğu gıda yardımı, çadırlar, su taşıma araçları
ve yeni gelenler için şişelenmiş sularında içinde bulunduğu insani
yardımların sağlanması ile, atıkların bertaraf edilmesi, bazı SARC Mobil
Sağlık Ünitelerinin konuşlandırılması gibi, Suriyeliler ile yabancılar için Aile
Bağlantılarının Yeniden Kurulması’nın da dahil olduğu hizmetleri
sağlayarak), kamplardaki insani müdahalesini arttırdı.
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Günlük olarak 465,000 litre temiz su sağlandı
235 Su deposu kuruldu.
328 Tuvalet yerleştirildi
947 Aile Çadırı Kuruldu
338,810 Kap yemek dağıtıldı
10.100 Tıbbi konsültasyon yapıldı
2.300 İlk Yardım hizmeti verildi
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