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Öz: 26 Aralık 2003 tarihinde İran’ın Bam Kentinde gerçekleşen depreme ilk kez gönderilen
birinci basamak sağlık ekiplerinin (Ankara 112 Çalışanları) çalışmaları tanımlayıcı
yöntemle hazırlanmıştır. Sağlık Bakanlığı tarafından ilk kez yurt dışı göreve gönderilen 50
kişilik birinci basamak sağlık ekibinin çalışmaları sayesinde deprem bölgesindeki kargaşa
ortamı 3 (üç) gün gibi kısa bir sürede kontrol altına alınmış, suların klorlanmasından,
ayakta tanı tedavi hizmetlerine kadar her alanda hizmet verilerek, afetlere müdahale
konusunda deneyim kazanılmış, bundan sonraki görevler için hazırlıklar başlatılmıştır.
Anahtar Kelimeler: 112-Acil Sağlık Hizmetleri, Afetler,Deprem, İran/Bam,
Giriş
26 Aralık 2003 günü, yerel saatle 05:26:26’da, Richter ölçeğine gore 6,5 şiddetinde, 8 km derinlikte meydana gelen,
yaklaşık 3 dk süren Bam depremi, İran’ın güneydoğusundaki Bam Kentinin merkezde (episentriği) kaldığı bir alanda
oluşmuştur.
İlk yerel raporlara göre insanların uyuduğu bir zaman diliminde gerçekleşen deprem nedeniyle yaklaşık 25.000 kişi
ölmüş, 50.000 kişi yaralanmış ve 100.000 kişi de evsiz kalmıştır.
Kullanılan Yöntem
26 Aralık 2003- 5 Ocak 2004 tarihleri arasında yurtdışı göreve gönderilen Sağlık Bakanlığı ekiplerinin deprem
bölgesindeki çalışmaları derlenerek tanımlayıcı bir çalışma haline getirilmiştir.
Bulgular
Gerçekleştirilen Çalışmalar:
Yaptıklarımız
1. Kurtarma ekipleri ile 2 gün sahaya çıkıldı.
2. 13 vaka kurtarmasına katılındı.
3. 20.000 kişinin aşılanması sağlandı.
4. Sahada 3500 kişiye poliklinik hizmetleri verildi.
5. 10.000 kişinin ilaç gereksinimi karşılandı.
6. 15 Vakanın hastaneye nakli sağlandı.
7. Bulaşıcı hastalıkların izlenmesi yapıldı.
8. Suların klorlanması sağlandı.
9. 80 adet Kızılay çadırı kuruldu.
10. Kamp alanı içinde 150 kişinin tedavisi yapıldı.
11. Kamp alanının kireçlenmesi sağlandı.
12. Kamp alanının hijyenik gereksinimleri tamamlandı.
13. Kamp alanının yiyecek-içecek ve kalma koşulları düzeltildi.
Yapamadıklarımız
1. Deprem bölgesine geç varıldı (Olay üzerinden 36 saat geçmişti).
2. Kamp alanının hijyenik koşulları düzeltilmesi zaman aldı.
3. Kalınacak çadırlar ve kışlık uyku tulumları sonradan geldi.
4. İletişim sağlanamadı.
5. Yiyecek ve içecek gereksinimi yeterli değildi.
6. Diğer kişisel ihtiyaç malzemeleri eksikti.
7. Diğer giden kurumlarla yeterli işbirliği ve destek sağlanamadı.
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8.
9.

Gidilen bölge ve dil hakkındaki bilgiler yetersizdi.
Ulaşım olanakları sınırlıydı
Sonuç:

Sağlık Bakanlığı tarafından ilk kez yurt dışı göreve gönderilen 50 kişilik birinci basamak sağlık ekibinin çalışmaları
sayesinde deprem bölgesindeki kargaşa ortamı 3 (üç) gün gibi kısa bir sürede kontrol altına alınmış, suların
klorlanmasından, ayakta tanı tedavi hizmetlerine kadar her alanda afetlere müdahale konusunda deneyim kazanılmış,
bundan sonraki görevler için hazırlıklar başlatılmıştır.
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