
Somali: Vaka sayısı arttıkça, 
sağlık klinikleri, hastaneler ve 
hapishanelerde COVID-19  
hazırlıkları artıyor

 
 

Somali’de COVID-19 vakaları hızla artarken, sağlık klinikleri, 
hastaneler, hapishaneler ve topluluklar, virüse yakalanan kişilerde 
artış olması  ihtimaline karşı hazırlıklarını artırıyor. 

İlk vakanın altı hafta önce ortaya çıkmasından bu yana Somali'de, 
başkent Mogadişu'da ve çevresinde 500'den fazla COVID-19 vakası 
doğrulandı. Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), gerçek vaka 
sayısının çok daha yüksek olması ihtimalinden  ve önümüzdeki 
haftalarda daha fazla sayıda kişinin hastalanmasından endişe 
duyuyor.  



ICRC Somali Sağlık Koordinatörü Ana Maria Guzman, “Artan vaka 
sayısından endişe duyuyoruz. Maalesef zirveyi görmediğimizi 
düşünüyoruz ve önümüzdeki haftalarda hala çok sayıda vakanın 
teyit edildiğini göreceğiz” dedi. 

Somali sağlık sistemi, onlarca yıl süren şiddet ve yetersiz 
yatırımlarla nedeniyle zarar görmüş durumda. Kentsel alanlarda 
yaşayan insanların sadece yüzde 50'sinin tıbbi hizmete 
ulaşabildiği tahmin ediliyor. Bu oran, kırsal alanlarda ise yüzde 
15'e düşüyor. Yoğun bakım kapasitesi en iyi hallerde bile oldukça 
sınırlı ve çoğu hastanede bırakın solunum cihazını, düzenli 
elektrik bile yok. 

Mogadişu'daki Madina Hastanesi Direktörü Dr. Mohamed Yusuf, 
“İnsanlar ölüyor” dedi. “Farklı bölgelerden ölümler rapor ediliyor 
- yurt dışından gelmeyen ve yerli halktan insanlar. Sanırım 
hastalığın yayılmasının ne kadar kısa sürdüğünü tahmin 
edebilirsiniz ... Sorunumuz, salgına müdahale edecek yeterli 
donanıma sahip olmamamız. Bugün Mogadişu'da salgınla 
mücadele için  hazır diyebileceğiniz hiçbir yer yok. ” 

Somali'deki hastaneler ve klinikler, şüpheli vakaların hızla izole 
edilmesini sağlamak ve COVID-19 bulaşmasını önlemek amacıyla  
ateş ölçümü, girişte ellerin yıkanması ve triyaj sistemleri gibi  
önleyici tedbirler almak için yarışıyor. Bununla birlikte, geçen 
hafta bir günde yaklaşık 50 vaka teyit edildiği düşünülürse, ağır 
hastaları tedavi etmek için mevcut kapasite hızla aşılacaktır. 

Somali'de COVID-19'un yayılmasını control altına almanın 
zorlukları çok büyük. Çatışma ve iklim şokları yüz binlerce kişiyi 
yerlerinden etti. Birçoğu yerinden edilmiş kişiler için açılmış aşırı 
kalabalık kamplarında ya da omuz omuza, kentlerin etrafındaki 
kalabalık yerleşimlerde  yaşıyor. Fiziksel mesafe koymak imkansız 
ve bu yerlerin çoğunda elleri düzenli yıkamak için sabun veya su 
bulunmuyor. Bütün bunlar, virüsün yayılması için verimli koşullar 
yaratıyor. 



COVID-19, Somali'de toplumların sağlığını tehdit ederken aynı 
zamanda ülkenin gözaltı merkezlerinde bulunanlar için de büyük 
bir risk oluşturuyor. Yerinden edilmiş kişilerin kaldığı 
kamplarında ve nüfusu yoğun kentsel yerleşimlerde olduğu gibi, 
buralarda da fiziksel mesafe  ve el yıkama mahkumların 
uygulayamayacağı lükslerdir. 

ICRC kısa süre önce COVID-19'u önlemek için ülke genelindeki 
hapishanelere sabun ile diğer hijyen ve sanitasyon malyemeleri 
sağladı. Ali Ahmed, ICRC'nin COVID-19 önlemleri konusunda eğim 
verdiği Mogadişu Merkez Hapishanesinde bulunan tutuklulardan 
biri. 

Ali, “Salgını takiben ellerimizi nasıl yıkayacağımız gösterildi, ben 
de katıldım ve anladım” dedi. “Şimdi bize sarf malzemeleri 
verildiğine göre içerideki kardeşlerime ellerini nasıl 
temizleyeceklerini göstereceğim. Onlara odaya girerken ellerinizi 
nasıl yıkayacağınızı göstereceğim… Ve bizi hastalıktan koruması 
için Allah’s dua ediyoruz, bu yüzden buraya gelmiyor. ” 

ICRC’nin Somali’deki çalışmalarıyla ilgili operasyonel detaylar için: 

https://www.icrcnewsroom.org/story/en/1910/somalia-as-cases-soar-
clinics-hospitals-and-prisons-brace-themselves-for-covid-19 

Daha fazla bilgi için: 
 

Mohamed Abdikarim, ICRC Somali, +254 770 171 756 

Crystal Wells, ICRC Nairobi, +254 716 897 265 
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