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Bazı tarihler vardır; insanlar, ülkeler ve hatta kıtalar için çok önemli bir yer 

teşkil eder. Yeni başlangıçların, atılımların ve özgürlüklerin gizlendiği, asla 

unutulmayan tarihlerdir bunlar. Yirmi beş Mayıs, altmışlı yıllarda temelleri atılan 

Afrika Birliği’nin var olma günüdür. Renginden, dilinden ve bulunduğu çevreden 

dolayı küçümsenmeden yaşamanın, eşit şartlarda tek yürek olarak birlik olmanın 

adıdır.  

Genç MASAM olarak Afrikalı kardeşlerinizle birlik olmak için, onlarla tek 

yürek, tek nefes olup yaşadıklarını hissedip daha güzele, daha iyiye ulaşabilmek 

için verdiğiniz çabaları takdirle ve mutlulukla karşılıyorum. Sizlerin okul sıralarında 

derslerinizle meşgul olup kendi geleceğinizi planlamanızın yanı sıra tertemiz 

yüreklerinizde fakirlere de, kimsesizlere de, muhtaçlara da bir yer açıp onların 

geleceği için de planlar yapmanız gurur duyulacak bir davranıştır.  

Bu vesileyle bu çok değerli günde programa katılma nezaketini gösteren 

bütün katılımcılara, konuşmacılara teşekkürlerimi sunuyorum. Bütün temennim 

ilerleyen yıllarda bu tür faaliyetlerin artması ve sorunlara köklü çözümler getirecek 

araştırma ve girişimlerde bulunulmasıdır. 

Afrika Günü kutlu olsun. 

 

Prof. Dr. Orhan Alimoğlu 

MASAM Başkanı 

 
 
 



                                      
 
Değerli okuyucular, 
 
MASAM ve Genç MASAM olarak 25 Mayıs Afrika Günü dolayısıyla 7 ülkeden 

9 konuşmacının sunumlarıyla “İstanbul-Afrika Sağlık Buluşmaları-2: Afrika Günü” 
sempozyumunu gerçekleştirmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Her ne kadar 
sempozyumu COVID-19 pandemisi nedeniyle online olarak düzenlesek ve 
birbirimizi sadece ekranlardan görebilsek de bunun samimiyetimize engel 
olmadığını ve dostluklarımızın pekiştiğini düşünüyorum.  

Bizler bu sempozyumla; Afrika ülkelerinin kültürlerinin daha yakından 

tanınmasını, sağlık organizasyonları hakkında bilgi edinip sorunların belirlenmesini 

ve sağlık hizmetlerinde ciddi eksiklikler yaşayan ülkeler hakkında farkındalık 

oluşturmayı hedefledik. Bu farkındalığın özellikle hastalarına en üst düzeyde sağlık 

hizmeti sunan sağlıkçıların ve eğitimlerine devam eden sağlıkçı adayı öğrencilerin 

mevcut sorunlara çözüm üretme noktasındaki gayretlerini artırmasını ümit 

ediyorum.  

Doktor adayları olarak aramızda gerekli dayanışmayı sağlayıp sahip 

olduğumuz yüksek imkanları en iyi şekilde organize edebilirsek sorunların 

çözümünde yüksek katkılar sağlayabileceğimize gönülden inanıyorum. 

 

Sevgi ve saygılarımla. 

 

Yusuf İhsan Özdilek 

Genç MASAM Başkanı 

 



MASAM ve Genç MASAM                        

                                                                                                                    

 
                                                                                                                                                                                  

MASAM, Afrika Kıtasında, 

• Tıpta lisans, lisansüstü, mezuniyet sonrası eğitimler, 

• Sağlık konuları ile ilgili ulusal ve uluslararası panel, sempozyum, seminer, konferans, 
çalıştay ve benzeri toplantılar, 

• Tıp ve cerrahi konularında araştırma projeleri, 

• Sağlık alanında hasta tedavilerini ve bakımları, 

• Sağlık eğitimi ve koruyucu sağlık alanında faaliyetler göstermektedir. 
 
Genç MASAM 
Genç MASAM, 2019 Aralık ayında İstanbul Medeniyet Üniversitesi’nde kurulmuş bir öğrenci 
topluluğudur.  
 
Genç MASAM, Afrika ülkelerinden ülkemize gelen misafirlerimizin Türkiye’ye adaptasyonuna 
yardımcı olmaktadır. Her zaman onların problemlerini çözmekte, İstanbul’da çeşitli 
organizasyonlar düzenleyerek onlara İstanbul’u tanıtmaktadır. Genç MASAM olarak 
misafirlerimizin kendilerini ülkelerindeymiş gibi hissetmelerini sağlamak amacımızdır. 
Türkiye’den ayrılmadan önce onların tecrübeleri ve Türkiye’de yaşadıkları ile ilgili röportajlar 
yapmaktayız. 
 
Genç MASAM olarak Afrika ile ilgili farklı başlıklar altında toplantılar yapmayı amaçlıyoruz. Genç 
MASAM topluluğunun ilk toplantısı olan “İstanbul-Afrika Sağlık Buluşmaları 1: Somaliland 
Tecrübesi” 2020 Şubat ayında gerçekleştirildi. Somaliland’de uzmanlık eğitimi ve acil travma 
kursu vermek için bulunan yedi hekimin oradaki tecrübelerini dinleme fırsatı bulduk. 
Genç MASAM; Afrika ve tıp alanlarında araştırmalar, haberler ve raporlar hazırlamaktadır. Kulüp 
üyeleri COVİD-19 pandemisi ile ilgili çeşitli araştırmalarda bulundular. Bütün araştırmalara, 
haberlere, röportajlara ve gelecekte yapılacak programlara MASAM internet sitesi ve sosyal 
medya hesapları üzerinden ulaşılabilmektedir. 

 
 

Enes Pay                                                       

İstanbul Medeniyet Üniversitesi                 

Tıp Fakültesi 4. Sınıf Öğrencisi 

Türkiye                                                                                                               

MASAM 
MASAM, Afrika Kıtası’nda sağlık alanında 
eğitim, uygulama ve araştırmalar yapmakta; 
bu çerçevede tıp, cerrahi ve diğer sağlık 
alanlarında uzman ve araştırmacıların 
yetiştirilmesi yanında sağlık alanında faaliyet 
gösteren kurum ve kuruluşlarla iş birliğinde 
bulunmaktadır. 
 



Somali’nin Sağlık Sistemi 

  

 
Somali’de Sağlık Profili 
Tartışılması gereken kritik sahalar: 
 
-Sağlık, beslenme, eğitim, WASH (Su, sanitasyon, sağlık atık yönetimi, hijyen ve çevre temizlik 
altyapısı) ve çocukların korunması. 
-Şu ana kadar en çok hissedilen sorunlar; zayıf yönetim ve güvenlik sorunlarıdır. Sağlık 
servislerinin sunumu, bütün bölgelerde, genellikle özel ve sivil toplum kuruluşları (STK) 
gözetiminde yürütülüyor. 
-Güvenlik: Güvenlik, sağlık hizmetlerinden yararlanmayı etkileyen ana faktörlerden biridir. 
Uluslararası organizasyonlar, insani hareketler için güvenlik koşulları büyük oranda belirleyicidir. 
2011-2014 boyunca, Somali’de insani yardım çalışanlarının %8’i güvensiz koşulları deneyimledi. 
-Sağlık tesisinde düşük güvenilirlik: Sağlık tesislerinin çalışma saatleri ve sağlık tesislerinde sağlık 
çalışanlarının bulunmaması, bakım noktalarının güvenilirliğinin düşük olmasına yol açan önemli 
nedenlerinden bazılarıdır. Somali’de kamu tesisleri günde yaklaşık iki saat açıkken, özel tesisler 
günde 11 saat açıktır. Somali’de yönetimin karşılaştığı yaygın zorluklar arasında; planlama, 
uygulama ve izleme, zayıf bölgesel/ilçe kapasiteleri, nitelikli personelin yüksek cirosu ve sağlığı 
destekleyen kurumlar arasında zayıf koordinasyon bulunmaktadır. 
 
Somali’de Sağlık Hizmeti büyük ölçüde özel sektör tarafından karşılanmaktadır ve Somali 
Federal Hükümeti’ne bağlı Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenir. 
 
Başlıca Enfeksiyon Hastalıkları 
Bakteriyel ve protozaol diyare, hepatit A, B, C ve E, tifoid ateş, sıtma ve dang humması, 
şistozomiazistir. 
 
Mental Sağlık 
Somali, dünyadaki en yüksek mental hastalık prevalansına sahiptir. Her üç Somalili'den biri 
mental hastalıklardan etkilenir. Bunun yanında, bazı anketler Somaliler’in Sahra-altı Afrika’daki 
en mutlu insanlar olduğu sonucuna ulaştı. Birçok Afrika ülkesi, özellikle doğu, batı ve orta Afrika 
ülkeleri olmak üzere, mental hastalıkları tedavi etmek için eski ve geleneksel yöntemleri 
uygulamaktadır. Somali de bunlardan biridir.  
 

Dr. Liban Hussein Wehliye  
Genel Cerrah, Halk Sağlığı Uzmanı 
Mogadişu Ayaan Hastanesi’nde Yönetici 
 

Somali 
 

Giriş 
Somali, resmi olarak Somali Federal Cumhuriyeti, 
Afrika Boynuzu’nda yer alan bir ülkedir. 
 
Sağlık Sistemi 
Somali’nin sağlık sektörü Somaliland, Puntland ve 
Güney-Merkez olarak üç coğrafi bölgeden oluşan 
üç idari sistem aracılığıyla yönetilmektedir. 
 



İnançlar: 
Dini inançlar: Çoğu Somalili insan zihinsel bozukluğun sadece Kur'an'ın yardımıyla tedavi 
edilebileceğine inanıyor. 
Kültürel inançlar: Somali’deki bazı insanlar, mental hastalığı olan kişilerin (genellikle depresyon 
veya şizofreni) Tanrı tarafından verilen özel güçlere sahip olduğuna ve bu nedenle bunlara saygı 
duyulması gerektiğine inanmaktadır. 
Somali’nin mental sağlık politikası, mevzuatı ve hatta planı yoktur. Ancak, psikotrop ilaçlar 
temel ilaçlar listesine dahil edilmiştir. 
Grafik: Mental Sağlıkta İnsan Kaynakları (Toplam Sayı) 

 
 
 
 
 
 

 
 
Anne ve bebek ölümleri 
Somali’de anne ölüm ve bebek ölüm oranları kabul edilemez düzeyde yüksektir. Son on yılın 
ortalamasına göre beş yaş altı ölüm oranı 1000 canlı doğumda 137 iken, 2005'te 1000 canlı 
doğumda 174 idi. 
 

Somali’de Sağlık ve Sağlık Sistemi 
 
Sağlık hizmeti sunumu: Somali’deki kamu sağlığı tesisleri genellikle yetersizdir ve mevcut sağlık 
birimlerindeki hizmet kalitesi genellikle istenilen düzeyde değildir. Bölgede sağlık hizmeti 
sunumunda anahtar rolü Birleşmiş Milletler, STK ve özel topluluklar oynamaktadır. Türk 
hükümeti tek başına son on yılda Somali'deki en güvenilir, en çok çalışan ve etkili sağlık 
hizmetlerini sundu. Somali-Türkiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak adlandırılan 
Mogadişu’daki hastanenin yenilenmesi için 35 milyon dolar harcandı. Ayrıca Türk Hükümeti 
ihtiyaç duyulan her türlü sağlık personeli ile birlikte hizmet veriyor. 
 
Beslenme: Somali’deki malnutrisyon, nüfusun büyümesini, gelişmesini ve hayatta kalmasını 
olumsuz etkileyen büyük bir halk sağlığı sorunudur. Bölge ve geçim sistemlerinde varyasyonlar 
mevcuttur. Beslenme yanıt programlanması genelde BM, uluslararası ve ulusal STK'lar 
tarafından üstlenilmiştir. Topluluklarımız güçlü bir geleneğe ve hane halkı ve grup kaynaklarını 
özgün yönetme yollarına sahiptir. 
 
Sağlık hizmetlerinin kalitesi: Yönetimin kırılganlığı Somali'deki sağlık hizmetlerinin kalitesini 
etkilemektedir. Varlıklı nüfus özel sağlık tesislerini kullanıyor olsa da özel hizmet sağlayıcılarının 
kurduğu bu tesisler hizmet ve ilaçların nitelikleri ile maliyeti konusunda devlet düzenlemelerine 
tabi değildir. 



Tanzanya’nın Sağlık Sistemi ve Kültürü&                     
Türkiye’de Tıp Okumak                                                                                                          

 

                                                                                              

                          

 

 

 

 

Tanzanit mavi / menekşe renginde bir mücevherdir ve sadece Tanzanya'da elde edilebilir. 

Afrika'nın en yüksek dağı Tanzanya'daki ünlü Kilimanjaro Dağıdır (5895m). Afrika'nın en büyük 

göllerinden üçü de Tanzanya’dadır.  Bunlardan Victoria Gölü, Afrika'nın en büyük tatlı su 

kütlesidir ve dünyanın ikinci büyük gölüdür. Bir diğeri olan 1.470m'deki Tanganyika Gölü, 

Afrika'nın en derin gölüdür ve bu göl dünyanın ikinci en derin gölüdür. Tanzanya'daki Selous 

milli parkı, Afrika'nın en büyük milli parkıdır. Afrika'daki en önemli fil ve kara gergedan sürüleri 

yanı sıra, çok sayıda çita, zürafa, timsah ve su aygırları da vardır. Tanzanya Afrika'daki en yüksek 

aslan nüfusuna sahiptir. 

Tanzanya'nın ulusal dili Svahili'dir, ağırlıklı olarak Bantu ve Arapça'nın bir karışımıdır. İkinci resmi 

dil İngilizce’dir. 18. yüzyılın başlarından kalma en eski korunmuş Svahili edebiyatı Arapça 

harflerle yazılmıştır, ancak dil şimdi Roma alfabesinde yazılmaktadır. Tanzanya'nın çoğu Afrika 

ülkesinde olduğu gibi, farklı kültürlere ve dillere sahip yaklaşık 120 kabileye sahip olduğu 

söylenmektedir. Nüfusun çoğunluğu ya Müslüman ya da Hristiyandır. Ekonomik açıdan turizm 

sektörü ülkeye fayda sağlayan önemli alanlardan biridir. Ekonominin bel kemiği ise tarımdır. 

Başlıca endüstriyel bitkileri; tütün, kaju fıstığı, kahve, çay, pamuk, sisal, labirenttir. 

 

 

Aisha Abdi                                      
İstanbul Medeniyet Üniversitesi 
Tıp Fakültesi 1. Sınıf Öğrencisi  
 

Tanzanya  
            

Tanzanya Hakkında Genel Bilgiler                                                                                                       

Tanzanya, 1961 yılında İngilizlerden bağımsızlığını kazanan 

bir Doğu Afrika ülkesidir. Bu tarihlerde Tanzanya 

“Tanganyika” olarak biliniyordu ve 1964'te Zanzibar ile 

birleşmesinden sonra adını Tanzanya olarak değiştirdi. 

Zanzibar, Hint Okyanusu’nda bulunan ve Afrika'da iyi bilinen 

turistik bir adadır.  

Toplam yüz ölçümü 885.800 Km2 olan Tanzanya’nın 2018 

yılındaki nüfus sayımına göre toplam nüfusu 56,32 

milyondur. (WHO) BM verilerine göre Tanzanya 2020 

nüfusunun yıl ortasında 59.734.218 kişi olduğu tahmin 

edilmektedir. Nüfusun %37’si kentte yaşamaktadır (2020'de 

22.113.353 kişi). Başkenti Tanzanya anakarasında bulunan 

Dodoma'dır, ancak en gelişmiş ve kalabalık şehir Dar es 

Salaam'dır ve 1974 yılına kadar başkent kabul edilmiştir. 

 

 



Tanzanya’da Sağlık Sistemi 

1961'de bağımsızlığını ilan eden Tanzanya, çoğunlukla kentsel olmayan nüfusa sağlık hizmetlerin 

erişim sağlamayı taahhüt eden ulusal bir sağlık sistemi geliştirdi (nüfusun %63'ü kırsal bölgede 

yaşamaktadır). Tanzanya'nın DSÖ verilerine göre 1.000 kişi başına ortalama 0.0399 doktor 

olduğu söylenmektedir (1 doktor = 25.063 kişi). DSÖ, birinci basamak müdahaleleri ile yeterli 

kapsamı sağlamak için 1000 kişi başına en az 2.5 sağlık personeli (doktorlar, hemşireler ve 

ebeler) gerektiğini tahmin etmektedir. Tanzanya’daki sağlık çalışanlarının çok küçük bir kısmı 

profesyonellerdir, çoğu tam eğitimli olmayan sağlık çalışanlarıdır. 

Tanzanya'da her iki cinsiyet için yaşam beklentisi 66.39’dur. (Türkiye’nin 78.45.)  

 

# Ülke Yaşam beklentisi       

(Tüm nüfus) 

Yaşam beklentisi 

(Kadın) 

Yaşam beklentisi 

(Erkek) 

1 Hong Kong 85.29 88.17 82.38 

2 Japonya 85.03 88.09 81.91 

3 Makao 84.68 87.62 81.73 

52 Türkiye 78.45 81.21 75.57 

154 Tanzanya 66.39 68.25 64.52 

 

 

Merkezi olmayan sağlık sistemi genel olarak üç işlevsel seviyeye ayrılmaktadır: ilçe (birincil 

seviye), bölgesel (orta seviye) ve sevk hastanesi (üçüncü seviye). Bölge hastaneleri ortalama 

250.000 kişiye hizmet vermektedir. Tüm ilçelerde ilçe hastaneleri vardır. Tanzanya Birleşik 

Cumhuriyeti'nin tüm bölgelerinde bölgesel sevk hastaneleri kurulurken, kilit sağlık personeli ve 

ekipmanlarının bulunmaması nedeniyle önemli zorluklarla karşılaşmaktadırlar. 

Sağlık Sektöründeki Majör Aksaklıklar 

-İleri teknoloji eksikliği                                                                                                                                           

-Hastanelerde kötü ekipman                                                                                                                                

-Uzman doktor eksikliği                                                                                                                                           

-İstihdam eksikliği (Birçok mezun işsiz kaldığı için başka işlerde çalışmaktadır ve bu durum tıp 

fakültelerine ilgiyi de azaltmaktadır)                                                                                                                   

-Denetim eksikliği                                                                                                                                             

-Geç tanı                                                                                                                                                                       

-Zayıf ulaşım altyapıları dolayısıyla hastaneye zamanında ulaşamama 

 

 

 



Grafik: 1995’ten günümüze Tanzanya’da yaşam beklentisi                                                           

(Mavi sütun:erkek, Turuncu sütun:kadın, çizgi:birlikte) 

 

 

 

Tanzanya’da En Çok Ölüme Neden Olan 10 Hastalık 

Neonatal hastalıklar, alt solunum yolu enfeksiyonları, HIV/AIDS, iskemik kalp hastalıkları, 

tüberküloz, konjenital bozukluklar, sıtma, ishal ile ilişkili hastalıklar, inme, diabetes mellitustur. 

Olası Çözümler 

-Sağlık çalışanlarının daha motive ve istekli çalışması 

-Hükümetin mezunlara daha fazla insanın tıp okumasını teşvik edecek şekilde istihdam 

sağlaması                                                                                                                                                                        

-Araç kurallarının yanı sıra sürüş kurallarına daha katı kalarak dikkatsiz ve gereksiz trafik 

kazalarının azaltılması 

Türkiye’de Tıp Okumak 

Üç yıldır Türkiye’de okuyorum ve tıp okumak isteyenlere burayı öneriyorum. Türkiye dünyada 

tıp okumak için en iyi ülke olmasa da aldığım eğitimden memnun olduğumu söylemeliyim. İyi 

sonuçları belirleyen şeyin öğrencinin azmi ve sıkı çalışma isteği olduğuna inanıyorum. 

Laboratuvarlarda ve hastanelerde gerekli öğrenme ekipmanlarının bulunması, bize her şekilde 

yardımcı olan alanlarında söz sahibi profesörlerin bulunması, öğrencilerin ekonomik yönden 

sorun yaşamaması, öğrencilerin müzelerde, toplu taşıma araçlarında, restoranlarda indirime 

sahip olması, uygun öğrenme ortamının olması, yurtlarda çalışma salonları ve hafta sonları bile 

açık olan kütüphanelerin var olması, halk kütüphanelerinin de iyi durumda olması avantajlardır. 

Eğitim sisteminde pratiklerin yetersiz olması ise bir dezavantajdır. 

 
 
 
 



Afrika’da Sağlık Araştırmaları: Zorluklar ve Çözümler 
 

 

 
  
 

Sağlığın Tanımı 
Sağlık “Sadece hastalığın olmayışı değil, fiziksel, mental ve sosyal yönden tam bir iyilik hali” 
olarak tanımlanır. Bu nedenle, her yerde sağlığın insanlar için yüksek öneme sahip olması 
şaşırtıcı değildir. 
 
Yukarıdaki tanıma göre, sağlık araştırmalarının spektrumu aşağıdaki alanlardaki araştırmaları 
içerir: 
-Biyomedikal araştırma 
-Halk sağlığı araştırmaları 
-Sağlık politikası ve sistemleri araştırmaları 
-Çevre sağlığı araştırmaları 
-Sosyal bilimler ve davranış bilimleri araştırmaları 
-Operasyonel Araştırmalar 
-Genel “bilim ve teknoloji” araştırmalarının bir parçası olarak sağlık araştırmaları 
 
Neden Sağlık Araştırması? 
Sağlık araştırmaları açıkça insanların ve ulusların büyüme ve kalkınmasının vazgeçilmez bir bileşenidir.  
 
Özel ya da kamu, kâr amaçlı ya da kâr amacı güdülmeden yapılan tıbbi ve sağlık araştırmaları; sağlığa 
hem doğrudan (terapiler, girişimler, teşhisler, sağlık hizmeti sunumunda teknoloji ve kalite 
geliştirilmesi aracılığıyla) hem de dolaylı olarak (iyileştirilmiş sağlığın ekonomi üzerindeki potansiyel 
etkisi üzerinden) katkı sağlar.  
 
 
 
 

Dr. Sebagala Umar Walusimbi           

İntern Dr                                                

Kabale Bölge Hastanesi 

Uganda 

 
Giriş 
2017 itibariyle Afrika’da 1,25 milyardan fazla 
insanın, 36’sı dünyanın en fakir ülkeleri olmak 
üzere, 55 ülkeye dağılmış olarak yaşadığı tahmin 
ediliyor. 2060 itibariyle, Sahraaltı Afrika 2,7 
milyar kadar büyük bir nüfusa ulaşabilir. Dünya 
çapında, en yüksek hastalık oranı düşük ve orta 
gelirli ülkelerde iken, bu ülkelerde yapılan tıbbi 
araştırmalar azdır. Sahraaltı Afrika'da yaşayan 
Afrikalılar büyük ölçüde gelişmiş dünyaya 
bağımlıdır. Bir araştırmaya göre, Sahraaltı Afrika 
biyomedikal yayınların %1'inden daha azını 
üretiyor. 
 



Afrika'da İhtiyacı Karşılanmamış Sağlık Araştırması Alanları  
Yüksek nüfus, kötü yönetim ve zayıf sosyoekonomik durumun getirdiği yüksek hastalık yükü 
nedeniyle Afrika'nın aşağıdaki alanlarda sağlık araştırmalarına ihtiyacı vardır: 
 
-Artan mikrobiyolojik direnç, örneğin, tüberküloz ve sıtma gibi hastalıklar 
-Düşük gelirli ülkelerde deng humması gibi bulaşıcı hastalıklar için etkili ilaçların ve aşıların 
bulunmaması 
-HIV / AIDS'de tedavi ve önleme 
-Yeni / ortaya çıkan enfeksiyonlara hazırlık 
-Sağlığı etkileyen küresel faktörler hakkında yeni bilgi ihtiyacı 
-Küresel politikaların ticaret üzerindeki ve küreselleşmenin bireylerin, ailenin, toplumun ve ülkelerin 
sağlığı üzerindeki etkilerini anlama ve izleme ihtiyacı 
-Yerel bağlamlar, koşullar ve sağlık öncelikleri hakkında yeni bilgi ihtiyacı 
-Çevre sağlığı üzerine araştırmalar, ekonomik faaliyetler arasındaki etkileşim, gelişmekte olan ülkeler 
için giderek daha önemli olan çevre ve insan sağlığı 
-İnsanların sağlıklı olması ve bu sağlığı sürdürmesi için neye ihtiyacı olduğu hakkında yeni bilgi 
gereksinimi 
-Araştırmanın sadece sağlığı iyileştirmek için değil, aynı zamanda sosyal ve ekonomik kalkınma için de 
nasıl kullanıldığını anlama ihtiyacı  
 
Afrika’da Sağlık Araştırması Yapmak İçin Motivasyon  
Bir çalışmada katılımcıları Afrika'daki araştırma alanlarına yönlendiren faktörler: 
-%68,6 Kariyer seçimi 
-%37,1 Araştırmaya kişisel ilgi 
-%5,7 Finanse edilen araştırma fırsatları 
-%12,4 İşsiz olmak ve bir şeyler yapmak istemek 
-%1 Üniversite yeterliliğine ulaşmak için bir araştırma tezinin yapılması 
 
Afrika'da Sağlık Araştırma Çıktısını Etkileyen Faktörler 
Afrika'da sağlık araştırma çıktısını etkileyen faktörler aşağıda listelendiği gibi altyapısal, kurumsal, 
finansal veya eğitimsel olabilir: 
 
-Tıp fakültelerinde veya biyomedikal araştırma enstitüsünde uygun mesleki yapıların eksikliği. Birçok 
Afrika üniversitesindeki biyomedikal bilim dersleri tıp alanındaki son gelişmeleri yansıtmamaktadır. 
-Araştırmaya olan ilgi ya da motivasyon eksikliği 
-Sağlık araştırma projeleri için finansal kaynak yetersizliği. 
-Denizaşırı ülkelere göç eden yetenekli araştırmacılar 
-Tıbbi araştırma bilimcileri, Sahraaltı Afrika'daki diğer birçok uzman gibi, genellikle düşük ücret 
alıyorlar. 
-Afrikalı rol modellerin eksikliği ve az sayıdaki rol modelin de hayal kırıklığının yaşanması, tıbbi 
araştırmacıların cesaretini kırmada büyük rol oynamıştır. 
-Altyapı zorlukları (laboratuvarlar, ekipman, güvenilir internet erişimi, vb.) 
-Yüksek gelirli ülkelerin bilim adamları, veri veya numune almak için Afrika'ya gelip, yayının tanınması 
ve faydalarıyla ayrılarak, çıkarcı araştırma yapmakla suçlanıyorlar. 
-Afrikalı hükümetler ve politikacıların düşük araştırma alımı 
-Araştırma önceliklerinin genellikle denizaşırı fon sağlayıcılar tarafından belirlenmesi 
 
 
 
 



Afrika'da Sağlık Araştırmalarının İyileştirilmesi 
Diğer faktörlerin yanı sıra aşağıdakiler Afrika'da ortaya konulan sağlık araştırmalarını artırmaya 
yardımcı olabilir: 
 
-Kolejler ve üniversitelerdeki eğitim müfredatı, daha sonra araştırma yapmayı düşünebilecek 
öğrencilerin kariyer gelişiminde sağlık araştırmalarının yerini yeniden vurgulamalıdır. 
-Eğitim vererek Afrikalı araştırmacıların yüksek kaliteli araştırmalar üretmelerini ve yayınlamalarını 
sağlamak 
-Afrikalı araştırmacılar ve yüksek gelirli ülkelerdeki akranları arasında çıkarcı olmayan sağlık araştırma 
iş birliklerinin ve ortaklıklarının teşvik edilmesi 
-Eğer Afrikalı bilim insanlarından uluslararası finansman düzeyinde gelişmeleri ve rekabet etmeleri 
bekleniyorsa, Afrika'daki araştırmaların finanse edilmesinin, bilim insanlarının ücretlerinin, gelişmiş 
ülkelerdeki bilim insanlarına eşdeğer olacak şekilde iyileştirilmesine bağlı olması hayati önem 
taşımaktadır. 
-Hükümetlerin araştırmaya daha fazla yatırım yapmaya teşvik edilmesi 
-İlerlemeyi takip etmek ve araştırmadaki boşlukları tespit etmek için veri tabanı oluşturulması 
-Veri paylaşımı için olanakların sağlanması ve teşvik edilmesi 
 
Sonuç 
-Sahra altı Afrika, çok sayıda düşük gelirli ülkeye, hızla artan nüfusa ve dünyadaki en yüksek hastalık 
yükü oranlarından birine sahiptir. 
-Afrika kaynaklı sağlık araştırmaları çok azdır. 
-Afrika’da düşük araştırma çıktısından sorumlu faktörler; altyapısal, kurumsal, finansal veya eğitimsel 
olarak gruplandırılabilir. 
-Yüksek gelirli ülkelerdeki kurumlar ve meslektaşları ile çıkar gözetmeyen işbirliği kurmak; Afrika’ya 
uzmanlık, finansman ve kaynak getirmek adına muazzam umutlar vadediyor. 
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Covid-19 ve Afrika 
 

 

 
 
 
 

Afrika’da COVID-19 vaka sayısı yavaş ama devamlı bir şekilde artıyor, şu an küresel toplamın 
yaklaşık %4’ünü oluşturuyor. Başlangıçta SARS-CoV-2’nin sıcak havalarda yayılımının yavaş 
olduğunun düşünülmesi, salgının Afrika ülkelerini, Avrupa ülkelerine göre daha az etkileyeceği 
kanısını oluşturdu fakat virüsün Batı Afrika’da, Avrupa’dan daha sonra görülmesine rağmen 
vaka sayısındaki artış daha hızlıydı. 

 

Bir modelleme çalışmasında, pandeminin ilk yılı içerisinde Afrika’da 250 milyon COVID-19 
olgusu ve 190,000 ölüm ortaya çıkabileceği bildirilmiştir. Dünya Sağlık Örgütü Afrika 
Bölgesindeki tüm ülkelerde COVID-19 pozitif olgular bildirilmiştir. Araştırmacılar, 4.6-5.5 
milyonun hastaneye yatırılması gerekebileceğini ve bu durumun sağlık sistemin kapasitesini 
aşarak HIV, tüberküloz ve sıtma kontrolü dahil olmak üzere diğer sağlık kampanyalarını 
potansiyel olarak etkileyebileceğini tahminen hesapladı. Coğrafi ve sosyoekonomik koşulların 
kıtada daha yavaş bir hastalık yayılımına neden olacağı fakat dünyanın diğer bölgelerine göre 
epideminin daha uzun sürebileceği öngörülmektedir. 

 
Afrika’da COVID-19 Risk Faktörleri  
Fiziksel mesafenin ve kişisel hijyenin salgının yayılımını önlemede ne kadar etkili olduğu 
bilinmektedir. Afrika’da ise kıta nüfusunun %43’ü aşırı kalabalık ortamlarda yaşamaktadır. Gana 
İstatistik Hizmeti’nin (GSS) 2014 raporuna göre, Gana'nın merkezindeki Ashanti bölgesindeki 
nüfus kapalı tuvaletler, içme suyu, elektrik veya atık su arıtma tesisleri olmayan kentsel 
alanlarda yaşamaktadır. HIV, Tüberküloz, sıtma gibi bulaşıcı hastalıların prevelansı Afrikada 
oldukça yüksektir. Aynı zamanda bulaşıcı olmayan hastalıkların prevalansı da bu bölgede düşük 
değildir. Hipertansiyon, diyabet, kronik akciğer hastalığı ve diğer komorbid kardiyovasküler 
hastalıklar da önemli risk faktörleri arasında bulunmaktadır.   
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COVID-19 Salgınının Afrika Kıtası’ndaki Yayılımı 
Afrika kıtasındaki ilk vaka, Mısır Sağlık ve Nüfus İşleri 

Bakanlığı tarafından 14 Şubat 2020 tarihinde 

Kahire'de bildirildi. Afrika kıtasında 21 Mayıs 2020’ye 

kadar 95,000’den fazla sayıda COVID-19 vakası 

bildirilmiştir. Dünyada 20 Mayıs 2020’ye kadar 4 

milyondan fazla COVID-19 vakası ve 300,000’den fazla 

sayıda COVID-19 kaynaklı ölüm bildirilmiştir. Dünyada 

Küresel düzeyde, COVID-19 vakalarının nispi oranı 

Avrupa ve Kuzey Amerika'dan ve Afrika, Güney 

Amerika ve Asya'ya doğru kaymaya devam ediyor. 



Bulaşıcı olmayan hastalıkların prevalansı:  
-Diyabet: Afrika %4,7, Avrupa %6,3 
-Hipertansiyon: Afrika (E)%26,9, (K)%28,3, Kurulu Piyasa Ekonomileri (ABD vd.) (E) %37,4, 
(K)%37,2 
 
Afrika Ülkelerinin Sağlık Sistemlerinin Durumu  
Sahraaltı Afrika, 1000 kişi başına düşen hastane yatağı açısından dünyadaki en düşük rakamlara 
sahiptir ve bölgedeki çoğu ülkede bu rakam 1000 kişi başına 1'in altındadır. Birçok Afrika 
ülkesinde 10000 kişiye düşen doktor sayısı 2 ’nin altındadır. Batı Afrika’daki ülkelerin yarısından 
fazlasında kişi başına düşen sağlık harcaması 50$’ın altındadır. Günümüz itibariyle 43'ün 
üstünde Afrika ülkesi COVID-19 için test yapabilmektedir; fakat test kitlerinin yetersiz sayıda 
olması pandeminin kıtadaki gerçek boyutunun tespit edilmesini bir hayli zorlaştırmaktadır.  

WHO’nun bildirdiği, SPAR (State Parties Annual Report - Taraf Devletlerin Yıllık Raporları) 
Kapasite Skorları. SPAR sağlık sistemlerini değerlendirmek için kullanılan bir skordur. Bazı 
ülkelerin SPAR skorları: Birleşik Krallık %93, Çin %93, ABD %92, İspanya %85, İtalya %85, Türkiye 
%77, Güney Afrika %70, Uganda %66, Sudan %57, Nijerya %51, Güney Sudan %34, Somali %31. 
 
Afrika Kıtası’nda Salgına Karşı Alınan Önlemler 
Afrika Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezi tarafından hazırlıkları ve yanıtları denetlemek için 5 
Şubat 2020'de Afrika Yeni Koronavirüs Görev Gücü (AFTCOR) kurulmuştur.  AFTCOR, altı farklı 
çalışma alanına odaklanmaktadır: Laboratuvar tanısı ve subtiplendirme; ülke giriş noktalarındaki 
taramalar ve sınır ötesi aktiviteleri de içeren sürveyans çalışmaları; sağlık hizmetlerinde 
enfeksiyon önlenme ve kontrolü; ciddi COVID-19 hastalarının klinik tedavisi; risk iletişimi; 
tedarik zinciri yönetimi ve stoklama.  Afrika kıtasındaki devletler, sınırların tamamen 
kapatılmasından seyahat yasaklarına kadar geniş spektrumda bir dizi önlemler almıştır. 
 
Afrika Kıtası’nda Salgına Karşı Alınabilecek Önlemler 
Koronavirüs test kitleri, kişisel koruyucu ekipman, ventilatörler ve diğer yaşam destek 
ekipmanlarını sağlanmalıdır veya en azından Afrika ülkelerinin bu ürünler için piyasa 
fiyatlarından fiyatlandırılmaması sağlanabilir Güvenli davranışları teşvik etmek ve salgına neden 
olduğu düşünülen insanlara karşı sık sık ortaya çıkan damgalamaya karşı koymak, ayrıca ulusal 
bilgilendirme kampanyaları yürütmek de oldukça önemlidir. Korunmasız nüfusların, özellikle 
yoksulların ve kayıt dışı ekonomiyle geçimlerini sağlayan kişilerin, insanların hareketinin 
kısıtlandığı bu dönemde desteklenmesi gerekecektir. Son olarak, kaynakların ve dikkatin; kıtada 
eş zamanlı olarak devam eden HIV, tüberküloz ve sıtma gibi diğer bulaşıcı hastalıklar ile ilgili 
tehditlerden ayrılmaması kritik öneme sahiptir. 
 
Pandemide Etik ve İnsan Hakları 
COVID-19, dünyanın bir pandemiye çarpıcı bir şekilde ne kadar hazırlıksız olduğunu ve birbirine 
bağlı dünyamızda virüslerin ne kadar kolay yayıldığını göstermiştir. Geçmişte AIDS salgınında da 
hayat kurtarıcı tanı kitleri ve ilaçlar, birçok Afrika ülkesine Avrupa ve Kuzey Amerika’da 
kullanıldıktan çok sonra gelmiştir. 2020’de bu durumdan kaçınılabilir. Tüm dünya liderlerinin, 
Afrika'daki tedariklere yavaş ve yetersiz erişim olasılığı nedeniyle hayat kaybını önlemek için etik 
bir yükümlülüğü vardır. Afrika ülkelerinin gerekli tıbbi ekipmanlara ulaşımının oldukça kısıtlı 
olması ve daha zor seçimlere sahip olması etik açıdan doğru değildir. Gelinen bu noktada 
geçmişteki hatalardan ders çıkararak, Afrika kıtasındaki yaşam güvenliğini eşit derecede 
güvenceye alacak kararlar alınmalıdır. Unutulmamalıdır ki her insanın hayatı eşit derecede 
değerlidir. 
 
 



COVID-19 Salgınının Afrika Ülkelerinin Ekonomilerine Etkileri 
İhracat gelirlerinde azalma:Afrika ülkelerinin üçte birinden fazlası kaynaklarının çoğunu ham 
madde ihracatından sağlamaktadır. Afrika ekonomisini dışa dönük, şoklara ve dış kararlara karşı 
hassas bir ekonomidir. COVID-19 pandemisinde ithal edilen temel tüketim mallarındaki kıtlık 
nedeniyle Afrika ülkelerinde enflasyon artmıştır. 
 
Afrika ülkeleri, COVID-19 pandemisi nedeniyle seyahat ve turizm faaliyetlerinin azalmasına ve 
en az 2 milyon doğrudan ve dolaylı iş kaybına bağlı olarak en az 50 milyar dolar kaybedebilir. 

 
Kaynaklar:  
1 Dedeler M, Özdilek Y İ, Şimşek F İ, Abdullahoğlu S D, Eren T, Çolapkulu N, Dinçer B, Leblebici 
M, Ovalı F, Alimoğlu O. Covid-19 ve Afrika. Anatol Clin. 2020; 25(SPECIAL ISSUE 1): 311-
300. doi: 10.21673/anadoluklin.744178. 
2 International Diabetes Federation. Diabetes Atlas 9th Edition. 2019. Avaliable at: 
https://www.diabetesatlas.org/en/. 
3 Kearney PM, Whelton M, Reynolds K, Muntner P, Whelton PK, He J. Global burden of 
hypertension: analysis of worldwide data. The Lancet. 2005;365(9455):217–223. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Somaliland’de Sağlık Sistemi ve Cerrahi 

 

                

  
 
Yurtdışındaki Somalilandlilerden gelen döviz ve dış yardımlar sayesinde, başkent Hargeisa büyük 
oranda tekrar inşa edildi. Sağlık hizmetleri de dahil olmak üzere ülke değerleri ağır ağır gün 
yüzüne çıkarken enkaz da ortadan kaldırıldı. Fakat Afrika’nın en yüksek anne ve çocuk mortalite 
oranlarına sahip olan bölgede zorluklar devam ediyor. 
 
Sağlık durumu 
Somaliland, 100.000 canlı doğumda 1000 ila 1400 arası olarak tahmin edilen oranlarla dünyada 
en yüksek anne ölüm oranına sahip ülkelerden biridir. Yaşam beklentisi 47-57 arasındadır. 5 yaş 
altı mortalite oranı yaklaşık 145/1000 iken infant mortalite oranı 90/1000’dir. Tam aşılı 
çocukların oranı sadece %5tir. Çevresel sanitasyon oldukça sorunludur. Ölümlerin en önemli 10 
sebebi arasında başlıca önlenebilir ve tedavi edilebilir enfeksiyon hastalıkları yer almaktadır. 
 
Sağlığın belirleyici faktörleri: 
-Genel ve kalıcı fakirlik  
-Zayıf hijyen, temiz su eksikliği, zayıf sanitasyon, yaygın hastalıklara sebebiyet veren güvensiz 
konut ortamı 
- Özellikle kadınlarda bilgisizliğin fazla olması 
-Kalıcı besin yoksunluğu: malnutrisyon 
-Erken yaşta evlilik 
-Ataerkil toplum kadınların hizmetlere ulaşımını kısıtlıyor 
-Kültür ve din bazen modern tıbba ulaşımı engellemektedir 
-Cinsel istismar ve cinsel şiddet 
-Göçebe toplum ve sağlık sistemine ulaşım eksikliği 
-Hizmetlere adaletsiz erişim: Kırsal konut, göçebe yaşam tarzı 
-Sağlık gücün, aşı ve ilaç eksikliğine bağlı olarak yetersiz sağlık sistemi yanıtı 
-Sağlıksız yaşam tarzı: egzersiz eksikliği, ağır ilaç kullanımı, trafik kazaları 
-Travma Sonrası Stres Bozukluğu: Zihinsel hastalık 
-İlaç sistemi eksikliği: yetersiz ilaç kontrol merkezi 
 
 

Dr Afnan Abdirahman Mohamed    

Genel Cerrahi Asistanı                     

Hargeisa Üniversitesi/                     

İstanbul Medeniyet Üniversitesi                 

Hargeisa Grup Hastanesi 

Somaliland 

 
Somaliland, 1991’de Somali’den ayrılarak 
bağımsızlığını ilan etse de dünya tarafından 
tanınmıyor. 1980’lerin sonunda 500.000’den fazla 
insanın bölgeyi terk etmesine neden olan, bölgeyi 
büyük oranda tahrip eden iç savaşın ardından büyük 
adımlar attı.  
 
 



Somaliland’de sağlık hizmetlerinin sunumu  
Kamu hastaneleri, Referans Sağlık Merkezleri, Sağlık Merkezleri ve Primer Sağlık Birimleri ile 
özel sektörde eczane, klinik, laboratuvar ve geleneksel tıp merkezlerini kapsar. Hem özel hem 
de kamu sektörleri Somaliland halkına hizmet sunumuna katılır. 
Kamu sağlık hizmetleri sistemi: Kamu sağlık sistemi EPHS sisteminden oluşur. EPHS sistemi 
Primer Sağlık Birimi, Sağlık Merkezi, Referans Sağlık Merkezi ve Bölgesel Hastanelerden oluşur. 
Ayrıca bazı özelleşmiş hastanelerle (Verem, Mental Sağlık, Kadın Genital Sünneti) Hargeisa Grup 
Hastanesi de bulunmaktadır. 
Sağlık Merkezleri nitelikli hemşire, ebe, yardımcı hemşire ve bir toplum ebesine sahip ilk 
basamak merkezdir. Sağlık Merkezleri, Primer Sağlık Birimlerine sosyal destek sağlarlar; yaklaşık 
5000 kişiyi kapsar ve 2-3 Primer Sağlık Birimi’ne sevk noktası olurlar. 
  
6 bölgede, Bölge Hastaneleri bulunmaktadır. Ayrıca 7 tüberküloz hastanesi ve 4 tüberküloz 
merkezi vardır. Buna ek olarak Buroma ve Hargeisa’da Güney Afrika ve UNFPA tarafından 
desteklenen fistül hastanesi bulunmaktadır. 
 
Farklı tipteki sağlık merkezleri arasındaki referans sistemi fonksiyonel ve efektif değildir. 
Mesafeler çok uzak olduğu için sevk işlemlerinde zorluklar yaşanmakta olup ulaşımı düzenli 
olarak sağlayan bir sistem bulunmamaktadır. Sistemde göçebelerin hastaneye acil ulaşımını 
karşılamakta yetersizlik bulunmaktadır. Ayrıca geleneksel ve kültürel bariyerlerin sonucu olarak, 
hastalar genellikle hastalığın geç safhalarında acil olarak hastaneye getirilirler. 
 
Sağlık hizmetlerinin zayıflıkları özetle: 
-Sağlık altyapısı tüm popülasyonu kapsayacak ve onların ihtiyaçlarına cevap verecek yeterlilikte 
değildir. Ülkenin ihtiyacı olan 1700’den fazla birime karşılık 300’den daha az birim 
bulunmaktadır. 
-Sağlık göstergeleri çok zayıftır. Rutin aşılama kapsayıcılığı düşük, hasta yönetimi zayıftır. 
-Doğumlar evde ve geleneksel doğum görevlilerince yapılmaktadır. 
-Önlenebilir hastalıklar majör sebepler arasındadır. 
-Klinik gözetim ve topluluk erişimi yoktur. 
-Kalifiye insan kaynakları eksikliği 
-Tıp eğitimi veren kişi sayısının azlığı 
-Eğitim ihtiyaçlarının değerlendirilmesi eksikliği 
-Personel gelişimi için seçim kriteri yok. 
-Sağlık kuruluşlarında tek tip personel düzeni yok. 
-Olağandışı kısa çalışma saatleri 
-Sağlık personelinin düşük performansı ve işe gelmeme 
-Eğitimli personelin yanlış dağılımı 
 

Somaliland Hargeisa’da Cerrahi 
Hargeisa Grup Hastanesi, 6 bölgesel hastane arasında, Hargeisa’da bulunan tek referans 
hastanesidir. Kadın doğum ve jinekoloji, genel cerrahi, ortopedi, iç hastalıkları, pediatri, 
neonatoloji, psikiyatri, ağız, diş ve acil bölümlerinden oluşan 11 bölüme sahiptir. Genel cerrahi, 
kadın doğum ve jinekoloji bölümünün ardından en yoğun ve işlev görev bölümdür. 
Hargeisa’da cerrahi bugünlerde gelişmektedir. 10 sene öncesine göre çok farklıdır. İnsanlar daha 
önce küçük ameliyatlar için çevre ülkelere giderken, Elhamdülillah şu an bazı komplike 
ameliyatlar hariç cerrahinin çoğu Hargeisa Grup Hastanesi (HGH)’nde yapılmaktadır.  
HGH’de en sık yapılan cerrahiler acil operasyonlar olup bunlar akut batın, travmatik ve non-
travmatik cerrahilerdir. Kolesistektomi, herniler, tiroid cerrahisi, BPH (Benign Prostat 



Hiperplazisi) gibi ürogenital hastalıklar, hidrosel, böbrek taşları ve üreter taşları, üretral 
striktürler de elektif operasyonlara örnek verilebilir. 
 
HGH’de ameliyathane donanımı iyi değildir ve birçok ekipman eksiktir. İlk yardım dolabı 
bulunmamakta, çalışan sadece 3 adet ventilatör ve 4 ameliyat masası bulunmaktadır. İyi 
ventilasyon eksikliği enfeksiyon riskini oldukça arttırmaktadır. Ayrıca sterilizasyonun inefektif 
olması da enfeksiyon riskini arttırmaktadır.  
 
Biri kadın diğeri erkekler için olmak üzere iki genel cerrahi servisi bulunmaktadır. Hastalar bazen 
paralı olan servise kabul edilmekte ve yattıkları her gece için ödeme yapmaktadır. 
 
Hargeisa Grup Hastanesi bazı hükümet dışı organizasyonlardan destek almaktadır. Bunlardan 
biri de Prof. Dr. Orhan Alimoğlu’nun başkanlık ettiği MASAM’dır. Prof. Dr. Orhan Alimoğlu 
elektif ve acil vakaları opere ederken aynı zamanda asistanlarına eğitim vermektedir. Genel 
cerrahi eğitimine devam eden beş asistan bulumaktadır. 
 
Hargesia Grup Hastanesi’nde kar amacı gütmeyen kuruluşlar tarafından ücretsiz ameliyatlar da 
yapılmaktadır. Bunların sonuncusu Dr. Glenn Geelhoed’in başkanlık ettiği Mission to Heal’dir. 
Kar amacı gütmeyen bu tıbbi kuruluş, dünyanın en uzak ve ihtiyaç sahibi bölgelerinde yetersiz 
hizmet alan insanları tedavi edip bölgedeki doktorları eğitmektedir.  
 
Hargeisa’da devamlı karşı karşıya kalınan bir zorluk, yandal uzmanları olmadığı için genel 
cerrahların ortopedi ameliyatları haricinde her tür ameliyatı yapmak zorunda kalmalarıdır. 
Genel cerrahi bölümünde en yüksek mortalite oranına sahip pediatrik cerrahi her zaman sorun 
oluşturmaktadır. 
 
Çocuklar daima küçük karmaşık bir anatomiye ve çeşitli konjenital anomalilere sahiptir. Bazen 
yenidoğan ve çocuk yaş gruplarında malnutrisyon sebebiyle cerrahi imkansız olmaktadır. Bu da 
toplumumuzun çok yaygın bir problemidir.  
 
Özel hastanelerden biri olan Edna Adan Üniversitesi Hastanesi’nde pediatrik cerrahi üzerine bir 
çalışma yapılmıştır. 1503 çocukla (%55,6 erkek; yaş ortalaması 6,4 yıl) yapılan bu kesitsel 
çalışmada, 196 çocukta toplam 221 cerrahi gerektiren durum tespit edilmiş, bu veriden 
hareketle pediatrik grup için ortalama %12,2’lik bir prevalans hesaplanmış. Çalışma 
esnasındaysa bu 221 cerrahi gerektiren durumun sadece 53’ü cerrahi olarak düzeltilmiştir. En 
sık karşılaşılan vakalar, konjenital anomaliler (%33,8) ve yara ilişkili hasarlardır (%24,6). Ulusal 
olarak, 256.745 çocuk cerrahi vakası olduğu tahmin edilmektedir ve tahmini 88.345 ile 199.639 
çocuğun karşılanmamış cerrahi ihtiyacı var. Fakat konjenital malformasyon gibi majör vakaların 
HGH’de düzeltilmesi imkansızdır. Rektovajinal fistüllü imperfore anüs, Hirschsprung Hastalığı 
(ameliyatın sadece ilk kısmı olan kolostomiyi yapabiliyoruz) ve diğerleri de bunlara dahildir. 
 
Özetle Somaliland’de Cerrahi 
Son 10 sene içerisinde Rusya ve Suriye’den gelen yabancı cerrahların yardımıyla gelişme 
göstermiştir. Hastaları acil bölümünde cerrah ararlarken kaybediyorduk. Bu yüzden hastanede 
asistanlık programının varlığı bize çok yardımcı oldu. Bir zaman çizelgemiz var ve her gün bir 
asistan görevde bulunuyor. Yandal cerrahi bölümlerinin eksikliği genel cerrahların iş yükünü 
oldukça arttırıyor. 
 
 
 



Nijerya’da Doktor Olmak 
 

 

 
 
 

Nüfus 
Nijerya, 2019 itibariyle 206 milyon nüfusu ile ‘’Afrikanın devi" olarak adlandırılmaktadır. Nijerya, 
Afrika'daki en kalabalık ülkedir. Nijerya, 90 milyon 18 yaşı altı nüfusla Hindistan ve Çin'den 
sonra dünyanın en büyük üçüncü genç nüfusuna sahiptir. 
 
Dil 
Nijerya’nın resmi dili İngilizcedir. Nijerya'da konuşulan 521 dil vardır; bunlardan dokuzu yok 
olmuş durumdadır. Nijerya'nın bazı bölgelerinde etnik gruplar birden fazla dil konuşmaktadır. 
 
Din 
Başlıca 2 din mensupları ağırlıktadır: Çoğunlukla güney kesiminde yaşayan Hıristiyanlar ve daha 
çok kuzey kesiminde yaşayan Müslümanlar. Nüfusun az bir kısmı Nijerya'ya özgü dinleri 
uygulamaktadır. Nijerya, dünyanın bir sonraki “BRIC* benzeri" ekonomileri olarak görülen 
MINT* grubunun bir üyesidir. 
 
*MINT:Microsoft Country Partner(Microsoft Ülke Ortağı) 
*BRIC:BRICS is the acronym coined for an association of five major emerging national 
economies: Brazil, Russia, India, China and South Africa.                          
(BRICS, gelişmekte olan beş büyük ulusal ekonominin birleşmesi için kullanılan kısaltmadır: 
Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika.) 
 
Harita ve konum 
Batı Afrika'da bulunan Nijerya, toplam 923.768 km2 alana sahiptir ve dünyanın 32. büyük 
ülkesidir. Nijerya 4 ° ve 14 ° K enlemleri ile 2 ° ve 15 ° D boylamları arasında yer alır. 
 
 
 
 
 
 

Dr Aminu Umar                                     

İntern Dr                                                  

Sokoto Uzman Hastanesi 

Nijerya 

Nijerya Hakkında   
Tarih 
Nijerya adı, ülkeden geçen Nijer Nehri'nden alınmıştır. 
Bu isim 19. yüzyılın sonlarında İngiliz gazeteci Flora 
Shaw tarafından ortaya atıldı. Kraliyet Nijer Birliği 
toprakları olarak adlandırılmadan önce Nijerya, Batı 
Afrika'da 3 ana etnik grup Yoruba, Hausa ve Igbo 
arasında bölünmüş bir ülkeydi. 1 Ekim 1960 tarihinde 
bağımsızlığını kazandı. 
 



Yasa 
Nijerya’da 3 tür yasa mevcut: 
-Genel hukuk 
-Örf ve adet hukuku 
-Şeriat hukuku 
Mahkemeler iki kısımdan oluşur: Yargıçlar ve yüce divan 
 
Ekonomi 
Temelde petrole bağımlıdır. Diğerleri tarım, telekomünikasyon vb. 

 
Sağlık hizmeti                                                                                                                                 
Nijerya, kısmen kullanıcı ücretlerini uygulayarak, ilaçlara ve sağlık hizmetlerine nüfusa erişimin           
artırılmasına yönelik toplum temelli yöntemleri resmen teşvik eden 1987 Bamako Girişimi'nden 
bu yana sağlık sistemini yeniden düzenliyor. 
 
Nijerya’da çalışmanın zorlukları 
Zorluklar hükümetten, sağlık sisteminden ve sağlık sağlayıcılardan veya toplumdan 
kaynaklanabilir. 
 
-Hasta-doktor iletişiminin kötü olması 
-Kaynak eksikliği 
-Kötü hijyen 
-Toplu ulaşımın yetersiz olması 
-Politik etki 
-Altyapı eksikliği 
-Tıbbi tesislerin eksikliği 
-Bilgisizlik 
-Yoksulluk 
-Empati eksikliği 
-Şiddet 
-Maliyet 
-Kaliteli araştırma eksikliği 
 
Olası Çözümler 
Yapılacak ilk şey farkında olmayı denemek ve farkındalık oluşturmaktır 
Toplumun şiddet içermeyen daha iyi politika yolları bulması gerekiyor 
Kendi çevremizden başlayarak iyi hijyen koşullarını uygulamamız gerekiyor 
Ve son olarak çok dua etmemiz ve çalışmamız gerekiyor. 
 
Sonuç 
Elhamdülillah, beni birçok nimete sahip olan bu muhteşem ülkenin vatandaşı yapan yüce Allah’a 
çok şükrediyorum, diğer yandan bu muhteşem ülkenin onu yönetebilecek ve nimetlerini 
kullanabilecek insanlardan yoksun olması çok üzücü. 
 
Ben Dr.Aminu Umar olarak, ülkemizin maruz kaldığı zorluklar yerine bahsetmek yerine olası 
çözümler sunmaya çalıştım. Özellikle dünyanın üçüncü en büyük genç nüfusuna sahipken 
gençler bizim için çok zorlu bir görev. 
 



Son olarak ben ve meslektaşlarım Dr. Anas Sahabi, Dr. Aliyu Abdullahi Isah ve Dr. Ismail Aminu 
Ahmad bu zorlukları gerçekten yaşadık ve milletimize ne kadar küçük olursa olsun bir çözüm 
getirmek için elimizden geleni yapacağız. Bu etkinliğin bir parçası olduğum için minnettarım ve 
MASAM’a çok teşekkür ediyorum. 
 
 
 
Kaynakça 
"Languages of Nigeria". Ethnologue. Retrieved 12 September 2010. 
"Country profile: Nigeria". CIA World Factbook. Retrieved 9 March 2020. 
"UN Projection", World Population Prospects 2017 
a b "World Economic Outlook Database, October 2018 – Nigeria". International Monetary Fund. 
Retrieved 20 October 2018. 
"Gini Index". World Bank. Retrieved 2 March 2011Negeria health watch 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uganda’da İç Hastalıkları                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

 
 

Dahiliye; cerrahi, pediatri, kadın hastalıkları ve doğum bölümlerinin aksine Uganda’da en çok 
uygulanan disiplindir. Bu durum, ülkedeki birçok özel klinik tarafından kanıtlanmıştır. Bu 
durumun sebepleri: 
 
-Çok fazla kaynak gerektirmemesi 
-Kolay başlatılmasıdır. 
 
Dahiliyenin Diğer Disiplinlere Göre Avantajları 
-Daha düşük çalışma saatlerine sahiptir. 
-Kronik hastalıklar, özel kurumlarda çalışan hekimler için uzun süreli tedavi ve takip gerektirmesi 
ile sürekli bir gelir kaynağı oluşturur. 
-Birçok prosedür, fiziksel müdahale gerektirmediği için daha az yorucudur. 
-Diğer disiplinlerin aksine özel bir tedavi merkezi açmak, çok fazla kaynağa ihtiyaç 
duyulmadığından kolaydır. 
 
Dahiliyenin Diğer Disiplinlere Göre Dezavantajları 
-Çoğu kliniğe sahte doktorlar-kolayca sızar, hastalar iç hastalıkları hakkında çok az bilgisi olan 
veya hiç bilgisi olmayan asistan hemşireler tarafından tedavi edilir. 
-Birçok terapötik yaklaşım, sonucu zayıflatan "deneme yanılma" yöntemine dayanır. 
-İyileşme, hastanın kısa süre sonra iyileştiği ameliyatın aksine uzun bir süre sonra gerçekleşir. 
 
Karşılaşılan Zorluklar 
-Hastanın iyileşmesini geciktiren ve kötü sonlanıma yol açan sınırlı tanıların olması, 
-Hekimlerin hastaların tanı ve tedavisi hakkında görüş farklılıkları olması, 
-Hastaların hiçbir fiziksel müdahale yapılmadığı gerekçesiyle doktorların çabalarını yok sayması 
ve bundan dolayı hizmet için çok az ödeme yapmaları karşılaşılan başlıca sorunlardır. 
 
Uganda’daki Deneyimlerim 
Masaka Bölgesel Sevk Hastanesi’ndeki (70 yatak kapasiteli) intern hekimlik pratiğimde, iç 
hastalıkları; cerrahi ve kadın doğum gibi diğer rotasyonlara kıyasla en az zorlu rotasyonlardan 
biridir. Burası diyabet gibi alt bölümleri olmayan genel bir servistir. Teşhis eksikliği, mali 

Dahiliye; iç hastalıkların önlenmesi, teşhisi 
ve tedavisi ile ilgilenen tıbbi uzmanlık 
alanıdır. Uganda’da dahiliye alanındaki 
çalışmalar; hekimler, asistan hekimler, 
intern hekimler ve klinik memurlar 
hiyerarşisine göre uygulanır. Dahiliye 
pratiği; hastanın kapsamlı bir hikayesi, 
hastanın tam fizik muayenesine dayanır. 
 

Dr Salma Namyenya Katasi       

İntern Dr                                                 

Masaka Bölgesel Sevk Hastanesi 

Uganda 



kısıtlamalar ve iyi denetim yetersizliği gibi sınırlı sayıda tıbbi hizmetin sunulmasına yol açan 
çeşitli koşullar mevcuttur. 
 
Dahiliye Kliniği’nde Bir Gün 
Sabah 8:00’da rapor vererek güne başlanır. Önce kritik hastaları gözden geçirerek büyük vizite 
başlanır. Hastaların laboratuvar sonuçları takip edilir. Vizit öğle vakti civarında bitirilir. Klinik 
günü ise klinikte tedavi gören, ayakta tedavi gören hastalar ile ilgilenilir. Klinik saat 16.00’a 
bitirilir. Ayda 6 nöbet tutulur. 
 
Dahiliyede Bir İntern Doktorun Sorumlulukları Nelerdir? 
-Hastaların anamnezini almak 
-Hastaları kabul etmek 
-Ayakta tedavi gören hastaları; hipertansiyon kliniği, HIV/ AIDS kliniği gibi özel kliniklere 
yönlendirmek 
-Tüberküloz servisinde, psikiyatri servisinde gözetim yapmak 
-Cerrahi ve kadın doğum gibi diğer bölümlerden iç hastalıkları konsültasyonlarına katılmak 
 
Uganda’da Nasıl Uzman Doktor Olunur? 
Tıp fakültesindeki 5 yıllık eğitim ve 1 yıllık internlük stajı tamamlandıktan sonra Uganda Diş 
Hekimliği ve Tıp Pratisyenleri Konseyi’nden lisans alınmalıdır. Daha sonra 3 yıl iç hastalıkları 
alanında yüksek lisans sunan herhangi bir özel veya devlet üniversitesine gidilir. Ancak 
Uganda'da sadece 4 üniversite bu düzeyde hizmet sunabiliyor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sudan’ın Kültürü ve Yaşam Tarzı                                                                                                                                                                                  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sudan bağımsızlığını 1956’da İngilizlerden almıştır. Arap ve Afrikalı kültürlerin baskın olduğu 

Sudan’da yaklaşık 50 milyon insan yaşamaktadır. Resmi diller Arapça ve İngilizce’dir. Fakat 

bölgede 400’e yakın kabile ve bu kabilelere ait 100’e yakın kabile dili de vardır. 

Sudan’ın kuzeyine çöl iklimi hakimken Güney Sudan’da tropikal iklim görülür. Ülkedeki doğal 

zenginliklerden biri de yaşayan hayvan çeşitliliğidir: Zürafa, çita, aslan, kertenkele, antilop, 

gergedan, deve, keçi ve kaplumbağa bu çeşitliliğe örnek teşkil eder. En yaygın sporlar futbol, 

voleybol ve basketboldur. Sudan mutfağını incelediğimizde genelde buğday unundan teşekkül 

ettiğini görürüz. 

Ülkedeki başlıca turistik mekanlar ise şunlardır: Nubia Piramitleri, Sanganeb Adası, Kızıl Deniz, 

Sevakin Adası, Taka, Tuti ve Marra Dağları, Osmanlı döneminde yapılan Nur Camii. 

Zengin bir kültüre sahip olan Sudan’da 400’e yakın kabile olduğundan bahsetmiştik. Bu 

kabilelere ait yöresel kıyafetler ve 500’den fazla dans da mevcuttur.  

Kaynak: https://www.britannica.com/place/Sudan 

Mustafa Musa                                         

İstanbul Medeniyet Üniversitesi 

Tıp Fakültesi, 1. Sınıf Öğrencisi 

Sudan 

Sudan, Afrika’nın kuzeydoğusunda yer alan 

Kızıldeniz’e kıyısı olan bir ülkedir. Başkenti 

Hartum, içinden geçen Nil Nehri tarafından 

Hartum, Omdurman ve Bhari olarak üç bölgeye 

ayrılmış olan Sudan’ın komşuları Mısır, Libya, 

Çad, Orta Afrika Cumhuriyeti, Etiyopya ve 

Eritre’dir. 2011 yılında ikiye bölünen ülkenin 

güney sınırında Güney Sudan yer almaktadır. 

Para birimi Sudan Sterlini’dir. 

 


