Tiedote 22.10.2011

FORSSAN ROTARYKLUBI LIIKKELLÄ LIPPAIDEN KANSSA 24.10.
Taistelu poliota vastaan jatkuu
Vuonna 1985 maailmassa halvaantui joka päivä 1.000 ihmistä polioviruksen seurauksena.
Polion uhreja oli silloin kaikkiaan 350.000 yhteensä 125 maassa. Rotaryjärjestö on tehnyt
nyt 26 vuotta määrätietoista työtä polion hävittämiseksi. Vuoteen 2010 mennessä polio on
saatu hävitettyä 99,6 prosenttisesti maapallolta.
Vielä on kuitenkin muutamia maita, joissa poliotapauksia on esiintynyt. Vuonna 2011
poliosairastumisia on esiintynyt 14 maassa. Nyt alkaa taistelun viimeinen ponnistus.
Rotarit ovat peräänantamattomia, ja viimeiset 0,4 prosenttia taudista kukistetaan
muutamassa vuodessa.
Rotareiden kanssa poliota hävittämässä ovat olleet eri maiden hallitukset sekä
merkittävällä osuudella Bill ja Melinda Gates säätiö. Nyt Rotarit haastavat kaikki mukaan
poliokampanjaan. Kansalaiskeräys toteutetaan puhelin- ja tekstiviestikeräyksenä lokakuun
ajan sekä lipaskeräyksenä 24.10.2011. Forssassa Forssan Rotaryklubi tekee lipaskeräystä
isojen markettien auloissa aamupäivän ja illan aikana.
EUROLLA ROKOTETAAN KAKSI LASTA
Polio (lapsihalvaus) on viruksen aiheuttama sairaus, jonka tartunta tapahtuu suun kautta.
Virus lisääntyy ihmisen suolistossa ja aiheuttaa yleensä lievän tai jopa huomaamattoman
oireilun. Pieni osa sairastuneista saa kuitenkin taudin vaikean muodon eli velttohalvauksen.
Useimmiten tauti tarttuu alle 5-vuotiasiin lapsiin, mistä suomenkielinen nimitys
lapsihalvaus.
Polion hävittämiseksi on tärkeää estää poliovirustartuntojen kierto ihmiskunnassa. Tämä
voidaan saada aikaa rokottamalla lapset mahdollisimman kattavasti ensimmäisten
elinkuukausien aikana ja antamalla tämän lisäksi rokotetta ongelma-alueilla vuosittain
toistuvissa rokotuskampanjoissa.
Yksi suun kautta annettava poliorokote maksaa noin 15 eurosenttiä. Kunnollinen
immuniteetti saavutetaan kolmella annoksella. Yhdellä eurolla saa siis kaksi lasta täyden
rokotussuojan.
Koska virus lisääntyy ihmisen suolistossa ja pääasiassa leviää saastuneiden vesien kautta,
on rokottamisen lisäksi tärkeää turvata ihmisille puhdas juomavesi ja riittävä
jätevesihuolto. Rotarit ovat tehneet paljon työtä mm. kaivojen, vedenpuhdistus- ja
jätevesijärjestelmien rakentamiseksi yhdessä monien muiden toimijoiden kanssa. Näillä
keinoilla voidaan estää muidenkin suolistotulehduksia aiheuttavien virusten ja bakteerien
leviäminen, mikä puolestaan edistää poliorokotteen tehoa.
KEITÄ ROTARIT OVAT?
• Rotary on yksi maailman suurimmista humanitaarisista palvelujärjestöistä.
• Rotary on liikeihmisten, toimihenkilöiden ja yhteiskunnallisten johtohenkilöiden
verkosto.
• Rotary edistää rauhaa ja kansainvälistä ymmärrystä koulutusohjelmillaan ja
humanitaarisilla ohjelmillaan.
• Rotaryn ensisijainen filantrooppinen tavoite on poistaa polio kaikkialta maailmasta.
OSALLISTU POLION HÄVITTÄMISEEN MAAILMASTA




Lahjoita 20 euroa: soita numeroon 0600 0 4235 (hinta 19,95 euroa + pvm)
Lahjoita 10 euroa: tekstaa POLIO nuemroon 16499 (hinta 10 euroa)
Rotarit liikkeellä keräyslippaiden kanssa K-Supermarketin, Citymarketin ja Prisman
auloissa 24.10.2011.

Lisätietoja lipaskeräyksestä: Hanna Hutka-Ojanen, puhelin 040 502 4417
Lisätietoja Forssan Rotaryklubista: presidentti Tuula Koivula, puhelin 050 313 2135

