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ICRC, Ummanlı cerrah ve sağlık profesyonellerini savaşta yaralanan 

hastaların yönetimi konusunda eğitmek için Muscat'taki yıllık savaş cerrahisi 

kursunu yürütüyor. 

 



ICRC (Kuveyt / Muskat) – ICRC ve Umman Sağlık Bakanlığı tarafından 4-7 Mart tarihleri 

arasında ortaklaşa düzenlenen seminer, Sağlık Bakanlığı, Umman Kraliyet Polisi, Silahlı 

Kuvvetler, Acil Ambulans Servisi ve Sivil Savunma gibi çeşitli sağlık kurumlarını temsil 

eden 80'den fazla cerrahı ve sağlık uzmanını bir araya getirdi. 

ICRC’nin Orta Doğu ve Afrika’daki en zorlu yerlerden bazılarında bölgesel cerrah olarak 
görev yapan Dr. Marco Baldan, “Mermiler, bombalar ve mayınlar nedeniyle yaralanan 
hastaların nasıl tedavi edileceğini tartışıyoruz” diyor. “Bunu, silahlı çatışmaların olduğu 
ülkelere, yurtdışındaki insani görevlere atanabilecek doktorlar ve hemşireler hazırlamak 
için yapıyoruz”. 

ICRC ve Sağlık Bakanlığı, 2017'den beri birlikte savaş cerrahisi seminerleri 
düzenliyor.ICRC’nin Umman Delegasyon Başkanı Samer Jarjouhi; “ICRC ile Sultanlığın 
Sağlık Bakanlığı arasındaki işbirliği, tıp uzmanlarının savaş cerrahisi alanındaki 
kapasitelerini geliştirdi ve güçlendirdi.ICRC ile bakanlık arasındaki yakın çalışma ilişkisi, 
övgüye değer sonuçlar verdi ve insani müdahaleye uzun süre devam eden bir etki 
yarattı ”dedi.  

Savaş durumlarında, tıbbi sağlık personeli sıklıkla göz korkutucu zorluklarla karşı 
karşıya kalmaktadır. Hastaneler saldırıya uğramakta, personel hayatını kurtarmak için 
kaçmakta, sarf malzemeleri kesintiye uğramakta ve hastalar hastanelere komplike 
yaralarla gelmektedir. Bu zor koşullarda kitlesel zayiatlarla uğraşmak elbette seminerde 
ele alınan önemli konulardan biridir. 

Dr. Baldan, “Şartlardaki zorlukları ve savaş travmasının özellikleri nedeniyle, savaşta 
yaralanan hastaların tedavisi barış döneminde uygulananlardan farklı bir yaklaşım ve 
teknik gerektiriyor” dedi. “Yaşam kurtarmak, doğru kararları hızlı bir şekilde alacak 
yetenekli personele ve yeterli donanıma sahip tıbbi tesislere bağlıdır.” 

Dört gün boyunca, katılımcılar iki üst düzey ICRC cerrahı ile silah yaralanmalarını 
yönetme teknikleriyle, balistik, ortopedi ve protezler, damar ve karın yaralanmaları 
üzerine oturumlarda karşılıklı tartışma fırsatı buldu. 

ICRC, 2015'ten bu yana Umman'da bulunuyor ve Yemen’e insani yardım konusunda 
Ummanlı yetkililerle yakın çalışıyor. 
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