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Kabil (ICRC) – Afganistan`da, Uluslararası Kızılhaç Komitesi`nin (ICRC)
yönettiği fizik tedavi merkezlerinden yardım isteyen engelli Afgan
vatandaşlarının sayısı, ilk kez 2018 yılı içinde rekor kırarak, 12,000’i
aştı.
Endişe verici bir şekilde, bir yandan rekor sayıda kişiye yardım
sağlanırken, diğer yandan hala ihtiyaçları giderilememiş pek çok kişi
vardı.
Geçtiğimiz yıl, ICRC’nin Afganistan’da rehabilitasyon programları
başlatmasının 30. yılıydı. 2018 yılı içerisinde 22,000’den fazla – ki
rekor sayıda --yapay uzuv ve diğer ortopedik cihazlar ile 2,000 kadar
tekerlikli sandalye ile 18,000 koltuk değneği dağıtıldı ve sayısız
fizyoterapi seansı verildi.
ICRC’nin Afganistan’da görev yapan Fizik Tedavi Program Yöneticisi Alberto
Cairo, "Rekor sayıda Afganlı büyük boyutlardaki ihtiyaçlarının bir
yansıması olarak rehabilitasyon yardımı almak istiyor,” dedi. Cairo,
“Yardım ettiğimiz herkesi toplasak bile, yardıma gerek duyanların
ihtiyaçlarını karşılamanın yanına yaklaşamıyoruz,” diye ekledi.
ICRC 1988’de Kabil’deki ilk rehabilitasyon merkezini açtığından beri,
engellilik hakkında daha fazla açıkça konuşulan bir konu haline geldi ve
Afgan yetkililere göre bu, öncelikli olarak ele alınması gereken bir
mesele. Yine de, önyargılar ve ayrımcılık yerli yerinde duruyor ve sosyal
bütünleşme için fırsatlar sınırlı.
“Engelli nüfusu, işsizliğin yanı sıra, eğitim ve rehabilitasyon
imkanlarının bulunmamasından kaynaklanan kendine-güven ve öz-saygı
yoksunluğundan mağdur,” diye anlatıyor, başından beri ICRC’nin
rehabilitasyon programında görev alan Cairo. “Toplum ve aileleri
tarafından reddedilmiş durumda olmasalar da, hayata yeniden başlamak için
daha fazla fırsata ihtiyaçları var”.
ICRC, mesleki eğitimler, küçük ölçekli işler için mikro krediler vererek
ve tekerlekli sandalye basketbolu gibi spor aktiviteleri ile yaratıcı
faaliyetler düzenleyerek engellilerin yaşadıkları topluma entegrasyonunu
kolaylaştırmak için çalışıyor. Aynı zamanda, ICRC, engellileri eğitmekte

ve onlara kendi fizik tedavi merkezlerinde iş imkanı sağlamaktadır; 750
çalışanın hemen hepsi fizyoterapist, hemşire,ortopedisyen, yönetici ve
lojistikçi olarak eğitilip işe alınmış eski hastalardır. “Bu merkezler
engelliler tarafından idare edilen engelli tesisleri haline geldi,” dedi
Cairo.
Afganistan’daki mevcut durum siviller için muazzam acılara yol açmış olsa
da, binlerce engelli ICRC’nin fizik tedavi programı sayesinde hayatlarında
ilerleme sağladıklarını gördüler.
“ICRC’nin yardımı olmadan bugün nasıl bir hayatım olurdu olurdu
düşünemiyorum bile. Yaşantım çok zor, ama ICRC’nin Evde Bakım Programı
sayesinde dayanılabilir hale geldi. Ailemin ve kendimin unutulmamış
olduğunu hissediyorum,” diye anlattı 45 yaşındaki belden aşağısı felçli
hasta Abdul Rasaq.
ICRC’nin Rehabilitasyon Programının unsurları:
ICRC’nin tedavi ettiği kişiler mayın patlamalarında, silahla vurularak ya
da savaş kalıntılarında havaya uçan patlayıcılarla yaralanip engelli
duruma gelenlerdir. Aynı zamanda doğuştan gelen sakatlık, hastalık ya da
kazalarda meydana gelen yaralanmalarda da tedavi verilmektedir.
2015 yılında ülkede yapılan bir araştırmaya göre, yaklaşık 33 milyon
kişinin yaşadığı Afganistan`da tahminen 1,5 milyon kişi bir tür fiziksel
engele sahip.
ICRC, 1988 yılından beri Kabil’de engelli kişilere yapay uzuv takılması
hizmetleri ve fizyoterapi seansları vererek tekrar hareket edebilmelerine
yardım etmektedir.
Bugün ICRC, Kabil, Mezar-ı-Şerif, Herat, Celalabad, Gülbarhar, Faizabad ve
Laska Gah’da yedi adet fizik tedavi merkezi idare etmektedir.
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