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 Drive Against Malaria - Newsflash - September 2012  
  

  

 
Drive Against Malaria spaart meer kinderlevens in centraal Afrika dankzij de
snelle malaria tests. Wanneer patiëntjes vroegtijdig medische aandacht krijgen,
met een snelle diagnose en behandeling met effectieve medicijnen, dan
kunnen de patiëntjes volledig genezen.

 

   

  

  

 

Malaria verspreidt zich razendsnel over de Centraal Afrikaanse Republiek
(C.A.R.). Vooral de armste gebieden worden wreed getroffen. Malaria eist
zoveel slachtoffers dat vele dorpen volledig zijn uitgestorven na een uitbraak
van een epidemie. Gebrek aan medicatie en tests, blijven de grootste oorzaak
van de terugkerende malaria uitbraken. Zo blijkt uit het laatste onderzoek van
Drive Against Malaria.

 

  

  

http://www.driveagainstmalaria.nl/
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Met een druppel bloed al zekerheid

 

Patiëntje ondergaat RDT en wacht geduldig

 

  

 

DAM is aanwezig in acht dorpen in Zuid-West C.A.R. waar snelle tests en
behandeling volledig ontbraken. Meer dan een derde van de bevolking was
geïnfecteerd. Wanneer de ziekte onbehandeld blijft, dan is die
levensgevaarlijk. Vooral voor kinderen en zwangere vrouwen is de ziekte
dodelijk. Wanneer zij het overleven kunnen ernstige complicaties optreden
zoals bloedarmoede en permanente hersenbeschadiging. Daarom is het
essentieel dat de juiste diagnose zeer snel wordt gesteld.
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Rapid Diagnostic Test met uitslagen
   

 

De snelle en simpele RDT tests om malaria vast te stellen bestaan sinds enkele
jaren. Het is een zeer kwalitatieve manier van analyseren. Door de zeer
eenvoudige techniek is de test uitstekend te gebruiken in afgelegen gebieden.
De sneltest heeft maar 1 druppel bloed nodig en enkele druppels
reactievloeistof. Het resultaat is te zien binnen 15 minuten. De methode lijkt
op een zwangerschapstest.

 

   

  

 Snel de juiste medicatie is essentieel voor patiënt 
   

 

Drive Against Malaria zet de RDT’s in bij elk project, zoals in de Centraal
Afrikaanse Republiek. David: “De eersten die bij ons op consult komen zijn de
meest kwetsbare bevolkingsgroepen: kinderen, zwangere vrouwen en
bejaarden. Onze missieposten in C.A.R. zorgen ervoor dat alle patiënten een
snelle en de juiste diagnose krijgen met effectieve behandelingen waardoor
we steeds meer kinderlevens kunnen sparen.” Drive Against Malaria voert per
jaar ruim 20.000 tests uit.

 

   
 U kunt het werk van Drive Against Malaria steunen. Met uw bijdrage kunnen
onze teams zorgen voor malariabescherming van duizenden kinderen.  
   

 

Donaties
Van Lanschot Bankiers 69.93.98.398

IBAN: NL13FVLB 0699398398 BIC: FVLBNL22
Ten name van Stichting Drive Against Malaria

Postbus 71850, 1008 EA Amsterdam, Nederland
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Bekijk ook de Drive Against Malaria website.
  

  

   

 

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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