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De regio Bikok staat bekend als ‘malaria endemisch’ en is zwaar
getroffen door een malaria epidemie. De epidemie in de dorpen
Evindissie, Oman, Meyila, Nyomo en Bikop, zou de zwaarste zijn sinds
2009. Teams van Drive Against Malaria werken al maanden samen met
de lokale hulpcentra om de verspreiding van de fatale ziekte te
beperken. Naast de distributie van muskietennetten werken de teams
momenteel aan een grote behandelingscampagne voor 16.000 mensen.
De grootste diagnose- en behandelingscampagne die DAM ooit
uitvoerde.

 

   

 

Armoede in Bikop
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7.000 consultaties
DAM onderzocht als eerst de situatie in het zwaarst getroffen dorpje, Bikop.
Hier opende de stichting drie mobiele gezondheidsposten en voerde daar in de
eerste zes maanden ruim 7.000 consultaties uit. Dr. Francois Xavier,
coördinator van de noodoperaties voor DAM in Kameroen, vertelt: “Bij het
testen van de bevolking wordt duidelijk hoe ernstig de situatie is. Wanneer
moeders met besmette kinderen op consult komen, hebben de kinderen
nauwelijks energie en verzetten zij zich niet tegen de bloedtest. Samuel: “Meer
dan 80% van de zieken zijn kinderen. Kinderen onder de vijf jaar hebben een
zeer grote kans om te sterven, wanneer een behandeling uitblijft. We moeten
nu razendsnel handelen, voordat de situatie uit de hand loopt.”

 

  

 

DAM team test bevolking

 

  

 

Extra personeel
Elke dag reizen hulpteams naar gezondheidsposten om gegevens te
verzamelen, patiënten te onderzoeken en te behandelen. Samen met het
centrale hulpcentrum in Bikok werken de teams van DAM hard om de impact
van de epidemie te beperken en alle inwoners te testen. Er wordt extra
personeel ingezet, zodat in elk dorp tien lokale en vier internationale
medewerkers beschikbaar zijn. De teams zijn in staat om 500 kinderen per dag
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te testen en te behandelen. “Vooral door de efficiëntie van de diagnose in
combinatie met de medicatie die we hier toepassen, sterven er veel minder
kinderen. We hebben ons doel bereikt wanneer er geen sterfgevallen meer
voorkomen en we malaria onder controle hebben”, zegt Dr. Francois Xavier.
   

 

DAM teams onderweg
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Test- en behandelingspunt
   

 

Grote stap
Om malaria onder controle te krijgen is goede voorlichting en training
essentieel. Gebrek aan kennis over hoe malaria wordt opgelopen, speelt bij de
hele bevolking parten. Om de vicieuze cirkel te doorbreken is kennis nodig.
DAM assistent Rogie Hayatou zegt hierover: “Er is te weinig kennis over
malaria, hoe mensen worden geïnfecteerd en de behandeling van de ziekte. Wij
zorgen voor de noodzakelijke trainingen voor het lokale hulpcentrum
personeel.” Dit is een grote stap richting een stabiele situatie en
basisgezondheidszorg voor de lange termijn in Bikok.
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Blijdschap bij bevolking voor verbetering malaria situatie
   
  

  

   

 

Onze dank gaat in het bijzonder uit naar Land Rover Nederland,
ExxonMobil, Unlimited Communication, MalariaNoMore NL, Alle Beetjes,

CNN, Vestergaard Frandsen, PermaNet, EuroSport, United Nations,
National Geographic, WHO, RTL Nederland, RBM, DiscoveryChannel,

NMCP, ACMS, GlocalGaz, MOH, Royal Geographical Society, WFP,
Michelin, Land Rover UK, World Vision, Ambassadors, Alliance

HealthCare, GlaxoSmithKline, GGD Netherlands, Ernst & Young,
Frontline Video, Launched, Tomorrow, Een Bureau

Communicatiemiddelen, AccountView, Dietwee, 4Worx, Against Malaria
Foundation, Lions Club Alkmaar, Goede Doelen TV and many others! We

thank you, and all volunteers, for joining us in our fight against
Malaria.
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