
Suriye Operasyonel Güncelleme: 

Yeni Sahra Hastanesinde 

2,000'den fazla hasta tedavi oldu 
BASIN AÇIKLAMASI    

Cenevre (ICRC) – Kuzeydoğu Suriye'de yerinden edilmiş kişilere ev 

sahipliği yapan  Al Hol kampındaki son duruma ilişkin Uluslararası 

Kızılhaç Komitesi (ICRC) güncellemesi: 

ICRC Yakın ve Orta Doğu Bölgesi Direktörü Fabrizio Carboni; “Al 
Hol'deki muazzam tıbbi ihtiyaçlar mevcudiyetini sürdürüyor. 
Burada bir saha hastanesini kurmak ve bu kadar zorlayıcı bir 
ortamda onu çalışır kılmak herkes için büyük bir sınav oldu,” diye 
konuştu. Carboni; “Ama şu ana kadar 2,000'den fazla kişiyi tedavi 
ettik ve Al Hol'daki en savunmasız insanların tıbbi ihtiyaçlarını 
karşılıyoruz,” dedi. 

 “Kötü beslenme ve ishal vakaları görüyoruz ve silahla 
yaralananlar zamanında tedavi göremedikleri için ağır 
enfeksiyonlarla geliyorlar. Onlar için daha fazlasını 
yapabildiğimizi bilmek, bize bir rahatlama sağlıyor”. 

Bugün kampta, tahminen üçte ikisini çocukların oluşturduğu, 
70,000'den fazla insan yaşıyor. ICRC, Suriye Arap Kızılayı (SARC) 
ile birlikte, önümüzdeki aylarda ihtiyaçları karşılamak için giderek 
daha fazla müdahale etmeyi planlıyor. 

 



OPERASYONEL NOTLAR 

• Sahra hastanesi, ICRC, Suriye Arap Kızılayı ve Norveç 
Kızılhaçı’nın ortak girişimi olarak, 30 Mayıs'ta açıldı ve şu 
anda 7/24 hizmet sağlamayı sürdürüyor. Sahra hastanesinde 
Suriye Arap Kızılayı personeli ve doktorlar, hemşireler ve 
teknisyenlerin de aralarında bulunduğu çok uluslu bir ICRC 
ekibi bulunmaktadır. Gelişmiş sağlık hizmetlerinin sağlandığı 
hastanede, Al-Hol kampındaki en savunmasız insanlara 
bakılıyor. 

• 1 Temmuz itibariyle, hastanede (üçte biri 5 yaşın altında) 
yüzde 45'i çocuk  olan 2.000'den fazla hasta tedavi edildi. 
Hastalar Al-Hol kampının her yerinden geliyor. 

• İlk üç morbidite arasında sırasıyla solunum yolu 
enfeksiyonları, diyare ve anemi bulunuyor ve bunların 
yüzdeleri de sırasıyla% 35,6, % 11,8 ve % 4,2 . 

• İlk aşamada hastane, ameliyat sonrası bakımı sağlamak için 
30 yatakla donatılmıştı. Sahra hastanesinin tesisleri arasında 
bir acil durum odası, ameliyathane, HDU (yüksek bağımlılık 
ünitesi), röntgen, doğum odası ve bir laboratuvar 
bulunmaktadır. 

• ICRC ve SARC tarafından kurulan toplum mutfağı, 632, 
300'den fazla yemek dağıttı. Günde 8, 100'e kadar öğün 
sağlamaktadır. 

• Kampta günlük olarak 500, 000 litre temiz su 
sağlanmaktadır. 

• ICRC ve SARC, kampın genişlediği alanları da kapsayacak 
şekilde 328 mobil tuvalet ünitesi kurdu. Bununla birlikte, 
tuvalete ve yıkama tesislerine erişim hala sorun olmayı 
sürdürmektedir. 

İNSANİ ENDİŞELER 

• Hastane, tıbbi yardıma ihtiyacı olan kişilere hayat kurtaran 
cerrahi müdahale imkanı sağlıyor. Norveç Kızılhaçı 
tarafından yapılan bir değerlendirmeye göre, Al-Hol 



kampında yaklaşık 2, 000 silahla yaralanan hastanın tedavi 
gördüğü tahmin ediliyor. 

• Kampa gelenlerin sayısı, nisan ayında zirve yapmış 
görünüyor, ancak Al Hol kampına bugün de az miktarda da 
olsa yeni gelenler oluyor. Hasta, yaralı, yorgun, korkmuş ve 
endişeli geliyorlar. Aralarında çok sayıda yaralı ve ampute 
var. 

• ICRC, özellikle, kamplarda ebeveynleri veya onlara bakan 
vasileri olmadan yaşayan çocuklar ile özellikle savunmasız 
insanlarla ilgili endişe duymaktadır. ICRC ekibi 2018’in 
başından bu yana, kuzeydoğuda yerlerinden edilmiş kişilerin 
bulunduğu kamplarda, aralarında 3000’den fazla çocuğun da 
bulunduğu, 4.384’ten fazla mağdur durumda kişiyi kayıt 
altına aldı. 

• Aileler, içerisi rahatsız edici derecede sıcak bile olsa  
güneşten korunmak için, çadırlarında kalıyor. Çocuk grupları, 
sadece bir miktar gölge için su depolarını tutan standların 
altında oturuyorlar. Sıcaklıklar henüz yazın en yüksek 
seviyesinedeki kavurucu derecelere ulaşmış olmasa da, 50 
derecenin üzerinde seyrediyor. Çamurlu zemin sert ve rüzgar 
herşeyi toza buluyor. 

• Bizler, çadırlarının girişinde uzanıp güneşten uzak durmaya 
çalışan yaralı, yaraları bandajlarla sarılı birçok insan 
görüyoruz. Birçok çocuk ailelerine yardım etmek için su 
bidonu taşıyor – aralarından bazıları bidonlarla neredeyse 
aynı boyda. 

Daha fazla bilgi için lütfen iletişime geçin: 

Mari Aftret Mortvedt, ICRC Şam, mmortvedt@icrc.org, +963 993 
177 769 

Sara Al-Zawqari, ICRC Beyrut, salzawqari@icrc.org, +961 3 138 353 

Dan Waites, ICRC Cenevre, dwaites@icrc.org, +41 79 447 37 26 
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