SLOF ry

Bulletin Issue 4, 20.32015

Ebolan havittaminen Sierra Leonesta ei
kay helposti
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Sierra Leonessa NERC (National Ebola Response
Center) on ilmoittanut asettavansa pääkaupunki
Freetownin ja maan pohjoisosan kolmen päivän
liikkumiskieltoon (ns. lock-down). Tämä tarkoittaa, että noin 2,4 miljoonaa ihmistä joutuu
pysyttelemään kotonaan. Liikkumiskielto on
voimassa 27. – 29.3.2015. NERC:in johtaja Palo
Conteh selitti BBC:lle, että kyseessä on vastaava
toimenpide kuin minkä hallitus toteutti
syyskuussa 2014. Terveysviranomaiset kiertävät
kaikissa taloissa liikkumiskiellon alueella ja
varoittavat koskemasta kuolleiden ruumiisiin tai
viemästä mahdollisia ebola-tartunnan saaneita
perinteisille parantajille, Conteh kertoi BBC:lle.
Jokin aika sitten viranomaiset asettivat
Aberdeenin kaupunginosa Freetownissa karanteeniin, ja koko yhteisö joutui pysyttelemään
kodeissaan ebola-epidemian vuoksi .
Ebolaan on kuollut Sierra Leonessa jo yli 3700
ihmistä. WHO:n 18.3. julkaiseman raportin
mukaan 15.3. päättyneellä viikolla vahvistui 150
uutta tapausta, kun tätä edeltäneellä viikolla
vahvistettuja uusia tapauksia oli 116. Toisaalta
myös naapurimaassa Guineassa uusia, vahvistettuja ebola-potilaita oli mainitulla viikolla 95,
mikä on vuoden 2015 ennätys. Liberiassa ei ollut
ilmennyt uusia vahvistettuja ebola-tapauksia
maaliskuussa. Maaliskuun alkupuolella raportoitiin 90 epäiltyä potilasta mutta kenelläkään
heistä ei vahvistettu ebola-tartuntaa.
Sierra Leonen nykyiset ebola-alueet
Sierra Leonen pohjoisosissa piirikunnat, joissa
ebola-tapausten määrä on ollut kasvussa, ovat
Kambia, Port Loko ja Bombali. Maan länsiosissa
tauti koettelee erityisesti tiettyjä Freetownin osia
sekä läntisen maaseudun aluetta (Western Rural).
Uusia ebola-potilaita löytyy maasta joka viikko.
(Katso kuvio 1.)

Ebolan vaikutukset Sierra Leonessa
Vaikka ebola-virus saapui Sierra Leoneen
viimeisenä taudista eniten kärsineistä maista
(Guinean ja Liberian jälkeen), maassa on jälleen
raportoitu eniten vahvistettuja tautitapauksia ja
virukseen kuolleita (katso kuvio 2). Tauti on
levinnyt maassa kaikkiin 13 piirikuntaan sen
jälkeen, kun siitä ensi kertaa raportoitiin
25.5.2014. Maan terveydenhuollon infrastruktuuri tarvitsee kansainvälisen yhteisön apua.
Koska tauti voi helposti jälleen levitä, muiden
maiden kannattaa auttaa Sierra Leonea
hävittämään ebola maasta. Sierra Leonessa
vuodesta 1991 vuoteen 2002 raivonnut
sisällissota tuhosi maan infrastruktuurin, mukaan
lukien terveydenhuollon. UNDP (United Nations
Development Programme) laskee, että Sierra
Leone on inhimillisen kehityksen indeksillä
(Human
Development
Index)
mitattuna
kolmanneksi heikoiten kehittynyt maa koko
maailmassa. Terveydenhuollossa onkin akuutti
pula henkilöstöstä. Vaikka maassa on nyt
kansainvälisiä terveydenhuollon ammattilaisia
auttamassa ebola-epidemian kukistamisessa,
henkilöstöä ei silti ole riittävästi.
Verrattuna Liberiaan, jossa epidemia riehui välillä
pahimmin, Sierra Leonessa klinikoita on edelleen
selvästi vähemmän. Ebolan taltuttaminen
Liberiassa osoitti, että kun maahan pystytetään
riittävästi klinikoita eri puolille, ja tuodaan
koulutettua henkilökuntaa ja laboratorioita,
uusien
ebola-tapausten
määrä
saadaan
vähenemään nollaan.
Ebola on aiheuttanut laajaa vahinkoa Sierra
Leonessa, aiheuttaen yli 3700 henkilön kuoleman.
Lisäksi se on vaikeuttanut monien maan
kansalaisten
toimeentuloa,
häirinnyt
kaupankäyntiä
ja
julkisten
palveluiden
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SLOF ry
tarjoamista,
heikentänyt
talouskasvua,
rajoittanut ihmisten ja tavaroiden liikkuvuutta,
pysäyttänyt opetuksen ja koulutuksen, ja kaiken
kaikkiaan uhkaa viime vuosina saavutettua
kehitystä. Maanviljelijät ovat jättäneet peltonsa,
mikä on aiheuttanut ruokapulaa ja ruokatarvikkeiden hintojen nousua.
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Maailmanpankin ja YK:n mukaan Sierra Leone on
ollut Länsi-Afrikan köyhimpiä maita. Talouskasvu
oli hyvässä vauhdissa, BKT kasvoi yli 11 %
edellisenä vuonna. Nyt terveydenhuollon
infrastruktuuri on täysin romahtanut, ja
lääkäreiden määrä väestöön verrattuna on
heikoimpia maailmassa.

Kuvio 1.Uusien ja kaikkien tapausten maantieteellinen jakauma. Lähde: WHO

Kuvio 2. KPI (key performance indicators) Ebolan vastaisen työn Vaiheessa 2. Lähde: WHO

SLOF takes the opportunity to offer relevant information concerning Ebola Outbreak in West Africa, especially in Sierra Leone. Our bulletin includes
news in a nutshell concerning a particular topic about Ebola which may be relevant for Sierra Leoneans living in Finland and Finnish Citizens, Finnish
partners , and NGOs,. SLOF information sources are WHO, FAO, CNBC, FAO, MSF, AP, WFP. AFP, BBC, Aljazeera, France 24, and CNN, The Guardian
and other media. SLOF is not responsible for any misinformation.
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