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GÖZLEM VE GÖRÜŞLER

KızılHAÇ VE KıZılAY DERNEKLERi

ULUSLARARASI FEDERASYONU

Neena SACHDEVA*
Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Uluslararası Federasyonu
(Federasyon) 1919 Yılında Paris'te kuruldu. Federasyonun
birinci amacı, i. Dünya Savaşı sırasında büyük zarar gören
ülkelerdeki halkın sağlığını iyileştirmekti. O zamandan beri
sağlık ve toplumun korunması Kızılhaç ve Kızılay
derneklerinin bütün Dünya'ya yayılmış çabalarının en
önemli unsuru olmuş ve harcamalarının büyük bir kısmı
bu konuda yapılmaktadır. Bununla beraber bu gün afete
müdahale, Federasyonun çalışmasının en büyük kısmını
temsil etmektedir.
Kızılhaç ve Kızılay Hareketi, Kızılhaç Uluslararası
Komitesi (ICRC) ve Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri
Uluslararası Federasyonu'nun yanında 1 77 ülkedeki Ulusal
Dernekleri içine almaktadır. Hem !CRC'nin hem de
Federasyon un Cenevre'de sekreterlikleri vardır.
Federasyonun Ulusal Derneklerin faaliyetlerini onlar
vasıtasıyla bireysel cemiyetleri desteklemek üzere dünyanın
her bir tarafında stratejik olarak yerleşik, bir tanesi de
Türkiye'de olmak üzere, 60 delegasyonu vardır.

belirtilen bütün birimleri ile birlikte, Kızılhaç
Hareketi, yedi Temel Prensip olan insanlık,
tarafsızlık, yansızlık, bağımsızlık, gönüllü hizmet, birlik ve
evrensellik prensipleri tarafından yönlendirilir. Aynı tarzda
tüm Kızılhaç ve Kızılay faaliyetlerinin tek bir ana gayesi
vardır: Ayırımcılık yapmadan ayırımcılıktan zarar görenlere
yardım etmek, böylece dünya barışına katkıda bulunmak.

insanlar, yaşamlarını sürdürmeleri oluşan durumlardan
tehlikeye giren veya imkanları yüzünden kabul
edilebilir bir seviyede sosyal ve ekonomik güvenlik ve
insanlık itibarı ile yaşamaları büyük risk altında olan
insanlardır. Sıklıkla, bunlar doğal felaket kurbanları, sosyoekonomik krizlerden kaynaklanan yoksulluk, göçmenler
ve olağan üstü kötü sağlık durumlarının kurbanlarıdır.
dolayı

Uluslararası

Federasyon kurbanlara yapılan uluslararası
koordine eder ve yönetir ve bu yardım
faaliyetlerini
Ulusal Derneklerin imkanlarını
kuwetlendirecek geliştirme çalışmaları ile birlikte yürütür.
Federasyonun Türkiye Delegasyonu Hareketin en eski
üyelerinden biri olan Türkiye Kızılay Derneğinin (TRCS)
çalışmalarına destek vermektedir.
yardımları

Strateji 2010, Uluslararası Federasyonun gelecek on
faaliyetlerini·yönlendirecek bir planlama aracını
ifade etmektedir. Bu planlama, Federasyonun ve ona üye
Milli Kurumların Federasyorıun amacına ulaşmak için takip
edilecekleri üç stratejik talimatı belirtmektedir. Bunlar;

yıllardaki

Yukarıda

ve

Kızılay

Kızılhaç ve Kızılay

Dernekleri Uluslararası Federasyonu
ırk, milliyet, dini inançlar, sınıfve politik düşüncelere göre
ayırımcılık yapmadan yardım sağlayan dünyanın en büyük
insani yardım kurumudur. Görevi insanlık gücünü seferber
ederek güçsüz, felakete maruz kalmış insanların hayat
şartlarını iyileştirmektir. Güçsüz ve felakete maruz kalmış
lt

Uluslararası Kızılhaç

ve

Kızday

Dernekleri Federasyonu

a- Müdahaleci ve Hedeflendirilmiş Programlar:
Bölgesel Güçsüzlüğe cevap verebilecek nitelikte ve dört
esas alana yönlendirilmiş Milli Kurum Programları:
- Hareketin Temel Prensiplerinin Promosyon u
(Tanıtımı)

- Afete Müdahale
- Afet

Hazırlıkları,

ve

- Toplum Sağlığı ve Korunması
b- iyi işleyen Ulusal Dernekler:
bir gönüllü katılım desteğinin harekete geçmesini
sağlayan, cinsiyet dengesini oluşturan, etnik yapının ve

Yaygın
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gençliğin temsilini sağlayan, insani görevlerini yerine
getiren, sivil toplumun oluşmasına katkıda bulunan
dernekler.

c- Program boyunca etkili olarak birlikte çalışma, uzun
dönem ortaklıkları ve destekleri, hem de daha aktif olarak
programı savunma .
Milli Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri kendi ülkelerinin
kamu yetkililerin e yar d ımcı olarak davranırlar ve sağlık ve
sosyal programları nı kapsayan geniş bir alanda hizmetler
sağlarlar. TRCS'nin sağl ık bölümü sağlığın tüm alanında,
eğitim ve sosyal hizmetler vererek Türk Hükümetini
desteklemektedir. 2010 stratejisinde, toplulukların Sıtma,
tuberküloz gibi h astah ıda ra karşı güçsüzlüğünün
azaltılması ve insa nların HIV / AIDS gibi bulaşıcı
hastalıkların zararınd an korunma sı ve yaygın toplu sağlık
krizlerine hazırlıklı ol ma ve m ücadele etmede Ulusal
Dernekler diğer Ulusal ve bölgesel çabaların tamamlayıcısı
olacaktır.

HAREKETiN TARiHÇESi
Uluslararası Kızılh aç

Komitesi

Kızılhaç, 1859 yı lında genç isviçreli Henry Dunant'ın,
italya'nın Solferino Şehrinde, Avusturya imparatorluğu'nun
ordularıyla Fransız-sa rdunya ittifakı arasında yapılan kanlı
savaş manzarasıyla karşılaşması

sonucu oluştu . Savaş
alanındaki ölü veya ölmek üzere olan yaklaşık 40.000 insan
ve yaralılara hem en hemen hiçbir tıbbi yardım
yapılmıyordu .

Dunant, yerel halkı askerlerin yaralarını sarmak ve onları
beslemek ve rahat ettirmek için örgütledi. isviçre'ye
döndüğünde Savaşta yaralanan lara yardım için Ulusal
yardım dernekleri oluşt urulması çağrısında bulundu ve
bu yolla geleceğin Cenevre Sözleşmelerini işaretlemiş oldu.
insanlığın evrensel kardeşliği bir idealolarak asırlar boyu
savunulmuştu, fakat bu Duna nt'ın dehasında özellikle
çatışma durumları için bi çi mlendirilmesi bu idealin
insaniyetlik kanunu vasıtasıyla Cenevre Sözleşmelerine
dahil edilmesinin sağlanması ve savaş alanından bu
sözleşmelerin savunucusu bir kuruluşun kurulması fikrinin
ortaya çıkmasına kadar sürdü. Kızılhaç 1863 yılında,
Dunant da dahil olmak üzere beş Cenevreli'nin daha sonra
Uluslararası Kızılhaç Komitesi olan, Uluslararası Yaralıları
Kurtarma Komitesini kurdukları zaman doğdu.
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mevcuttu, fakat çok çeşitli olmaları onları genellikle
kullanışsız kılmıştı. ilk öneri, eski devirlerden beri güçsüzlük
ve tehlikenin işareti olan düz beyaz bayrakdı, daha sonra
kızılhaç eklendi. Uluslararası Komitenin amblemi, beyaz
zemin üzerine kızılhaç oldu: isviçre bayrağının tersi.
Günümüzde, Kızılhaç bütün ordular tarafından sağlık
personeli, hastaneleri ve ambulansları belirtmede
kullanılan, Uluslararası kabul edilmiş koruyucu bir amblem
olmuştur.

1865 Yılında 12 hükümet, insanlık tarihinde bir dönüm
olan, yaralıların tedavisini öneren, savaş alanındaki
sağlık hizmetlerini tarafsızlık olarak tanımlayan Savaş
Bölgesindeki Ordularda Yaralananların Durumunun
Düzeltilmesi için Cenevre Sözleşmesi'ni kabul etmiştir.
Bu (Sözleşmenin her hangi bir yaptırım gücü olmamasına
rağmen) Savaş ile Kanunun ilk olarak bir biriyle
uzlaşabilmeleriydi.lI. Dünya Savaşından sonra 3 Cenevre
Sözleşmesi daha yapılarak, 1995 yılının sonuna kadar 185
Ülke bu toplam 4 Sözleşmeye taraf olmuşlardır. Silahlı
çatışmalardaki yeni durumları ve değişen gerçekleri
karşılamak için 1997 yılında ilave iki protokol kabul
edilmiştir: Ayrılıkçı hareketlerden kaynaklanan çatışmalara
tatbik edilen birinci protokol 1 35 devlet tarafından ve
uluslararası olmayan çatışmalara tatbik edilen ikinci
program 125 devlet tarafından imza edilmiştir.
noktası

Uluslararası Kızılhaç Komitesi Genel Merkezi isviçre'nin
Cenevre Şehrinde bulunan özel, bağımsız, insaniyetçi bir
organizasyondur. Bu organizasyon, rehber temsilci rolünü
üstlenmekte ve çatışma durumlarında Hareket tarafından
yürütülen
uluslararası
yardım
faaliyetlerini
düzenlemektedir. Ayrıca, insaniyetçilik kanunu ve evrensel
insaniyetçilik prensiplerini teşvik ederek ve kuvetlendirerek
onların zarar görmemeleri için gayret gösterir Osmanlı
imparatorluğu sırasında 1868 yılında kurulan orijinal adı
"Osmanlı Yaralı ve Hasta Askerlere Yardım Cemiyeti" olan
"Türkiye Kızılay Derneği " şimdiki adını 1947 yılında
almıştır. Türkiye Kızılay Derneği kurulduğu aynı yıl içinde
ICRC tarafından tanınmıştır.
Uluslararası

Federasyon ve Amblem Meselesi

ICRC Cenevre Sözleşmelerini şekillendirdi ve dünyanın
her tarafındaki hükümetleri sözleşmelere taraf olmaları
için ikna etti. ICRC faaliyetlerini, uluslararası insaniyetlik
kanununa ve tarafsız, yansız ve tek insani görevinin savaş
kurbanlarının hayatlarını ve itibarıarını ve dahili işkenceden
koruyan ve onlara yardım sağlayan bir kuruluş olması

i. Dünya Savaşı, Savaş esirleri ve çarpışanlar adına
insani çalışmalarının milyonlarca gönüllüyü
cezbeden Kızılhaç Dernekleri arasında yakın bir işbirliğine
ve bu konuda büyük bir ehliyetli kuruluşun
oluşturulmasına ihtiyaç olduğunu ortaya çıkarmıştır.
Ulusal Dernekler arasında bir Federasyon oluşturulmasını
öneren kişi Amerikan Kızılhaçı Savaş Komitesi Başkanı
Henry Davison'dur. 1919 Yılında Fransada Cannes'de
yapılan Uluslararası Tıp konferansında Davison tarafından
yapılan girişim neticesinde kısa bir süre sonra Kızılhaç
Dernekleri Birliği Kurulmuştur. Paris çıkışlı birliğin öne çıkan
vizyonu sağlığı geliştirme, hastalığı önleme ve ıstırabı

esasına dayandırmaktadır.

azaltmaktı .

1863'te yapılan ilk Uluslararası Komite Konferansı, tek
ve evrenselolarak kabul edilerek bir amblemi n dizaynına
öncelik verdi. Yaralı askerler için i ş aretl e r asırlar boyunca

Osmanlı imparatorluğu zamanın başlıca Müslüman
devleti, gelecek on yılda ortaya çıkacak sorunlara hiçbir
çekince koymadan 1865 Cenevre Sözleşm es in i kab ul etti.

yaptıkları
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1876 Yılında, Rusya ile çıkan savaş sonrasında Osmanlı
Türkleri Kızılhaç'a saygı duymaya devam edeceklerini
karşın bundan böyle kendi ambulanslarında Kızılay
sembolü kullanacaklarını açıkladı. Sebep olarak Kızılhaç
sembolünün Müslüman askerlerini incittiğini ve Haçlılar
tarafından kullanılan sembolle bağlantılı gösterilmekle
beraber başka bir sebepte mevcuttu. Son on yıllardan beri
Osmanlı imparatorluğuna baş kaldıran Sırp Milliyetçileri
beyaz zemin üzerine yapılmış Kızılhaç sembollerini bir
uyanış işareti olarak kullanıyorlardı. Türkler için Kızılay,
dini olmaktan daha fazla hayati önemi olan kültürel bir
amblemdi. Kızılay'ın kullanılması Osmanlı imparatorluğunda başlandı ve daha sonra bir çok ülkede yaygın
olarak kullanılmaya başlanıldı.
Ekim 1883'de Kızılhaç Dernekleri Birliği ismi resmi
olarak Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Birliği olarak değiştirildi
daha sonra birlik Kasım 1991 'de Kızılhaç ve Kızılay
Dernekleri Uluslararası Federasyonu oldu. Bu iki Kızılhaç
ve Kızılayamblemieri 1929 yılında yapılan diplomatik
Konferansta tanındılar ve 1949 Cenevre Sözleşmesinde
kabul edildiler. Ayrıca bu antlaşmada iran'ın (Pers)
kullandığı kırmızı aslan ve güneş amblemi de kabul edildi,
fakat 1980 yılında iran iran islam Cumhuriyeti olduğunda,
bu sembol Kızılayolarak değiştirilip kullanımdan kaldırıldı.
Daha fazla amblem artışı olmaması için daha başka her
hangi bir amblemin kabul edilmeyeceği Konferansta
açıklandı.
Kızılhaç ve Kızılayamblemieri yetkili sağlık

ve ekipmanlarını silahlı çatışma zamanlarında
korumak ve Ulusal Kızılay ve Kızılhaç örgütlerinin, ICRC'nin
ve Federasyonun tanınması için çeşitli ülkelerde
kullanılmaktadır. Bu kabul edilmiş iki amblemden hiç birini
kullanamayan ülkelerin karşılaştığı problemlerinin çözümü
yıllardır süren bir tartışmadır; örneğin israil, Davud'un
Kırmızı Kalkan sembolünün hareket tarafından resmi
amblem olarak tanınmasını istemekte, Kazakistan
nüfusunun yarısının Müslüman ve yarısının Hıristiyan
olması sebebiyle her iki amblemi (gayri resmi olarak)
birlikte kullanmaktadır. Bir çok diğer ülkelerde benzer
amblem meseleleri ile karşılaşmışlardır.

Yasal ve politik meselelerin kolayca anlaşılmayan ve
üzerinde genel bir kabul vardır ve Ulusal
Dernekler her ülkede meclis kararıyla kurulduğundan bir
çözüm için hükümetlerin ve tüm hareketin katılımı
gerekmektedir. Kesinlikle yasaya dayalı bir çözüme varmak
için yıl sonunda yüksek seviyeli iki konferans yapılacaktır.
karmaşık olduğu

Ulusal Derneklerin

aşağıdaki

Kurulması

ve çalışması

Sözleşmeleri

özellikle Ulusal Derneklerin
çalışmaları için önemlidir, Ulusal Dernekler
10 şartı yerine getirmelidirier:

- Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketinin bir üyesi
olarak resmen tanınmak, Ulusal Dernek Cenevre
Sözleşmelerine taraf olan bir devletin toprakları içinde
kurulmalıdır.

- Cenevre
Ulusal

Sözleşmeleri,

Kızılhaç

ve

yardımcı kuruluşlar

insani çalışmaları ICRC'ye ve
Dernekleri hükümetlerine
olarak çalışmaları için yasal zemin

Kızılay

sağlamalıdır.

- Cenevre Sözleşmeleri Ulusal Derneklere, ICRC'ye ve
Federasyona Kızılhaç ve Kızılayamblemierini kullanma
hakkı verir.
- Ulusal Dernek, Hareketin Temel Prensiplerine uygun
imkan veren özerk yapıya sahip olmalıdır.

çalışacak şekilde

-

Kuruluşunda

belirtilen görevleri yerine getirebilecek

şekilde örgütlenmiş olmalıdır.

- Faaliyetleri ülke

topraklarının

tümüne

yayılmış

olmalıdır.

- Gönüllü üyelerini ve çalışanlarını ırk, seks sınıf, din
ve politik düşünceler gözetmeden temin etmelidir.
- Hareketin Yasalarına bağlı kalarak, Hareketin farklı
bölümlerinin birlikte çalışmalarını sağlamaya iştirak etmek
ve onlarla işbirliği yapmalıdır.

personelini,

binalarını

Cenevre
kurulması ve

- Ülkesindeki yasal hükümet tarafından tanınacak
Ulusal Derneğin yasal tanınması, sadece Sözleşmeler esas
alınarak ve Sözleşmelerde belirtilen, uluslararası insaniyetlik
kanunun prensiplerine uyularak yapılmalıdır.

- Hareketin Temel Prensiplerine saygı göstermek ve
insaniyetlik kanunun
prensiplerini takip etmelidir.
çalışmalarında uluslararası

Uluslararası

Federasyonun Görevi ve Rolü

Uluslararası Federasyonun programları dört ana alan
içinde gruplandırılmıştır: insani prensipleri ve değerlerini
yükseltmek, afete müdahale, afetlere hazırlık, toplum
sağlığı ve korunması. Bu faaliyetler Türkiye Kızılay Derneği
de dahilolmak üzere Ulusal Derneklerin çoğu tarafından
yapılmaktadır. Ana alanların belirlenmesi, müşterek
çabaların daha dar faaliyetler üzerine yoğunlaştırılması
imkanını vermekte ve Sekreteryanın dikkatini
yoğunlaştıracağı unsurların belirlenmesine yardımcı
olmaktadır.

Kızılhaç ve Kızılay, diğer insanlara saygıyı ve gönüllü
olarak birlikte çalışıp problemlere çözüm bulmayı
kuwetlendiren, hem bireysel ve hem de toplumsal insani
değerlerin yayılmasını sağlamaya çalışırlar. Yedi temel
prensipten kaynaklanan "insanlığın gücü" sloganın amacı
birlikte çalıştığımız insanların davranışlarını etkilemektir.
Yılda

30.000 milyon civarındaki göçmenlere ve afet
insanlara yapılan afet müdahalesi Federasyonun
çalışmalarının en büyük bölümünü teşkil etmeye devam
etmektedir. Bu bölüm acil yardım birimlerinin ve
Federasyonun insani politikalarla ilgili meselelerde acil
yardım ve uzun dönem rehabilitasyon çalışmalarının
kurbanı
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kalitesini geliştirme çabalarını kapsamaktadır. Federasyon
zamanda afet yardımlarındaki etik (ahlaki) kuralları
oluşturan profesyonel idare Yasası'nın hazırlayıeısı
olmuştur. Yasanın çıkarıldığı 1994 yılından beri, kurtarma
çalışmaları sırasındaki uyacaklar temel insani standartları
yerine getirmeyi taahhüt eden 150 kuruluş yasayı
aynı
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beraber Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Uluslararası
Federasyonu bu konularda önemli katkılarda
bulunmaktadır. 2010 Stratejisinde, Ulusal Derneklerin,
üstün avantajları ve kapasitelerinin diğer ulusal ve bölgesel
çabaların tamamlayıcısı olması esası üzerine tariflenmiş
iki hedefi vardır:

imzalamıştır.

Yakın yıllardaki doğal

keskin artış,
Federasyonun afet hazırlığı çalışmaları konusuna daha çok
dikkat etmesini harekete geçirmiştir. Bu çalışmaların amacı
Ulusal Derneklere ve toplumlara, maruz bulundukları
riskler konusunda daha uyanık olmalarını, tehlikenin nasıl
azaltılacağı ve afet olduğunda nasıl mücadele edileceği
afet

sayısındaki

hususlarını anlatmaktır.

insan çok basit temel sağlık hizmetleri ve
nedeniyle ölmektedir.
Toplum sağlığı ve korunması insani yardımın, ana unsuru
olmuş ve Kızılhaç ve Kızılayın harcamalarının büyük kısmı
bu alanda yapılmaktadır. Bu programlar ile Federasyon,
toplumların hastalıklara karşı güçsüzlüklerini azaltmayı ve
sağlık krizlerine karşı hazırlıklı olmalarını sağlamayı
amaçlamaktadır. Bu esas konu daha sonra detaylıca
görüşü lecekti r.
Çok

sayıda

sağlık başlangıç eğitimi yokluğu

Kendisine üye Ulusal Derneklere rehberlik etmek ve
desteklemek Federasyonun ana
görevlerinden biridir ve dört esas alan ve diğer programlar
içerisinde bu işlemi yürütmektedir. Kapasite oluşturma
programları yönetim ve gönüllülerin eğitimi, şubelerin
yapılanması, planlama, bağışların artırılması ve cinsiyet
eşitliği konularını kapsamaktadır. Ulusal Dernekler arasında
iletişim ağı oluşturma ve birlikte çalışmaları imkanını
yaratmak Federasyonun anahtar rollerinden biridir.
onların gelişmesini

Federasyon genellikle kendisine üye Ulusal Dernekler
ve ICRC ile çalışmakta fakat aynı zamanda daha etkili
çalışmalar yapmak için diğer birçok örgütlerle de iş birliği
yapmaktadır. Bu ortaklıklar şu üç ana alanda olmaktadır:
insani yardım, geliştirme ve araştırma.
Toplum Sağlığı ve Korunmasının Geliştirilmesi
Bulaşıcı hastalıklar

her yıl 13.000.000 insanın ölmesine
HIV / AIDS, tuberküloz, sıtma su ve
sağlık şartları ile ilgili hastalıkların birleşik etkileri tabi
afetlerin ve silahlı çatışmaların birlikte sebep oldukları
ölümler ve tahribatlardan daha fazlasının meydana
gelmesine sebep olmaktadır. Yoksulluk, bu hastalıkların
yayılmasının birinci nedenidir. Günlük 2 Amerikan
Dolarından daha az gelirle geçinen üç milyar insan için
bilgi ve hizmetlerin yokluğu onların en fazla zarar
gördüklerini izah etmektedir.
neden

olmaktadır.

Kızılhaç ve Kızılay bu hastalıklarla nasıl mücadele
edebilir ve güçsüz insanların refahına olumlu olarak nasıl
tesir edebilir? Kendi halkının özelliklede güçsüz kesimlerin
ihtiyaçlarını yeterli karşılamak için sağlık ve sosyal refah
si ~ ~ 2 mlerini oluşturmak hükümetin görevidir. Bununla

Toplulukların hastalıklara karşı

sağlamak

ve

güçlü olabilmelerini

insanları bulaşıcı hastalıkların zararlarından

korumak.
- Genel
etmek.

sağlık

krizlerine

hazırlıklı

olmak ve müdahale

Kızılhaç ve Kızılay Derneklerinin büyük çoğunluğunun
dünyaya yaygın hizmetleri, yoksul halk için iyi sağlığın
onların en önemli kıymetlerinden biri olduğunun farkında
olarak, güçsüz halkın sağlığını geliştirme ile ilgilidir. Ulusal
Derneklerin yıllık 24 milyon CHF tutarındaki
harcamalarının en büyük kısmı yerli sağlık ve sosyal refah
hizmetlerine yapılmaktadır.
Uluslararası

olarak,

sağlık, olağan

üstü görevalma
en büyük unsurdur ve sağlık
programları Federasyonunun 2001-2002 çağrısının
%30'unu teşkil etmektedir. "Çağrı" tüm dünyaya yaygın
Ulusal Dernekleri belirli bir ülkede veya bölgedeki kurtarma
ve/veya diğer faaliyetlere destek vermelerini sağlamaktır.
Bütün bu girişimler kendi değeri ile temel bir hak ve insani
yardımın en önemli unsuru olan sağlık ile ilgili hizmetlerin
bir merkezden yapılması, gelişme için önemli bir girdi
olarak kabul edilmektedirler.
çağrılarının çoğunluğunda

Federasyon çalışmalarını başlıca kendisine üye Ulusal
Dernekler üzerinden ve ICRC ile yapmakta fakat aynı
zamanda çalışmalarını daha etkili olarak gerçekleştirmek
için diğer bir çok örgütlerle de iş birliği yapmaktadır.
Örneğin Federasyon küresel sağlık sorunlarının
açıklanması için ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iş
birliğine girmiştir. "Afrika'da AIDS'e Karşı Uluslararası iş
birliği" ve WHO'nun yürüttüğü "TB'ye Dur" ve "Sıtmayı
Azaltma" kampanyaları, pilot ülkeler de yapılacak
müşterek çalışmalarda özellikle fikir çerçevesi olarak
kullanılacaklardır.

Ulusal Dernekler ayrı ayrı ve Federasyon ortaklaşa
olarak üç stratejik dayanak vasıtası ile güçsüz halkın
sağlığını geliştirmeye katkıda bulunabileceklerdir:
Sahiplenme 2010 Stratejik Planı "hizmetlerin
kadar gerek yüzyüze özel görüşmelerle
savunmak veya halk kampanyaları ile halkı harekete
geçirerek ve karar vericileri etkileyerek" neticeye
varılabileceğini açıkça kabul etmektedir. Dünya Felaketleri
2000 Raporu, halk sağlığı kısmında, Dünya Sağlık Örgütü
ile ortaklaşa yapılan "Temiz kan hayat kurtarır"
kampanyası ile Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketinin
sağlık
konusundaki büyük sahiplenici rolü
ulaştırılması

vurgulanmaktadır.
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Faaliyetlerin sayısının artırılması çabasının parçası
olarak, HIV / AIDS ve ilk yardımda gönüllülerin önemi
psikolojik destek konuları üzerinde önemle durulmaya ve
daha genelolarak, sağlık imkanlarından daha eşit
yararlanmayı sağlamak için toplumun harekete
geçirilmesine başlanılmıştır.
Krizlerdeki Müdahaleleri Genişletme: Doğal Felaket
yüzünden resmi sağlık sisteminin çöktüğü durumda,
Ulusal Derneklerin geçici olarak, sağlığın korunmasına krizdışı zamanlardaki yaptıklarından daha etraflı yaklaşmaları
genelolarak beklenecektir. Böyle yaptıkları zaman, Ulusal
Dernekler yukarıda dikkati çekilenlerin dışındaki resmi
sistemlerin kapsamındaki sağlık hizmetlerini
desteklemektedir, bunun için Kızılhaç ve Kızılay üstün bir
avantaja sahiptir.
"Farklılığı Kaldırma

Köprüsü" için kapasite

oluşturma

Toplumun yaşadığı ortam ne olursa olsun, daima resmi
ve sosyal sistem ile güçsüz bireyler ve aileler
arasında bir fark vardır. Kızılhaç ve Kızılay güçsüz toplumlar
içerisinde çalışan gönüllüler sistemi ile bu toplumun içine
bilgiler ve araçlar yerleştirerek güçsüzlüğü azaltma ve
korunma
komitelerinin
oluşması
işlemlerini
kolaylaştırmakta ve bu işlemlere destek vermektedir.
Aşağıda şekil Federasyonun küresel toplum sağlığı
önceliklerini göstermektedir:
sağlık

Federasyonun iş birliği ile ulusal dernekler, dış
belirgin bir artış sağlandığı takdirde HIV / AIDS
ile ~ilakalı girişimlerini gelecek 5 yıl içinde artırmayı ümit
etmektedirler.

yardımlarda

Artış yapılacak faaliyet alanları: Davaya sahip çıkma,
bilgi birikimi oluşturma ve uygulama, prezervatif dağıtımı
ve düzenli kullanmayı teşvik etme, HIV / AIDS'li insanların
evlerinde bakımıarına destek verme, gönüllü kazanç dışı
kan bağışını teşvik etme, karmaşık ani olarak ortaya çıkan
durumlarda HIV / AIDS'in önlenmesi, anneden bebeğe
geçmesinin azaltılması, HIV / AIDS ile ilgili tedavi
imkanlarının artırılması.

Dünya Kan Temininin Güvenliğinin
Dünyada

Geliştirmesi

yıllık

olarak 75 milyon üniteden fazla kan
ve Kızılay dernekleri bu miktarın
%30'unu doğrudan toplamakta ve diğer %30'unu da
Ulusal Derneklerce desteklenen örgütler vasıtasıyla
toplamaktadır. Güvenli kan temini için Federasyon paralı
vericiler kullanmayı kaldırdı, ve aileden ve gönüllü
vericilerden temine birinci önceliği verdi.
toplanmaktadır. Kızılhaç

57 Ulusal Dernek, 1999 Kasım ayında Federasyon
Genel Kurulunca kabul edilen "Kan Hizmetleri Kalite
Şartları" politikası amaçlarına uygun olarak, toplama
zincirinden itibaren kalite kontrol sistemi uygulayan kan
işleme merkezleri işletmektedir. Federasyonun kan
politikasına taahhüdü, zorunlu olarak en yüksek kalite
standardını, emniyeti, yararlılığı, verimliliği uygulamaya
koymak ve sürdürmek olarak anlaşılmaktadır. Amaç kan
ve kan ürünlerine ihtiyaç duyan bütün hastalara, nerede
olursa olsunlar, hayatın bu hediyesini yeterli ve güvenli
olarak bulabilmeleridir.

HIV/ AIDS
Bugün 36 milyondan fazla insan HIV / AIDS ' le
yaşamaktadır. 22 milyon insanın AIDS ile ilgili
hastalıklardan öldüğü hesap edilmiştir. Salgın hastalıklar
yeni olmamakla birlikte AIDS'in ulusların sosyal ve
ekonomik gelişmesi üzerindeki beklenmedik olumsuz
etkisi onu farklı kılmaktadır. Kurbanların çoğunluğu çalışma
ve ana babalık devresindeki yetişkinlerdir. Onların geride
bıraktıkları ise, büyük bir kısmı yok olmuş çalışma gücü,
parçalanmış ve fakirleşmiş toplumlar ve milyonlarca
kimsesiz çocuklardır.
HIV'den etkilenmiş insanların %70'i Afrika Sahrasında
birlikte AIDS küresel bir problemdir. HIV
infeksiyonu Güney ve Güney Doğu Asya'da Eski Sovyetler
Birliği ülkelerinde ve Karaibler'de süratle yayılmaktadır.

yaşamakla

Federasyon 1980'li yılların ortalarından itibaren HIV /
AIDS infeksiyonun yayılmasına karşı mücadeleye
katılmıştır. Federasyon programının ana hedefleri:
- Kendi yeteneğini geliştirerek çok sayıda ülkeye
etkiler ile ilgili olarak üyelerini, çalışanlarını ve
gönüllüleri bilgilendirmek.

yayılmış

- Yerel Kaynakları dahil ederek topluma dayanan eylem
ile HIV / AIDS'e karşı güçsüzlüğü azaltmak.

Gönüllülüğe dayanan, kazanç-dışı kan verme hala
güvenli kan temininin temeli olarak kabul edilmekte ve
Federasyon kendisine üye Ulusal Derneklerle birlikte
taahhütlerini yerine getirmek için çeşitli çalışmalar
içindedir: güvenli kan konusunda teşvik ve bilinçlendirme
ve daha fazla insanın, kan vermeye gönüllü olduğu gerek
savaş da gerek doğal felaketlerde veya çok büyük kazalar
meydana geldiğinde olağan üstü gayret göstermek.

ilkYardım

ilk yardımın olağan üstü durumda hayat kurtarmanın
en ucuz, güvenilir ve basit yolu olduğu kanıtlanmıştır. Her
yıl milyonlarca insan kazalardan veya kötü sağlıktan dolayı
sakatlanmakta veya ölmektedir. Bunlar günden güne
değişen sağlık problemlerinin, kazaların veya çatışma veya
doğal afet gibi krizlerin sonucu olabilir.
Federasyon, ilk yardım kursları için eğitici sağlamada,
önder bir temin edicidir. Üye 177 Ulusal Derneğin
çoğunluğu ilk yardım ve eğitimi ve hizmetlerini afete
hazırlık ve sağlık eğitimi problemleri için geçiş noktaları
olarak kullanmaktadır. Yol güvenliği trafik kazasi
yaralanmalarındaki tedavi ile ilgili olarak ilk yardım kursları
müfredatının bir bölümünü oluşturmaktadır. Toplum
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cemiyetleri ile birlikte çalışılarak, belirlenen ihtiyaçlara göre
ders malzemeleri, yayınlar ve ilk yardım kitlerinin üretimleri
yapılır. Spor ve öteki faaliyetler sırasında ve bazı ülkelerde
ana yollar güzergahında gönüllü ilk yardım servisleri
sağlanmaktadır.

Uzun deneyimler göstermiştir ki, Kızılhaç ve Kızılay'ın
yönetici veya lider durumunda olmayan gönüllüleri, ilk
yardım hizmetleri ve eğitiminin yaygınlaşıp ilerlemesi için
güçlü bir zemin sağlamaktadırlar. Kendi eğitimlerinden
sonra, toplumdaki diğer kişileri eğiten eğiticiler kilit
personel durumundadırlar. Sürekli bilgi ve beceri birikimi
ile kendine yardım kapasitesini daha da güçlendirici olarak
kaynakların bir araya toplanması toplumun kriz ve afetlerle
günlük olarak başa çıkmasını temin etmektedir. Toplum
içinde çalışma aynı zamanda Kızılhaç ve Kızılay'a düzenli
el yıkama alışkanlığı gibi hayati davranış şekilleri
değişikliklerini sağlamaya imkan vermektedir.
Faaliyet alanları: bilgi paylaşımı ve sağlığın teşviki ve
kapasite yaratma hizmetlerinde kalite temini ve diğer
hizmetlerin geliştirilmesini kapsamaktadır.

Ana ve Çocuk Sağlığının

Korunması:

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), tarafından izlenen tüm
istatistikler anne ve çocuk ölümleri gelişmiş ve gelişmekte
ülkeler arasındaki büyük eşitsizliği göstermektedir. Bu
ölümlerin %90'1 Asya ve Afrika'da olmaktadır.
Federasyon kendi Ulusal Dernekleri ağı ile 20 yıldan
fazla süredir doğum sağlığı ve çocukların korunması ile
ilgili sağlık girişimlerini desteklemekte ve teşvik etmektedir.
Çok yakın geçmişte, 53 Afrikalı Ulusal Dernek, Sağlık
Bakanlıkları, ve UN temsilcilikleri, Kızılhaç ve Kızılay ' ın
doğum ve çocukların korunması konularını da kapsayan,
başlıca sağlık problemlerinin önlenmesi ve yönetimi
programlarına yönelik katılımcı planlama işlemi
konusunda birlikte çalışma yapmışlardır.
Federasyon ve kendisine üye Ulusal Dernekler annelik
ve çocuk hastalıkları ile ilgili güçsüzlüğü çeşitli yollardan
kalıcı olarak azaltmak için kuvvetlendirilmiş ve
yaygınlaştırılmış çabalar sarf etmektedir. Bunlar; meseleyi
savunma-sahiplenme, gençlerin eğitimini teşvik etmek,
aşılama ve anne ve çocukların sağlığını koruma konularını
kapsamaktadır.

Güvenli Su Temini
Federasyon toplulukları gönüllü olma ve bilgilendirme
yoluyla güvenli ve yeterli su temini ve sıhhi şartları
oluşturmak imkanına sahip olmaları için gayret sarf
etmektedir.
Bu amaç, özellikle toplum sağlığı ve korunması için
201 O Strateji Planının vazgeçilmez bir unsurudur.
için Kızılhaç ve Kızılay'ın, kendi
en uygun ve kalıcı sağlık ve sosyal
konularında yararlar sağlayan su ve sıhhi sistemlerin
kurulması için yerel kapasite oluşturma, yatırımcıların
katılımını temin, izleme ve geri besleme alanlarındaki
Bu amaca

toplumlarına

365

faaliyetlerini daha fazla geliştirmeye ihtiyaç duyulmaktadır.
Su temini ve sıhhi tesisler projelerinin etkinliği sadece
teknolojik seçime dayanmamakta, fakat aynı zamanda
kullanıcının katılımı, kadın ve erkeklerin ihtiyaçlarının
farklılığına duyarlı oluşa dayanmaktadır. Yenilikçi, toplum
tarafından finansal destekleme ve kullanma tarzını
geliştirme ...
Federasyon, su ve sıhhi sistemler problemleri üzerine
(MSF, Oxfarma, UNHCR, ICRC) arasındaki görev
birliğinin bir parçasıdır. Bu grubun amacı çalışmalar
konusunda bilgi alış verişi yapmak ve yaklaşımları ve
teknolojileri standartlaştırmaktır.

yönelmiş

Psikolojik Destek
7 Nisan, Dünya Sağlık Günü, Dünya Sağlık Örgütünün
(WHO) düzenlediği yıllık bir olaydır. Bu yıl, ruh sağlığı
sorunlarına tahsis edilmiştir. Dünya Sağlık Gününün birinci
amacı kamu oyunu etkilemek ve konu üzerinde
müzakereler yapılmasını başlatmaktır. Dünya Sağlık
Gününde WHO, ruhsal bozukluklar ve tedavisi sorunlarına:
Dışlamayı Durdur - Bakımı Destekle sloganı ile
uygulayarak dikkatleri çekmiştir.
Uluslararası Federasyon, felaket kazazedeleri için acil
psikolojik ve duygusal desteğin önemine dikkati çekerek
Dünya Sağlık Gününü anmıştır. Psikolojik yaralar, evlerin
tahrip olması gibi maddi kayıplardan daha az görünebilir
olmakla beraber iyileşmeleri daha uzun zaman almaktadır.

6 Nisan'da

Uluslararası

Federasyon, Psikolojik Destek
ve Kızılay
programlarındaki başarılı uygulamalar. Eser, Kızılhaç ve
Kızılay programlarında gerçekleştirilen olay çalışmaları ile
birlikte psikolojik desteğin değişik yönlerini anlatmaktadır.
Eserde, Federasyonun Kopenhag'da bulunan Psikolojik
Destek Referans Merkezinin ve delegasyonlar için destek
programının anlatılmasının yanında, Kızılhaç ve Kızılay
Dernekleri tarafından, Avusturya, Belcırus (Ukrayna),
Kolombiya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, izlanda, Kenya,
Eski Yugoslav Makedonya Cumhuriyeti, Türkiye, Amerika
Birleşik Devletleri ve Yugoslavya Federal Cumhuriyetinde
yürütülen programlar incelenmektedir. Programlar, silahlı
çatışmalardan etkilenen çocukları ve Çernobil Nükleer
Santral patlamasının kurbanlarını kapsamaktadır. Bu
çalışmadan çıkarılan en önemli derslerden biri,
felaketlerden etkilenmiş halka psikolojik desteğin, bu
konuda teknik bilgi sahibi olmayan gönüllülerin eğitimi
yoluyla verimli olarak sağlanabildiğidir. Bu gönüllüler
felaketten etkilenmiş toplumların elemanlarıdır ve hem
kriz zamanlarında acil harekete geçebilmekte ve hem de
kazazedelere
uzun
süreli
destek
vermeyi
gerçekleştirebilmektedirler. Bu yaklaşım, Federasyon ve
Türk Kızılay'ının 1999 Marmara Depremleri Bölgesinde
uyguladıkları Psiko-Sosyal programda kullanılmıştır.
başlığı altında

bir eser

yayınladı: Kızılhaç

ulaşmak

Çok sayıda Ulusal Dernek ve Uluslararası Federasyonun
bölge delegasyonları dünyanın muhtelif bölgelerinde
yaptıkları çeşitli etkinliklerle 2001 Dünya Sağlık Gününe
dikkati çekmişlerdir.
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20 Kolejde okuyan öğrenciler
"depremin psiko-sosyal etkileri" konusunda bir
kompozisyon yarışması düzenlemiştir. Türk Kızılay'ının,
Federasyonun Türkiye Delegasyonunun ve Alman
Kızılhaç'ının katıldığı daha önceden programlanmış
Kızılhaç / Kızılay'ın sahadaki psikolojik destek faaliyetleri
konusunda bir seminer gerçekleştirilmiştir. Kosova'da
sergiler bir dizi eğlence ve tiyatro gösterilerini kapsayan
bir kutlama töreni programlanmıştır. Bu tören Dünya
Sağlık Örgütü, Uluslararası Göçmenlik Kuruluşu, Yerel
Kızılhaç ve Federasyonun bölge delegasyonu tarafından
tertiplenmiştir. Bunlara ilave olarak, Psiko-Sosyal
merkezlerden biri halkın hizmetine açılacaktır.
Türk

Kızılay Derneği,

arasında

1994-1999 TRCS ve UNHCR ile
mültecilere sağlık yardımı

iş birliği yapılarak

Bosnalı

1995-1996 Dinar depremi
temini
1996-1997 Kapasite

kurbanlarına kışlık

oluşturma

giyecek

projesi-TCRS Dinar

Şubesinin rehabilitasyonu/geliştirilmesi

1998-1999
müdahalesi

Adana Depreminde acil kurtarma

Türkiye'nin Kuzey-batısına darbe vuran
1999-2001
1 7 Ağustos ve 12 Kasım 1999 Depremlerinde geniş
kurtarma / rehabilitasyon / yeniden yapılanma
operasyonlarında TRCS'ye destek verme.

Dağıtım Mekanizmaları

1998 Yılında başlayan, Afrika Kızılhaç ve Kızılay
Dernekleri Sağlık Girişimi (ARCHI 2010), sağlık
müdahalelerine öncelik verilmesi ve müdahalelerin Ulusal
Derneğin programı ve yapısına göre genişletilebilmesi için
bir müşterek strateji uygulamanın önemini kanıtlamaya
başlamıştır. ARCHI201 Ovasıtasıyla Federasyon, gönüllüler
ile ulaştırılan sağlık hizmetlerinin artırılması için ne tür bir
desteğin gerekli olduğunu hızlı olarak öğrenmektedir. Hali
hazırda, gönüllüleri yetiştirme ve destekleyici nezaretçilik
sistemleri oluşturulmuştur. 2001 yılı boyunca Federasyon
aşağıdaki konular üzerindeki çabalarını yoğunlaştıracaktır:
- ARCHI 201 O'dan elde edilen dersleri
yaymak.

diğer

bölgelere

- NS'ye (Ulusal Derneğe) kapsamlı bir sağlık kapasitesi
yoluyla, bulaşıcı hastalıkları önlemek/kontrol
etmek için genişleme programlarına özel önem veren ülke
planlarına destek sağlamak.
oluşturma

Federasyonun Türkiye Delegasyonu
Federasyonun, Avrupa'da en fazla felaket tehlikesine
maruz ülke olan Türkiye'de yardım ve iş birliği konusunda
uzun bir geçmişi vardır. On yıla yakın bir süredir
Federasyon, çeşitli faaliyetlerle Türk Kızılay Derneğini
(TRCS) desteklemektedir. Diğer Ulusal Dernekler gibi TRCS
insani alanda ve felaketlerde kurtarma sağlık ve sosyal
hizmetlerini kapsayan geniş faaliyetleri ile Türk yetkililerine
yardımcı olarak çalışmaktadır.
1991 Yılından Beri Federasyonun Türkiye'deki başlıca
faaliyetleri
1991 Körfez Savaşı sonrası TRCS ile Iraklı mültecileri
kurtarma operasyonlarının desteklenmesi için Ankara'da
bir Federasyon Delegasyonunun kurulması
1992 Erzincan Depremi
operasyonu

Kurbanları

1993-1995 TRCS'nin afete
için geliştirme programı.

için acil kurtarma

hazırlık

kapasitesini

artırmak

1993-1996 Erzincan ve Erzurum'daki rehabilitasyon
projeleri
1993-1997 Federasyonun Kafkasya'daki operasyonlojistik destek

larına

1999 Mart ayında Türkiye'deki faaliyetlerini
tamamlayan Federasyon, TCRS'ye yardım ve hareketin
1999 Ağustos ve Kasım depremlerine müdahalesinin
koordinasyonu için geri dönmüştür. TRCS'nin talebine
cevap olarak Uluslararası Federasyon acil kurtarma
faaliyetlerini desteklemek için 65 milyon isviçre frankı
toplanması için Dünyadaki Ulusal Derneklere çağrıda
bulunmuştur. Yaklaşık 60 adet Ulusal dernek çağrıya cevap
vermiştir. 230.000 kişilik zaruri barınak, kurtarma, sağlık
ve su / sıhhi ihtiyaçları ilk başlangıç hedef olarak temin
edilmiş, Kasım depreminden sonra bu 350.000 kişiye
yükselmiştir.

Felakete müdahale periyodunda, Federasyonun
Türkiye Delegasyonunun sağlık ekibi, Yerel sağlık yetkilileri
ile Türkiye'de çalışan diğer Ulusal Dernekler arasında
koordinasyonu sağlama rolünü gerçekleştirmiştir. Sağlık
ekibi depremden etkilenen sahada 20' den fazla hastane
ile yakın çalışma yaparak, ihtiyaçları tespit, tıbbi ekipman
temini, rehabilitasyon / yeniden yapılanma çalışmaları ile
PNS'Iere ve diğer potansiyel yardım kuruluşlarına, sağlık
sektöründe daha kapsamlı yeniden yapılanma
çalışmalarında danışmanlık yapmıştır. 2000 Yılı Eylül ayına
kadar, Yalova, Karamürsel, Gölcük, izmit, Adapazarı,
Kaynaşlı, Düzce ve Bolu'yu kapsayan bölgede bulunan
çadır kentler ve prefabrik yerleşim alanlarında bulaşıcı
hastalıkları gözetleme ve ihtiyaçları tespit projesi
gerçekleştirilmiştir. Ekip aynı zamanda hijyen paketleri,
tekerlekli sandalyeler, koltuk değnekleri, yaşlılar için sağlık
bezleri ve ilk yardım kitlerini kapsayan sağlıkla ilgili
malzemelerinin depremden etkilenen halka dağıtımını ifa
etmiştir.

Diğer Ulusal Dernekler bağımsız olarak, kurtarma
malzemesi, acil müdahale üniteleri / saha hastaneleri, acil
klinikler, tıbbi ekipman ve malzeme ve depremzedelerin
rehabilitasyonu ve alt yapının yeniden inşası gibi uzun
dönem faaliyetlerini gerçekleştirmişlerdir. Bu felaketler
uzun dönem etkisini sürdürecek miras bırakmıştır, ülkenin
alt yapısının ağır şekilde tahribi, ve depremden etkilenmiş
halkın hayatları üzerine yıkıcı tesirler. işsizlik, fiziksel
bozukluklar psikolojik travmalar deprem bölgelerinde
yaşayan yaklaşık 3 milyon insanın arasında karşılaşılan
problemlerden en yaygın olanlarıdır. Felakete Müdahale
programının acil kurtarma bölümü azaldığından,
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Federasyon Türk Kızılay Derneği (TRCS) ile iş birliği içinde
bulunarak bu depremlerin kurbanlarının yararına olacak
çeşitli rehabilitasyon ve yeniden yapılanma programlarını
devam ettirme kararı vermiştir.
Rehabilitasyon
içermektedir:

Programları Aşağıdaki Konuları

- Kurtarma elemanlarına ve depremzedelere acil destek
için bir Psiko-Sosyal programı (PSP),

sağlamak

- Depremden etkilenen bölgelerde yaşayan insanlara
sosyal ve eğlence imkanları öneren bir sosyal refah
programı

Her iki program kısa bir süre sonra aynı tesislerde
faaliyet gösterecek olan Halk Merkezleri programını
oluşturmak için birleştirilecektir. 6 Halk Merkezinin
kurulması planlanmıştır. Avcılar, Düzce ve izmit'te birer
tane olmak üzere PSP siteleri; PSP ve sosyal refah
programlarının her ikisinin birlikte yürütüleceği birinci
birleşik merkez Kaynaşlı'da; ikincisi 1999 Ağustos Depremi
sırasında büyük hasar gören Adapazarı'nda; ve üçüncüsü
TRCS ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca
tasarlanan bir proje olan" Ruh Sağlığı Birimi" ile birlikte
Yalova'da inşa edileceklerdir.
2002 Yılından sonra TRCS her iki
yürütülmesinden sorumlu olacaktır.

programın

Yeniden Yapılanma Projeleri:

- Depremden sonra çok sayıda insanın göç ettiği,
izmit'in kuzeyinde bulunan Kandıra'daki hasarlı 16 Km'lik
boru hattı, su depoları ve pompa istasyonu. Yeni
tamamlanan bu proje Federasyonun yerleşim merkezlerine
su temini için finanse ettiği en büyük boru hattı projesidir.
- Türkiyenin Kuzey Doğusundaki deprem bölgesinde
10 okul ve sağlık ocağının yeniden yapımının
yanında sismik planlama çalışmalarına katılma.
yaklaşık

Bu projeler, yerel yetkililer

tarafından belirlenmiş

ve
sorumlu olacak ilgili
desteklenmektedir.

tamamlandıklarında işletilmelerinden

bakanlıklar tarafından

TRCS'nin gelecekteki afetlere müdahale kapasitesini
güçlendirmek için afete hazırlık ve acil müdahale yönetimi
programı başlatılmıştır. ilgili dahili programlar: Lojistik,
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iletişim, Sağlık ve Bilgilendirme / Medya konularını
kapsamaktadır.

Sağlık alanında, Federasyon ve diğer Ulusal Dernekler
TRCS'nin kendisinin belirlediği: kan programı, ilk yardım
ve gönüllülerin eğitimi konularında destek vermeye
devam etmektedirler.

Sağlık programında, "Sınırsız insanlık" proJesıne
katılımın planlanması

için yoğun bir çaba sarf edilmiştir.
Bu girişimin amacı belkemiği ağır olarak hasar görmüş
120 kadar deprem kurbanının fizik tedavilerinin
Ermenistan'ın Erivan Şehrinde bulunan Kızılhaç ve
Kızılay'ın travma-sonrası tedavi merkezinde yapılmasını
sağlamaktı. Fakat, her iki ülke arasındaki politik ortam
nedeniyle bu proje başarılı olmadı.
Toplumun bireylerinin genellikle, bir kaza ve felaket
olay yerinde ilk önce bulunanlar olduklarından
ilk yardım konusuna özel önem verilmesine başlanılmıştır.
sırasında

Federasyonun Türkiye delegasyonu Sağlık ekibi,
TRCS'nin istanbul'daki Hemşirelik Okulu acil sağlık
yardımı, atölyesinde, eğiticilerin ilk yardım eğitimi kursu
vermişlerdir.

Federasyonun desteği ile ispanyol Kızılhaçı, TRCS ve
Türk Sağlık Yetkilileri ilk yardım için bir ders müfredatı
oluşturmuşlar ve Türkiye'de ilk yardım için standartlar
olarak kabul edilmiş iki el kitabını yayınlamışlardır. Hali
hazırda Fransız, italyan ve ispanyol Kızılhaçları tarafından
TRCS personeli ve gönüllüleri için ilk yardım eğitimi kursları
yapılmaktadır. Eğiticilerin eğiticisi metodu kullanılarak ilk
eğitilen personelin Genel merkezdeki ve şubelerde diğer
personeli eğitecekleri beklenmekte böylece bir eğiticiler
kadrosu meydana getirilecek ve bu eğitim halka
yayılacaktır. ilk hedeflenen halk grupları deprem
bölgelerinde yaşayanlar olacaktır.
Program acil sağlık durumlarında destek verebilecek
bir gönüllüler kadrosu yetiştirmektir. ilk yardım eğitiminin
Türkiye gibi trafik kazalarında yaralanmaların yüksek
olduğu ülke için çok değerli olduğu ve hükümetin
desteklediği tüm sürücülerin zorunlu olarak ilkyardım
bilgisine sahip olmaları hususu ilk yardım eğitimi görmüş
kişilerin sayısı büyük olarak artacaktır.
Bunlara ilaveten, ispanyol Kızılhaçı 4 kan toplama aracı
ve Alman Kızılhaçı 6 yataklık ünite vererek TRCSlnin kan
programını desteklemişlerdir.

