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Kadim tarihi ve coğrafyası ile Ortadoğu’nun sosyo-

politik açıdan en dingin ülkelerinden biri olan 

Suriye; Arap, Türkmen, Kürt gibi etnik unsurların 

yanında Müslüman, Hristiyan ve Dürzi gibi kültürel 

farklılıkların özgürce birlikte yaşadığı bir ülke olarak 

mevcudiyetini korumuştur. Fakat 17 Aralık 2010 

tarihinde Muhammed Buazizi’nin ruhsatsız sebze 

sattığı gerekçesiyle kendini yakması neticesinde 

başlayan ve Arap Baharı olarak kavramsallaşan 

süreç nasıl ki başta Tunus olmak üzere Mısır, 

Libya, Yemen vb. ülkeleri kapsadıysa Suriye’yi de 

etkilemiştir. 2011 yılının mart ayında Ürdün sınırında 

bulunan Dara’da yerel halkın rejimin devrilmesini 

sembolize eden duvar yazılarını yazması ile polisin 

insanları tutuklaması ve sonrasında artan eylemlere 

müdahalelerde dört kişinin ölmesi Arap Baharı’nın 

Suriye’de sivil durumdan çatışma evresine 

geçmesine ve bugün iç savaş olarak nitelendirilen 

sonucun ortaya çıkmasına neden olmuştur. Her ne 

kadar Suriye’deki ayaklanmaları başlatan esas faktör 

otoriter rejimin siyasal faaliyetleri olarak gösterilse 

de başta ekonomik hususlar olmak üzere dış 

müdahalelerin iç barışı sabote etmesi, temel hakların 

karşılanması hususunda devletin yeterli güvenceyi 

sağlayamaması gibi etmenler de etkili olmuştur.
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İç savaşın başladığı 2011 tarihinden bugüne geçen 11 yıllık süre zarfında resmi kayıtlara eklenen 494 bin 438 

ölü sayısı ile birlikte kayıtlara geçmemiş rakamlarında dâhil edilmesiyle çok ciddi bir soykırımın yaşandığı 

Suriye’de demografik açıdan da önemli değişimler gerçekleşmiştir. Savaştan önce 22 milyon olan nüfusunun 

5 milyon 718 bin 489’u mülteci olarak yurt dışına iltica etmiştir. Coğrafi konumunun da etkisiyle bölge 

ülkelerindeki Suriyeli mültecilerin %65’ine tekabül eden üç milyon 774 bin 926 Suriyelinin bulunduğu Türkiye 

en fazla mülteciye sahip ülke konumunda yer almış onu oransal açıdan sırasıyla Lübnan, Ürdün, Irak ve Mısır 

takip etmiştir. 

Altı milyon nüfusun büyük bir çoğunluğunun İdlip şehri olmak üzere ülke içerisinde yer değiştirdiği savaş 

sürecinde ise insanların belli bölgelerde ve çatışma koridorları arasına sıkışmış olması ve temel ihtiyaçlarını 

karşılayacak ekonomik döngünün yetersiz olması sosyal açıdan sürdürülebilir temel dinamikleri ortadan 

kaldırmıştır. Aynı zamanda rejimin ve yabancı ülkelerin insanlık dışı müdahaleleri sonucunda yıkılmış 

şehirlerde kurulan palyatif mobil çadır kentlerde başta sağlık sorunları olmak üzere birçok alanda kaotik bir 

durumun yaşanmasına neden olmuştur.

İdlib ve Halep’in Kuzeyi: 

Her iki şehrin toplam nüfusu 4,4 (İdlib 3,1 milyon ve Halep’in kuzeyi 1,3 milyon) milyondur. 2,8 milyon insan 

yerinden edilmiş, 1,7 milyon insan kamplarda ya da çadırlarda kalmakta, bunların 1,4 milyonu yani %80’inini 

kadın ve çocuklar oluşturmaktadır. Yardıma ihtiyacı olan kişi sayısı 3,4 milyon olup ( 2,4 milyon İdlip, 1 milyon 

kuzey Halep’te), acil yardıma ihtiyacı olanların sayısı ise 3,1 milyondur (2,1 milyon İdlip, 1 milyon Halep).

Tel Abyad ve Rasulayn: 

Her iki bölgenin toplam nüfusu 156,200’dir. Bölgede 24,900 insan yerinden edilmiş, 69,218 insani yardıma 

muhtaç durumdadır. 2021 yılının aralık ayı içerisinde 16,145 kişi kuzeybatı Suriye’de yer değiştirmiş olup 

bunların 11,2 bini İdlib, 5 bini de Halep sınırlarında yer değiştirmiştir.

BÖLGEDE MEVCUT DURUM

Nüfus;

Özellikle toplumsal talepleri demokratik zemine indirgeyecek kanalların kapanması neticesinde silahlı 

mücadelenin başlaması sistem içerisinde yer alan militarist yapının parçalanmasına, iktidar karşısında yer 

alan muhalefetin etno-dinsel ve mezhepsel bir kutuplaşmaya ayrılmasına neden olmuştur. Ayrıca bu sürece 

emperyalist güçlerin müdahil olmasıyla sivil halk savaşın birer aktörü olacak şekilde büyük bir trajedinin 

kurbanı edilmiştir. 
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BÖLGEDE ÖNE ÇIKANLAR
Kuzey Suriye’deki çocukların toplam nüfusa yüzdesi

Okul çağındaki çocukların okula gitmeme oranı

Toplam okul çağındaki çocuk sayısı

Gıda konusunda sıkıntı çeken kişi sayısı

Her 10.000 kişiye düşen sağlık çalışanı sayısı

Tamamen veya kısmen hasar gören sağlık tesislerinin yüzdesi

Suriye genelinde yerinden edilmiş kişiler arasında engellilik oranı

Suriye genelinde engelli oranı

Suriye genelinde 6-59 aylık çocuklarda malnutrisyon oranı

Hamile ve emziren kadınlarda malnutrisyon oranı

Kuzeybatı Suriye’deki malnutrisyon oranı

Kuzeybatı Suriye’deki büyüme gelişme geriliği oranı

6-59 aylık çocuklarda anemi prevalansı

Çadırlarda yaşayan ve ülke içinde yerinden edilmiş kişilerin yüzdesi

Hasarlı barınaklarda yaşayan kişilerin yüzdesi

20 m² küçük barınaklarda yaşayan kamplardaki hanelerin yüzdesi

%52

%44

%36

%25

%0,8

%12,4

%4,7

%24,5

%46

%27

%12

%24

%8

1,7 milyon

3,1 milyon

9.4

Suriye’nin kuzeybatısındaki insanlar için insani kriz, çatışmaların artmasından ötürü artış gösteren nüfus 

hareketi ile korkunç seviyelere ulaştı. Önceki yıllarda olduğu gibi sağlık sektörü beş kilit hassas gruba 

odaklanmaya devam ediyor: yerinden edilmiş kişiler, beş yaş altı çocuklar, üreme çağındaki kadınlarda, 

yaşlılar ve engelliler. 2021’de sağlık hizmetlerine ihtiyaç duyan 12,43 milyon kişinin 1,41 milyonunu beş yaş altı 

çocukları oluştururken, 2021’de hamile kalması beklenen 498,480 kadın da dâhil olmak üzere 3,32 milyonunu 

üreme çağındaki kadınlar oluşturmaktadır. Ayrıca 536,753 yaşlı insanın Suriye’deki tüm ölümlerin yüzde 

45’ini oluşturduğu tahmin edilmektedir. Yaşlı nüfusun bulaşıcı olmayan hastalıkların yanı sıra diğer sağlık 

hizmetlerine daha fazla ihtiyaç duyması muhtemeldir. Suriye’de engellilik yaygınlığının küresel ortalamanın 

neredeyse iki katı olacak şekilde % 25 olduğu tahmin edilmektedir. 

Suriye krizi onuncu yılına yaklaşırken, sağlık sistemi büyük ölçüde aksamaya devam etmektedir. 2020’de 

sağlık hizmetlerine yönelik saldırılar 2019’a kıyasla % 67 düşerken, COVID-19 pandemisi ülkedeki ekonomik 

gerilemeyle de birleştiğinde sağlık sistemini uçurumun eşiğine getirmiştir. 2020’nin ortalarına kadar 100 

ilçede 7,78 milyondan fazla insan acil sağlık standardının altında yaşadığı tespit edilmiştir. Kuzeybatı 

Suriye’de yapılan yerel bir hane halkı araştırması, beş yaş altı ölüm oranlarının uluslararası standartların 

altında olduğu sonucunu ortaya çıkarmıştır. Bölgedeki hastanelerin yalnızca %  58’i ve birinci basamak 

sağlık tesislerinin ise %53’ü tamamen işlevsel durumdadır.

Sağlık Literatür Özeti
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COVID-19 salgını sağlık sistemindeki aksaklıkları daha da artırmaktadır. 2020’de Suriye genelinde 39,773 

COVID-19 vakası ve 1.300’den fazla ölüm rapor edilmiş, ancak salgın devam ederken laboratuvar kapasitesi 

ve testlere erişimin önerilen seviyelerin altında olması kişinin kendi bildirdiği önleyici tedbirlere uygunluk 

derecesinin % 50’nin altında kalmasına neden olmuştur. Özellikle erişimin kısıtlı olduğu alanlarda aşılama 

ve önlem faaliyetlerine devam edilmesi sonucu ortaya çıkmaktadır. Aralık 2021’de 248 Halep’te, 480 İdlip’te 

olmak üzere 728 kanıtlanmış COVID-19 vakası bildirilmiştir. 2021 yılında toplam 92,957 kanıtlanmış vaka 

bildirilmiştir. 79,041 vakada hafif semptomlar, 3506 vakada orta, 555 vakada ise ağır semptomlar geliştiği 

belirlenmiştir. 9,855 vaka asemptomatik olup 67531 vakada iyileşme gerçekleşmiştir. Aralık 2021’de 2336 

kişi vefat etmiştir. Tüm vakaların 2257’si sağlık çalışanı, 1565’sı sağlık birimlerinde çalışan diğer görevlilerdi. 

Vakaların % 56,7’si erkek, 43,3’ü kadındır. Ortalama yaş 35 (0-116) iken 938 vaka 5 yaş altı, 9816 vaka >60 yaş 

üzeri olduğu saptanmıştır. Bu süreçte toplam 333,077 PCR testi yapılmış, pozitiflik oranı % 27,9 olarak tespit 

edilmiştir.  Aralık 2021 sonu itibari ile sahada toplam 61 aşılama ekibi aktif olarak çalışmıştır.  Ekipler 247,458 

kişiye ulaşarak Aralık 2021 sonuna kadar toplam 371.214 doz aşı uygulamıştır. Toplam aşıların 247,452 tek 

doz, 123,756 iki doz şeklinde gerçekleştirilmiştir. Böylece nüfusun %5,75’i aşılandığı ortaya çıkmaktadır. Tam 

aşılı olanların oranı ise %2,88 olarak kayıt altına alınmıştır. Aralık 2021 sonu itibari ile Suriye aşılama grubuna 

toplam 2.017.000 doz aşı teslim edilmiştir. 
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2020 yılı içinde Suriye’nin kuzeyinde leishmaniasis vakalarında devam eden ani artışlar ve akut diyare için 

orantılı morbidite artışı ile COVID dışı salgın riskinin devam ettiği bildirilmiştir. Hem kurumlar hem de sağlık 

çalışanları COVID-19’a yanıt vermeye çalıştığı fakat temel sağlık hizmetlerinde önemli bir düşüş yaşandığı 

belirlenmiştir. Örneğin, Genişletilmiş Bağışıklama Programı COVID-19 riski nedeniyle geçici olarak askıya 

alındığı ifade edilmiştir. Eksik aşılama çabaları yeterli olmazken, 14 vilayetin yedisinde DPT3 kapsamının 

sürü bağışıklığının altında kalması aşı ile engellenebilir hastalıkların yayılma riskini arttırmaktadır.

UNICEF tarafından gerçekleştirilen bir taramada 6-59 ay arasındaki toplam 68.232 çocuktan 1,561’inin 

akut yetersiz beslendiği tespit edilmiştir. Ağır şekilde yetersiz beslenen 347 çocukta, zamanında tespit 

ve uygun tedaviye sevk sayesinde olası ölüm oranlarının önlendiği bildirilmiştir. 28,544 gebe ve emzikli 

annede gerçekleştirilen akut malnütrisyon taraması, 2,315 gebe ve emziren annede potansiyel morbidite 

ve mortalite riskini ortadan kaldırmıştır. 6-59 aylık, hamile ve emziren anneler arasında yerinden edilmiş 

toplam 14,812 çocuğun, yüksek enerjili bisküviler ile akut yetersiz beslenmesi engellenmiştir. Ek olarak; 

31,424 anne ve çocuğun, Lipid Bazlı Besinler (LNS) sağlanması ile akut yetersiz beslenmeleri önlenmiştir.
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Aralık 2021’de Erken Uyarı ve Müdahale Ağına toplam 491 bildiri gerçekleşmiştir. Aralık’ta 31 akut flask 

paralizi, 40 şüpheli kızamık, 195 şüpheli kabakulak bildirimi yapılmıştır. Eylül 2021 ayında en fazla görülen 

morbiditeler: Akut diyare, influenza benzeri hastalık ve tifo olmuştur. Ekim 2021’de Erken Uyarı ve Müdahale 

Ağının laboratuvar verileri incelendiğinde; Kızamık, kızamıkçık, kabakulak, akut sarılık sendromu, hepatit 

B, C, AIDS, leishmania, korona virüs (14800), influenza için toplam 14928 test yapıldığı tespit edilmiştir. 

Toplam pozitifler ise; Kızamık:27, kabakulak:12, hepatit A:1, hepatit-B:1, leishmania:5, korona virüs:821 olarak 

tespit edilmiştir. Eşzamanlı krizlerin kümülatif etkileri nedeniyle sağlık hizmetlerinin maliyeti; ilaç, malzeme 

veya sağlık personeli eksikliği; COVID-19’a maruz kalma korkusu; aşırı kalabalık ve uzun mesafe, bekleme 

süreleri; orantısız bir şekilde etkilenen engelli bireyler sağlık erişiminin önündeki başlıca engeller olarak 

tanımlanmaktadır. Özellikle psikotrop ilaçlar ve Bulaşıcı Olmayan Hastalık (BOH) ilaçları için ilaç tedarik 

zincirlerinin kesintiye uğraması, daha önce sağlık müdahalesinde önemli bir boşluk ve çocuk ölümlerine 

katkıda bulunan bir unsur olarak tanımlanmaktadır.

Uluslararası tedarik zincirlerindeki kesintiler, yerel para birimi dalgalanmalarının ve tek taraflı zorlayıcı 

önlemlerin yerel ilaç üretimi üzerindeki etkileri nedeniyle ilaç tedarikinin çok zor olduğu ifade edilmektedir. 

Son üç ayda alınan sağlık hizmetini sorgulayan anketine katılan hanelerin %86’sı cepten ödeme yapmak 

zorunda olduğunu bildirilmiştir. Toplumun %56’sı sağlık hizmetlerine erişimde mali engellerinin olduğunu 

bildirmiştir. Bozulmuş su şebekeleri ve atık yönetimi, yerinden edilme durumu, yetersiz barınma çözümleri 

ve gıda güvensizliği gibi sağlığın belirleyicilerindeki olumsuz eğilimler, popülasyonları leishmaniasis gibi 

salgına yatkın hastalıklara karşı savunmasız bırakmaktadır. Ayrıca gıda güvensizliğindeki çarpıcı artışlar 

üreme çağındaki kadınlarda zaten yüksek olan anemi düzeylerini kötüleştirerek hem anne hem de çocuk için 

olumsuz sağlık sonuçları riski oluşturmakta ve ishal hastalığı ile birleştiğinde beş yaşın altındaki çocuklarda 

yetersiz beslenme sonuçları riskini artırmaktadır. Kuzeydoğu Suriye bölgeleri ise Alouk su istasyonundan sık 

sık su kesintisi yapılması nedeniyle yüksek salgın riski altındadır.

Sağlık hizmetlerinin durum analizi açısından Aralık 2021 itibari ile kuzeybatı Suriye’deki sağlık birimlerinin 

toplam sayısı 403 olarak bildirilmiştir. Toplamda 24 genel hastane işlevsel iken 46 ihtisas hastaneside ayrıca 

hizmet sunmaktadır. Halen işlevsel olan birinci basamak sağlık tesisi 186, İhtisas Bakım Merkezi 46, Mobil 

Klinik (araç) 77 olarak bildirilmiştir. Bölgede 57 tanesi birinci basamak sağlık tesisi 26 tanesi hastane olmak 

üzere toplamda 166 tesis işlevsel değildir. Bölgedeki 45 yerleşim yerindeki 10.000 nüfusa düşen sağlık 

çalışanı sayıları incelendiğinde, sırasıyla Teftnaz (35,14), Idlib (25,03) ve Kafr Takharim (22,10) bölgelerinde 

en yüksek oranlara sahip yerleşim bölgeleri olduğu tespit edilmiştir. 
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TESPİTLER

İDLİP BÖLGESİ

1. Daha önceki ziyaretlerden farklı olarak karmaşık halk hareketleri ve travma vakalarında azalma 

mevcut olup bunun temel sebebi çatışmaların azalmış olması olarak yorumlanabilir. Düzensiz çadır kentlerin 

yerini aynı düzensizlikle briket evler almış ve göç hareketliliği sona ermiştir. 

2. Bölgede elektrik enerjisi sorunu var. Bu problem daha önceleri jeneratörler ile sağlanmaya çalışılırken 

şu an solar sistemler çok yaygın olarak kullanılmaktadır. Temel ihtiyaçların karşılanabilmesi açısından enerji 

devamlılığının olmaması sağlık riski oluşturmaktadır.

3. Çadır kentlerde olan kanalizasyon sıkıntısı yapılan briket evlerde de devam etmekte ve bu durum 

fosseptik birikintilerine neden olmaktadır. Bu birikintiler etrafında çocuklar oyun oynamakta ve derelerden 

foseptik atıkları akmaktadır. Bu durum havaların ısınması ile vektör kaynaklı hastalıkların ve fekal-oral yolla 

bulaşan hastalıkların artmasına neden olacağı düşünülmektedir.
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4. Hem içme hem de günlük yaşamda kullanılan su, kuyulardan temin edilmektedir. Su, tankerler 

aracılığı ile hanelere dağıtılmaktadır. İlk kuyu açıldığında numune alındığı sonrasında son kullanıcıya ulaşana 

kadar bir test yapılmadığı belirlenmiştir. Çevre sağlığı açısından su sanitizasyonuna yönelik bir düzen 

sağlanamamıştır.   

5. Çadır ve briket evlerde toplu halde kalabalık bir yaşam hâkim olup ısınma genel olarak mazot 

sobaları ile sağlanmaktadır. Evler birbirine çok yakın olduğundan herhangi bir yangın durumunda birçok 

hane bundan etkilenebilir. 

6. Çadır kentler harici birçok derme çatma çadır mevcut olup insanların herhangi bir yere çadır 

kurmalarının bir sisteme oturtulmadığı saptanmıştır.

7. Çocukluk çağı aşıları WHO tarafından sağlanmaktadır. Çadırlarda yaşayan çocukların aşı kartları 

görüldü ancak gönüllülük üzerine müracaat ile aşılama yapıldığı ve bir takip sisteminin olmadığı belirlenmiştir. 

8. Çocuklarda ülkemizde mevcut olan tarama programlarına benzer şekilde bir tarama programı 

yürütülemiyor. Topuk kanı, kalça çıkığı ve işitme tarama gibi hizmetler sunulamıyor. 
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9. Bölgede ücretsiz şekilde normal doğum ve sezaryen yapılan merkezler mevcuttur. Ayrıca bu 

merkezlerde gebelik takibinin yapılabildiği iletildi. Bölgede sunulan hizmetlerin bilgileri sadece hizmet 

sunucularından alınabildiği için mevcut durum tek taraflı ortaya konulmuştur. Gebelik izlemi sağlık 

merkezlerine ulaşanlara yapılabiliyor ama sağlık merkezine ulaşamayanlar hakkında herhangi bir veri elde 

edilememektedir. Yeni doğan yoğun bakım mevcut olup normal doğum ve sezeryan yapılmaktadır. Hasta  

fonu yetersiz, malzeme ihtiyacı çok fazla olup ileri tetkik ve tedavi gereken hastalar STK’nın İdlip’teki bir üst 

basamak hastanesine yönlendirilmektedir.

10. İdlip ile Türkiye sınırı arasında yaklaşık olarak 1200 kamp ve 1,5 milyon kişi mevcuttur. Sınır hattı 

boyunca çoğu yerde kamplar düzensiz yerleşmiş durumda. Bazı bölgelerde kamplar arasında ayrım 

kalmamış. 

11. Sağlık hizmetlerini 3 başlık altında toplayabiliriz. a) STK’lar tarafından verilen hizmetler b) özel 

sağlık hizmet sunucuları c) mevcut siyasi yapının bünyesinde olan sağlık merkezleri. Bu merkezler arasında 

hiyerarşik bir sistem mevcut değildir. 

12. Bölgesel yönetimin kontrolündeki alanda sağlık çalışmaları İdlip Üniversite Hastanesi, Atmeh 

Hastanesi veya çeşitli STK’lar tarafından maddi destek ile çalışmalarına devam eden merkezler aracılığı ile 

yürütülmektedir.

13. Bölgede yardım çalışmalarını yönetenlerden edinilen bilgilere göre yerel fabrikalarda ilaç üretimi 

kısıtlı ama mevcut olup ayrıca sınırdan ilaç geçişleri sınırlıdır. Medikal malzeme ihtiyacı var. Çatışmaların 

devam ettiği bölgelerde ilaç ve medikal ihtiyaç daha da fazla. Bölgede ilaçların ücretsiz karşılandığı yerler 

olduğu gibi ücretli temin edilen yerler de mevcuttur. 

14. Tedavisi yerelde mümkün olmayan hastalardan günlük 30 kişinin Türkiye’ye sevki yapılabilmekte, 

bunların çoğunu da kanser hastaları oluşturmaktadır. Mevcut kotanın yetersiz olduğu ayrıca en çok yapılan 

sevklerin irdelenerek bu hizmetlerin yerelde sağlanabilmesi için bir çalışma yapılması gerektiği anlaşılmıştır. 

15. Ambulans-acil sağlık hizmetlerinin tek bir çatı altında yürütüldüğü bir sistemin mevcut olmadığı 

tespit edilmiştir. 

16. Yaz aylarında ishal vakalarında artma meydana geldiği dile getirildi. 

17. Bölge gezisinde belirgin çöp yığınları görülmedi ancak hijyen açısından durum standartlara uygun 

bulunmadı.

18. Özellikle Covid-19 sürecinde oksijen sıkıntısından bahsedildi. İHH’nın Türkiye’den geçişleri ile ilgili 

izinleri alınmıştır.

19. AID tarafından idare edilen göz merkezinde ayda yaklaşık 80 katarak ameliyatı yapılmaktadır. Ortez-

Protez merkezlerinde ayda yaklaşık 50 tane tamir/imalat gerçekleştirilmektedir.

20. İHH tarafından çalışmaları yürütülen fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezinde bölgenin üniversite 

mezunu olan fizyoterapistleri çalıştırılmaktadır. Aletli çalışmalar ve monoterapi tedavisi uygulanıyor. 

Bilgisayar üzerinden hasta kayıtları tutuluyor. Bası yaraları olanların bakımı hakkında bilgi yok. Bölgede 

yaklaşık 700 engelli/palyatif hasta mevcut. Palyatif bakım yetersiz. Hasta bezi ve tekerlekli sandalye ihtiyacı 

mevcut. Pansuman için ilaç yetersizliği mevcut.
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21. Yurtdışından sağlanan fon ile çalışmalarını yürüten Atmeh Hastanesi’nde 10 yıldır hizmet veriliyor. 

24 saat hizmet mevcut. Aktif 25 doktor çalışıyor. Hastanede 13 farklı poliklinik mevcut. Yataklı servisi ve 

koroner yoğun bakımı mevcut. Nörolog, genel cerrah, ürolog, kardiyolog, KBB, dahiliye ve yan dal uzmanları 

var. Pediatri ve kadın doğum uzmanı yok daha çok bir travma hastanesi şeklinde hizmet veriyor. Acil 

servisi mevcut. BT, USG, EKO, XR ekipmanları mevcut. Laboratuvar hizmetlerinde CBC, biyokimya, TİT, 

cross match tetkikleri yapılıyor. Ayda yaklaşık 12.000 tetkik yapılıyor. WHO tarafından sağlanan aşılar ile 

aşılama yapılan bir merkezi mevcut. Eksik branşlar ve ileri tetkik tedavi ihtiyacı için hastalar İdlip Üniversite 

Hastanesi’ne yönlendiriliyor. Covid PCR çalışması yapılamıyor. Bölgesel yönetime olan önyargı ve siyasi 

sebepler sebebiyle bölgede çalışmalarını yöneten STK sayısı ve dolayısıyla maddi destek giderek azalıyor. 

Bu nedenle sürdürülebilir bir hizmet sunmada gelecek açısından ciddi riskler mevcut. Malzeme sıkıntısı 

çok fazla. Bölgesel yönetimin sağlık çalışmaları ve organizasyonu yetersiz. Doktor maaşları vakıf kaynaklı 

sağlanıyor. Hastanede su arıtma sistemi yok. 

AZEZ BÖLGESİ
1. Türkiye’nin güvenliği amacıyla yürüttüğü operasyonlar sonrası kontrol altına alınan bölgelerden biri 

olan Azez bölgesinde daha yerleşik bir yaşam söz konusu. Alt yapı çalışmaları, kampların yerleşimi ve sağlık 

çalışmaları daha kontrollü.

2. Yerleşik yapı intizamlı olup bölgede çadır, briket ve betonarme yaşam alanları da var.

3. Elektrik Türkiye’den sağlandığı için koşullar daha iyi ve dolayısıyla alternatif enerji kaynakları daha 

az kullanılıyor.

4. Kanalizasyon sistemi yeni yapılan briket evlerde mevcut olup çadırlarda foseptik kullanılıyor. İdlib’e 

göre daha iyi durumdalar. 

5. Kullanım suyu tankerler aracılığı ile evlerin çatılarında bulunan küçük depolara taşınıyor. Depoların 

temizliği ve denetimi ile ilgili bir mekanizma yok. Ayrıca depo kapaklarının kapalı olmadığı saptandı. Bölgede 

92 kuyu var ve ayda bir analizlerinin yapıldığı bilgisi verildi. 

6. Erken uyarı sistemleri mevcut olup ishal vakası artışında bölgesel analizler tekrarlanıyor.
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7. Yerelde çalışan sağlık çalışanları, Akçakale ve Ceylanpınar bölgelerinde su analizlerinin yapıldığı 

bunun için içerde çalışan STK’ların olduğu ifade edildi.

8. WHO tarafında rutin çocukluk çağı aşıları yapılıyor ama takip sistemi yok. Sadece aşı kartı veriyorlar. 

Aşılar dozlar üzerinden takip ediliyor. COVİD-19 aşısı için de hane ziyaretlerinde örnek kartlar görüldü. 

9. COVİD-19 açısından halkın maske kullanmadığı ve önlemlere riayet etmeği görüldü. Aşı merkezleri 

ve PCR laboratuvarı bölgede mevcut. Lakin test talebi çok fazla yok. 

10. Aşı ve gebe takibi yapılıyor ama elektronik bir takip sistemleri yok. İnsanlar numerik bir kimlik 

numarası üzerinden kayıt altına alınıyor. Yer değişikliği çok olduğundan aksamalar oluyor. 

11. Bölgede bulunan Kilis İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı Vatan Hastanesi’nde Suriyeli doktorlar çalışıyor. 

BT ve anjiyo cihazları yok. Sevklerin büyük sebebi bu hizmetlerin olmadığından kaynaklandığı dile getirildi.  

USG cihazı var. YBÜ mevcut. 7 odalı ameliyathane var. 2021 yılı içerisinde yaklaşık 1000 doğum gerçekleşmiş. 

Günde yaklaşık 300 hastaya hizmet veriliyor. Bazı branşlar haftanın her günü çalışmıyor. COVİD PCR mevcut 

ama günlük bakılan hasta sayısı az. COVİD servisi var. Merkezi sistemle O2 ihtiyacı karşılanıyor. Palyatif 

bakım yetersiz ve palyatif servis yok. Diş hekimi ve çene cerrahı mevcut. Uzman hekim yaklaşık 4900 tl 

pratisyen hekim ise 3900 tl maaş alıyor.

12. Çocukluk çağı taramaları açısından topuk kanı alınmıyor. Aynı durum Akçakale ve Ceylanpınar 

tarafında da mevcut. Yerelde çalışan sağlık çalışanlarının verdiği bilgiye göre işitme tarama için cihaz var 

ama hizmet verilmiyor.  İşitme tarama Akçakale ve Ceylanpınar tarafında mevcut. 

13. Bölgedeki sağlık çalışanları folik asit eksikliğinden kaynaklı nöral tüp defektlerinin daha sık görüldüğü 

bilgisini verdi.  

14. Sağlık hizmetleri Türkiye ve STK’lar aracılığı ile karşılanmakta. Tedavisi yerelde mümkün olmayan 

hastaların sevkleri Türk hekimler tarafından gerçekleşiyor. Diğer tüm sağlık çalışanları Kızılay aracılığıyla 

sağlanmakta ve personel Suriye uyruklu sağlık çalışanları arasında seçilmektedir. 

15. Ambulans sistemlerinin tek çatı altında yürütüldüğü bir sistem yok. Yerelde çalışan sağlık çalışanları, 

Akçakale ve Ceylanpınar tarafında da olmadığını çoban bey tarafında komuta kontrol merkezi gibi bir 

yapının olduğu bilgisini verdi. 

16. Aile planlaması hizmetleri zayıf olduğu iletildi. Halkın bu hizmeti talep etmediği belirtildi. 

17. Bölgede çöp toplama araçları mevcut olduğu gözlemlendi.

18. Hastanede gelişimsel kalça displazisini değerlendirebilecek hekim ve alt yapı olduğu tespit edildi. 

19. Şark çıbanı vaka sayılarının çok olduğu bilgisi veridi. Bölgede bu iş ile alakalı 11 merkez ve mobil 

ekipleri olduğu ifade edildi. Ayrıca halkı bilgilendirmek amacıyla birçok bilboardın şehir merkezinin çeşitli 

alanlarında sergilendiği müşahede edildi. 
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YAPILABİLECEKLER 

• İçme suyu temizliğinin denetlenmesi ve klorlanması kurulacak mobil laboratuvar ile sağlaması.  

• Bölgedeki sağlık hizmeti sunan kuruluşların haritasının çıkarılması ve planlamaların bu harita 

üzerinden yapılması.  

• Toplum nüfus sağlık araştırması yapılarak verilen hizmetlerin yaygınlığı ve yeterliliğinin belirlenmesi.

• Diş kliniklerinin kurulması ve taramalar ile basit tıbbi müdahalelerin hizmet sunumu gerçekleştirilmesi. 

• Vektör ilaçlamaları ve su ıslahı yapılarak hem leishmanya açısından hem de sıtma gibi vektör aracılı 

hastalıklar ile mücadele edilmesi.  

• İşitme tarama alt yapısı oluşturularak yeni doğan taramalarının yapılması. 

• Doğuştan kalça çıkığı alt yapısı oluşturularak yeni doğan taramalarının yapılması. 

• Acil durumlar acısından bir komuta kontrol merkezi kurularak hizmet verilmesi. 

• Hizmetin devam ettiği fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezinde hasta bezi, pansuman malzemesi, 

tekerlekli sandalye, havalı yatak ihtiyacını karşılamak için bir projenin oluşturulması. 

• Hizmetin devam ettiği fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezinde çalışanlara ve hasta yakınlarına 

palyatif bakım eğitimi düzenlenmesi. 

• Mobil mamografi cihazı ile meme kanseri taramalarının yapılması. 
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• İdlip’de açılacak anne ve çocuk sağlığı merkezinde kullanılmak üzere bir AHBS programı sağlanması. 

Kayıtlı ve takip edilebilir bir sistemle bireylerin takip edilmesi. 

• Yapılan ve yapılacak briket evlerin projesi için sağlık tesisi projesinin oluşturulması. 

• 50.000 kişi için bir sağlık tesisinin oluşturulması. En az bir tıp doktoru (50,000 kişi) en az bir kalifiye 

hemşire (10,000 kişi),  en az bir ebe (10,000 kişi) ve en az bir toplum sağlığı çalışanı (1,000) kişi olacak 

şekilde personel planlamasının yapılması.
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   AID SYRIA VISIT NOTES, IDLIB-AZEZ, 11-13 FEBRUARY 2022

Syria, which is one of the most peaceful countries in the Middle East with its ancient history and geography; 

It has preserved its existence as a country where ethnic elements such as Arabs, Turkmen and Kurds, as 

well as cultural differences such as Muslims, Christians and Druze live together freely. However, the process 

that started as a result of Muhammed Bouazizi’s self-immolation on 17 December 2010 on the grounds that 

he was selling unlicensed vegetables and which was conceptualized as the Arab Spring, just as the process 

began in Tunisia, Egypt, Libya, Yemen, etc.  It also affected Syria. In March 2011, in Dara, on the Jordanian 

border, the local people wrote graffiti symbolizing the overthrow of the regime, the police arrested people, 

and then four people died in the interventions to the escalating protests. Although the main factor that 

started the uprisings in Syria was shown as the political activities of the authoritarian regime, factors such 

as foreign interventions, especially economic issues, sabotaging the internal peace, and the inability of the 

state to provide sufficient guarantees for the fulfillment of fundamental rights were also effective.
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In the 11-year period since the civil war started in 2011, there have been significant demographic changes in 

Syria, where a very serious genocide has been experienced with the inclusion of 494 thousand 438 deaths 

in the official records and the unrecorded figures. 5 million 718 thousand 489 of its 22 million population 

before the war sought asylum abroad as refugees. With the effect of its geographical location, Turkey, 

where there are three million 774 thousand 926 Syrians, corresponding to 65% of the Syrian refugees in 

the countries of the region, was the country with the highest number of refugees, followed by Lebanon, 

Jordan, Iraq and Egypt, respectively.

During the war, in which the majority of the six million population moved within the country, including the 

city of Idlib, the fact that people were stuck in certain regions and between the corridors of conflict and the 

economic cycle to meet their basic needs was insufficient, and socially sustainable basic dynamics were 

eliminated. At the same time, the palliative mobile tent cities established in the destroyed cities as a result 

of the inhuman interventions of the regime and foreign countries caused a chaotic situation in many areas, 

especially health problems.

The total population of the region is 12.4 million and 49% of the population is men and 51% is women. There 

are 5.6 million children (0-17 years old), 6.3 million adults (18-59 years old) and 0.5 million elderly (>59) 

individuals in the region. People with disabilities constitute 25% of the total population (3.1 million).

North of Aleppo and Idlip:

The total population of both cities is 4.4 million (Idlib 3.1 million and northern Aleppo 1.3 million). 2.8 million 

people have been displaced, 1.7 million people stay in camps or tents, 1.4 million of which, or 80%, are 

women and children. The number of people in need of assistance is 3.4 million (2.4 million in Idlib, 1 million 

in northern Aleppo), while the number of people in need of urgent assistance is 3.1 million (2.1 million in 

Idlib, 1 million in Aleppo).

Tel Abyad and Ras al-Ayn:

The total population of both regions is 156,200. 24,900 people have been displaced in the region and 

69,218 are in need of humanitarian assistance. In December 2021; 16,145 people were displaced in northwest 

Syria, of which 11.2 thousand were displaced in Idlib and 5 thousand in Aleppo.

CURRENT SITUATION IN THE REGION

Population:

The beginning of the armed struggle, especially as a result of the closure of channels that would reduce social 

demands to a democratic ground, caused the disintegration of the militarist structure in the system, and 

the separation of the opposition against the government into an ethno-religious and sectarian polarization. 

In addition, with the involvement of the imperialist powers in this process, the civilian population became 

the victim of a great tragedy as an actor in the war.
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Highlights in the Region
Percentage of children in Northern Syria to the total population

The rate of school-age children not attending school

Total number of school-age children

Number of people who have problems with food

Number of healthcare workers per 10,000 people

Percentage of health facilities completely or partially damaged

Disability rate among IDPs across Syria

Disability rate across Syria

Malnutrition rate in children aged 6-59 months across Syria

Malnutrition rate in pregnant and lactating women

Malnutrition rate in northwest Syria

Growth retardation rate in Northwest Syria

Prevalence of anemia in children aged 6-59 months

Percentage of IDPs living in tents

Percentage of people living in damaged shelters

Percentage of households in camps living in small 20 m2 shelters

%52

%44

%36

%25

%0,8

%12,4

%4,7

%24,5

%46

%27

%12

%24

%8

1,7 milyon

3,1 milyon

9.4

The humanitarian crisis for the people in Syria’s transportation reaches from the training of the trainings 

to the strengths related to the trainings within the scope of training. People in the healthcare industry as 

before. In 2021, 12.43 million people in need of health services will be in women with a population of 3.32 

million, including 1.41 million five-year-olds and six-year-olds, in 2021’ pregnancy 498,480 women. It is also 

estimated at 536, 45 of all deaths in Syria. It’s likely to need more of a queue as well as non-people-oriented 

ones. The prevalence of disability in Syria is generally estimated to be approximately 25% in general.

Health Literature Summary
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As the Syrian crisis approaches its tenth year, the health system continues to be hampered to a large extent. 

While attacks on healthcare services fell 67% in 2020 compared to 2019, the COVID-19 pandemic, combined 

with the economic downturn in the country, has brought the healthcare system to the brink. By mid-2020, 

more than 7.78 million people in 100 districts were living below the emergency health standard. A local 

household survey in northwest Syria concluded that under-five mortality rates were below international 

standards. Only 58% of hospitals and 53% of primary health care facilities in the region are fully functional.

The COVID-19 pandemic is exacerbating the disruptions in the healthcare system. In 2020, 39,773 cases of 

COVID-19 and more than 1,300 deaths were reported across Syria, but laboratory capacity and access to 

testing were below recommended levels as the epidemic continued, resulting in below 50% self-reported 

compliance with preventive measures. It arises as a result of continuing vaccination and precautionary 

activities, especially in areas where access is limited. In December 2021, 728 confirmed cases of COVID-19 

were reported, including 248 in Aleppo and 480 in Idlib. A total of 92,957 proven cases were reported 

in 2021. It was determined that mild symptoms developed in 79,041 cases, moderate symptoms in 3506 

cases, and severe symptoms in 555 cases. 9,855 cases were asymptomatic and 67531 cases recovered. In 

December 2021, 2336 people died. Of all the cases, 2257 were health workers and 1565 were other staff 

working in health units. 56.7% of the cases are male and 43.3% are female. While the mean age was 35 

(0-116), 938 cases were under 5 years old and 9816 cases were >60 years old. In this process, a total of 

333,077 PCR tests were performed, and the positivity rate was determined as 27.9%. As of the end of 

December 2021, a total of 61 vaccination teams actively worked in the field. The teams reached 247,458 

people and administered a total of 371,214 doses of vaccine until the end of December 2021. Of the total 

vaccines, 247,452 single doses and 123,756 double doses were administered. Thus, it turns out that 5.75% 

of the population has been vaccinated. The rate of those who were fully vaccinated was recorded as 2.88%. 

As of the end of December 2021, a total of 2,017,000 doses of vaccine have been delivered to the Syrian 

vaccination group.

In 2020, it has been reported that the risk of non-COVID epidemics continues with the continued spikes in 

leishmaniasis cases in northern Syria and the proportional increase in morbidity for acute diarrhea. It has 

been determined that both institutions and healthcare professionals are trying to respond to COVID-19, 

but there has been a significant decline in primary healthcare services. For example, it was stated that the 

Extended Immunization Program was temporarily suspended due to the risk of COVID-19. While incomplete 

vaccination efforts are not sufficient, the fact that DPT3 coverage is below herd immunity in seven of the 

14 provinces increases the risk of spreading vaccine-preventable diseases.
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In a survey conducted by UNICEF, 1,561 out of a total of 68,232 children aged 6-59 months were found 

to be acutely malnourished. In 347 severely malnourished children, it has been reported that possible 

mortality rates were prevented by timely detection and referral to appropriate treatment. Screening for 

acute malnutrition in 28,544 pregnant and lactating mothers eliminated the potential risk of morbidity and 

mortality in 2,315 pregnant and lactating mothers. High-energy biscuits prevented acute malnutrition of a 

total of 14,812 displaced children aged 6-59 months between pregnant and lactating mothers. In addition; 

Acute malnutrition was prevented by the provision of Lipid-Based Nutrients (LNS) in 31,424 mothers and 

children.

In December 2021, a total of 491 notifications were made to the Early Warning and Response Network. 

In December, 31 cases of acute flaccid paralysis, 40 suspected measles and 195 suspected mumps were 

reported. The most common morbidities in September 2021 were acute diarrhea, influenza-like illness and 

typhoid. When the laboratory data of the Early Warning and Response Network in October 2021 were 

examined; A total of 14928 tests were performed for measles, rubella, mumps, acute jaundice syndrome, 

hepatitis B, C, AIDS, leishmania, corona virus (14800), influenza. The total positives are; Measles:27, mumps:12, 

hepatitis A:1, hepatitis-B:1, leishmania:5, corona virus:821. The cost of health care due to the cumulative 

effects of concurrent crises; lack of medicines, supplies or health personnel; fear of exposure to COVID-19; 

overcrowding and long distance, waiting times; Persons with disabilities who are disproportionately 

affected are identified as major barriers to health access. Disruption of drug supply chains, particularly 

for psychotropic drugs and Non-Communicable Disease (NCD) drugs, has previously been identified as a 

significant gap in health response and a contributor to child mortality.
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It is stated that supply of drugs is very difficult due to disruptions in international supply chains, local 

currency fluctuations and the effects of unilateral coercive measures on local drug production. 86% of the 

households who participated in the survey questioning the health services received in the last three months 

reported that they had to make out-of-pocket payments. 56% of the society reported that they have financial 

barriers to accessing health services. Deteriorated water networks and negative trends in determinants of 

health such as waste management, displacement, inadequate shelter solutions and food insecurity leave 

populations vulnerable to epidemic-prone diseases such as leishmaniasis. In addition, dramatic increases 

in food insecurity worsen the already high levels of anemia in women of reproductive age, posing a risk of 

adverse health outcomes for both mother and child and, when combined with diarrheal illness, increase the 

risk of malnutrition outcomes in children under five years of age. Northeast Syria regions are at high risk of 

epidemics due to frequent water cuts from the Alouk water station.

In terms of the situation analysis of health services, as of December 2021, the total number of health 

units in northwest Syria was reported as 403. While a total of 24 general hospitals are functional, 46 

specialized hospitals also provide services. Currently operational primary health care facility is reported 

as 186, Specialized Care Center 46, Mobile Clinic (vehicle) 77. A total of 166 facilities, 57 of which are 

primary health care facilities, 26 of which are hospitals, are not functional in the region. When the number 

of healthcare workers per 10,000 population in 45 settlements in the region is examined, it has been 

determined that Teftnaz (35.14), Idlib (25.03) and Kafr Takharim (22.10) regions have the highest rates, 

respectively.
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FINDINGS

IDLIP REGION

1. Unlike previous visits, there is a decrease in cases of complex public movements and trauma, which can 

be interpreted as the main reason for the decrease in conflicts. Irregular tent cities have been replaced by 

briquette houses with the same irregularity and the migration activity has come to an end.

2. There is an electrical energy problem in the region. While this problem was tried to be met with generators 

before, solar systems are now widely used. The lack of energy continuity in terms of meeting basic needs 

poses a health risk.

3. The sewage problem in tent cities continues in briquette houses, which causes cesspools. Children are 

playing around these deposits and cesspool wastes are flowing from the streams. It is thought that this 

situation will cause an increase in vector-borne diseases and fecal-oral diseases transmitted by the warming 

of the weather.

4. Water used in both drinking and daily life is supplied from wells. Water is distributed to households 

via tankers. It was determined that after the first well was drilled, the sample was taken and no test was 

performed until it reached the end user. In terms of environmental health, an order for water sanitization 

has not been established.

5. In tents and briquette houses, a crowded life is dominant and heating is generally provided by diesel 

stoves. Since the houses are very close to each other, many households can be affected in the event of a 

fire.

6. Apart from tent cities, there are many makeshift tents, and it has been determined that there is no 

system for people to set up tents anywhere.

7. Childhood vaccines are provided by WHO. The vaccination cards of the children living in the tents were 

seen, but it was determined that vaccination was done on voluntary application and there was no follow-

up system.

8. A screening program for children, similar to the ones available in our country, cannot be carried out. 

Services such as heel blood, hip dislocation and hearing screening cannot be provided.

9. There are centers for normal birth and cesarean section free of charge in the region. In addition, it was 

reported that pregnancy follow-up can be done in these centers. Since the information about the services 

offered in the region can only be obtained from the service providers, the current situation has been 

presented unilaterally. Pregnancy follow-up can be done for those who reach the health centers, but no 

data can be obtained about those who cannot reach the health center. There is neonatal intensive care unit 

and normal delivery and cesarean section are performed. The patient funds are insufficient, the material 

needs are too high, and the patients who need further examination and treatment are directed to a higher 

level hospital of the NGO in Idlib.

10. There are approximately 1200 camps and 1.5 million people between Idlib and the Turkish border. In 

many places along the border line, the camps are irregularly located. In some regions, there is no separation 

between the camps.
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11. We can group health services under 3 headings. a) services provided by NGOs b) private health service 

providers c) health centers within the existing political structure. There is no hierarchical system among 

these centers.

12. Health studies in the area under the control of the regional government are carried out through Idlip 

University Hospital, Atmeh Hospital or centers that continue to work with financial support from various 

NGOs.

13. According to the information obtained from those who manage the relief efforts in the region, the 

production of drugs in local factories is limited, but there is also limited drug crossing from the border. 

He needs medical supplies. In areas where conflicts continue, the need for medicine and medicine is even 

greater. In the region, there are places where medicines are provided free of charge, as well as places where 

paid.

17. During the regional tour, no obvious garbage piles were seen, but the situation was not found to comply 

with the standards in terms of hygiene.

18. Oxygen shortage was mentioned especially during the Covid-19 process. IHH’s permissions for their 

passage through Turkey were obtained.

19. Approximately 80 cataract surgeries are performed per month at the eye center managed by AID. 

Approximately 50 repairs/manufacturing are carried out per month in Orthotics-Prosthetic centers.
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20. Physiotherapists who are university graduates of the region are employed in the physical therapy and 

rehabilitation center, which is carried out by IHH. Instrumental studies and monotherapy treatment are 

applied. Patient records are kept on the computer. There is no information about the care of those with 

pressure sores. There are approximately 700 disabled/palliative patients in the region. Palliative care is 

inadequate. There is a need for diapers and a wheelchair. There is a shortage of drugs for dressing.

21. Atmeh Hospital, which carries out its activities with the funds provided from abroad, has been providing 

service for 10 years. 24 hour service available. There are 25 active doctors working. There are 13 different 

polyclinics in the hospital. Inpatient service and coronary intensive care are available. There are neurologist, 

general surgeon, urologist, cardiologist, ENT, internal medicine and subspecialty specialists. There is no 

pediatrician or obstetrician, but rather a trauma hospital. Emergency service is available. BT, USG, EKO, 

XR equipment are available. In laboratory services, CBC, biochemistry, TIT, cross match examinations are 

carried out. Approximately 12,000 examinations are performed per month. It has a vaccination center with 

vaccines provided by WHO. Patients are directed to Idlip University Hospital for missing branches and 

for the need for further examination and treatment. Covid PCR study cannot be performed. Due to the 

prejudice against the regional government and political reasons, the number of NGOs that manage their 

work in the region, and thus the financial support, is gradually decreasing. For this reason, there are serious 

risks for the future in providing a sustainable service. There is too much material shortage. The health 

studies and organization of the regional government are insufficient. Doctor’s salaries are provided by the 

foundation. There is no water purification system in the hospital.

AZEZ REGION

1. There is a more settled life in the Azez region, which is one of the regions that was taken under control 

after the operations carried out by Turkey for its security. Infrastructure works, settlement of the camps 

and health works are more controlled.

2. The settled structure is orderly and there are tents, briquettes and reinforced concrete living areas in the 

region.

3. Since electricity is supplied from Turkey, conditions are better and alternative energy sources are used 

less.

4. The sewage system is available in the newly built briquette houses and a septic tank is used in the tents. 

They are in better condition than Idlib.

5. Domestic water is transported to small warehouses on the roofs of the houses by means of tankers. 

There is no mechanism for cleaning and controlling the warehouses. In addition, it was determined that the 

tank covers were not closed. It was informed that there are 92 wells in the region and analyzes are made 

once a month.

6. Early warning systems are in place, and regional analyzes are repeated in case of increased diarrhea.
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7. It was stated that there are NGOs working in the local health workers, water analyzes 
in Akçakale and Ceylanpınar regions.
8. Routine childhood vaccinations are provided by WHO, but there is no follow-up system. 
They only issue vaccination cards. Vaccines are tracked over doses. Sample cards were 
also seen during the household visits for the COVID-19 vaccine.
9. In terms of COVID-19, it was seen that the public did not use masks and followed the 
precautions. Vaccine centers and PCR laboratory are available in the area. However, there 
is not much demand for testing.
10. Vaccines and pregnant women are followed, but there is no electronic follow-up 
system. People are registered through a numerical identification number. There are delays 
due to the change of location.
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Syrian doctors work at Vatan Hospital, which is affiliated to the Kilis Provincial Health Directorate in the 11th 

region. There are no CT and angiography devices. It was stated that the main reason for the referrals was 

the lack of these services. There is a USG device. ICU available. There is an operating room with 7 rooms. 

Approximately 1000 births took place in 2021. About 300 patients are served daily. Some branches do not 

work every day of the week. COVID PCR is available, but the number of patients who are examined daily is 

small. There is a covid service. O2 need is met by the central system. Palliative care is inadequate and there 

is no palliative service. Dentist and maxillofacial surgeon available. The specialist physician receives a salary 

of approximately 4900 TL and the general practitioner receives a salary of 3900 TL.

12. Heel blood is not taken for childhood screenings. The same is true for Akçakale and Ceylanpınar. 

According to the information given by the local health workers, there is a device for hearing screening, but 

the service is not provided. Hearing screening is available in Akçakale and Ceylanpınar.

13. Health workers in the region informed that neural tube defects caused by folic acid deficiency are more 

common.

14. Health services are provided through Turkey and NGOs. The referrals of patients who cannot be treated 

locally are carried out by Turkish physicians. All other health workers are provided through the Red Crescent 

and the personnel are selected among the Syrian national health workers.

15. There is no system where ambulance systems are carried out under one roof. Health professionals 

working in the local area informed that there is a command and control center on the side of the shepherd 

that they are not on the side of Akçakale and Ceylanpınar.

16. Family planning services were reported to be weak. It was stated that the public did not demand this 

service.

17. It was observed that there are garbage collection vehicles in the region.

18. It was determined that there is a physician and infrastructure that can evaluate developmental hip 

dysplasia in the hospital.

19. It was reported that the number of cases of oriental boil is high. It was stated that there are eleven 

centers and mobile teams related to this business in the region. In addition, it was observed that many 

billboards were exhibited in various areas of the city center in order to inform the public.
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WHAT TO DO

• Inspection of drinking water cleaning and chlorination with a mobile laboratory to be established.

• Making the map of the institutions providing health services in the region and making the plans on this 

map.

• Determining the prevalence and adequacy of the services provided by conducting a community population 

health survey.

• Establishment of dental clinics and service delivery of scans and simple medical interventions.

• Combating both leishmania and vector-mediated diseases such as malaria by vector spraying and water 

improvement.

• Performing newborn screening by establishing a hearing screening infrastructure.

• Performing newborn screening by creating a congenital hip dislocation infrastructure.

• Providing service by establishing a command and control center for emergencies.

• Creating a project to meet the needs of patient diapers, dressing materials, wheelchairs and air mattresses 

in the physical therapy and rehabilitation center where the service continues.

• Organizing palliative care training for employees and patient relatives in the physical therapy and 

rehabilitation center where the service continues.
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• Breast cancer screening with mobile mammography device.

• Providing an AHBS program to be used in the mother and child health center to be opened in Idlib. Follow 

up of individuals with a registered and traceable system.

• Establishment of a health facility project for the project of briquette houses that have been built or will 

be built.

• Creation of a health facility for 50,000 people. Personnel planning including at least one medical doctor 

(50,000 people), at least one qualified nurse (10,000 people), at least one midwife (10,000 people) and at 

least one community health worker (1,000).
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