Здравейте, скъпи променители в Ротари!
Общественото здраве е в главите на всички поради глобалната пандемия, която все още застрашава
безопасността на нас самите и нашите близки. В известен смисъл COVID-19 направи всички нас
много по-наясно с ролите и отговорностите на медицинските специалисти, отколкото бяхме преди
да трябва да носим маски и да поддържаме социална дистанция. Освен това, докато преминаваме
през тази пандемия, ние също научихме за ролята, която можем да играем, за да опазим другите в
безопасност.
Декември е месец за превенция и лечение на заболявания в Ротари. За съжаление пандемията научи
повечето хора за последствията, които болестта нанася върху нашите общности. Но борбата с
болестите е нещо, което ротарианците по света правят от десетилетия. Всъщност това е една от
седемте области на фокус на Ротари.
Като ротарианци ние вярваме, че доброто здраве и благополучие са човешко право – въпреки че 400
милиона души по целия свят нямат достъп до основни здравни услуги. Работата, която вършим по
създаването на клиники, очни болници и кръвни банки, както и в изграждането на инфраструктура
за медицински заведения в общности с недостатъчно обслужване, се връща към централното
убеждение, че достъпът, превенцията и образованието са ключовете за спиране на смъртоносни
огнища, които вредят на най-уязвимите.
Здравна ми работа започна с моя Ротари клуб, Калкута-Маханагар. Там, наред с други неща,
помогнах за създаването на програма, наречена Спасяване на малки сърца, която през годините
предостави повече от 2500 безплатни сърдечни операции за деца от Индия, Пакистан, Бангладеш,
Непал и Африка. Преди програмата да стане международна, тя започна на местно ниво с цел
извършване на само шест операции в нашата общност. Днес нашата цел е да завършим още 20 000
операции през следващите пет години.
Светът разчита на Ротари, за да се справи с предизвикателства като тези и да даде пример на
другите. През последното десетилетие медицински специалисти и държавни служители
предоставиха безплатни здравни услуги на 2,5 милиона души в 10 страни по време на Дните на
семейното здраве, които се организират от ротарианци по целия свят. Подобни здравни лагери в
Индия също предоставят хиляди операции на нуждаещите се. Медицинските мисии от Индия до
Африка всяка година са отличен пример за практическо обслужване при превенция и лечение на
болести. Членовете на Ротари могат да се включат и на местно ниво; клубове в Съединените щати и
Мексико, например, финансират безплатна здравна клиника в Гереро, малък град в Мексико.
И разбира се, нашите усилия да изкореним полиомиелита са най-добрата история в
здравеопазването на гражданското общество.
Този месец помислете как вашият клуб може да се съсредоточи върху предотвратяването и борбата
с болестите. Това е моментът да предприемем по-голям, по-добър, по-смел подход чрез клубни и
дистрикт проекти, които могат да повлияят на повече хора. Оценете докъде сте с целите си.
Създайте стратегии, които могат да поддържат промяната в продължение на години, а не месеци.
Всеки заслужава дълъг, здравословен живот. Когато служите за промяна на живота, вашите
действия днес могат да помогнат да удължите живота на другите.
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