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KWALITEITSVOLLE
MEDICIJNEN
VOOR IEDEREEN
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Hoe krijgen we kwaliteitsvolle
medicijnen op tijd op de juiste plek en in de nodige hoeveelheden? Waar bewaren
we deze geneesmiddelen?
En hoe zorgen we ervoor dat
het medisch personeel de
juiste behandeling aan zijn of
haar patiënt voorschrijft? Het
zijn vragen waar gezondheidscentra en ziekenhuizen
in DR Congo dagelijks mee
worstelen.

Bevoorrading
In DR Congo is het moeilijk om
betrouwbare geneesmiddelen
te vinden. 30% van de medicijnen in omloop bevat onjuiste
doseringen of zelfs giftige bestanddelen1. Gezondheidscentra -die als eerstelijnszorg de rol
van de huisarts vervullen- moeten dus zelf
geneesmiddelen ter beschikking hebben.
Ze kunnen zich bevoorraden in de regionale distributiecentra. De bevoorrading en de
herkomst van de geneesmiddelen in deze
distributiecentra wordt regelmatig gecontroleerd zodat de kwaliteit gegarandeerd
is. Maar door de hoge kostprijs is het voor
een heleboel gezondheidscentra bijna
onmogelijk om een stock aan te leggen.
Opdat de gezondheidscentra toch optimaal kunnen functioneren, ondersteunt
Memisa hen bij de bevoorrading met medicijnen. De gezondheidscentra plaatsen
een bestelling bij een regionaal distributiecentrum en de factuur van deze eerste
1

Annie Abuedra Biye,
verpleegkundige in Pawa
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Het is een ware ramp wanneer

een gezondheidscentrum geen
medicijnen voorhanden heeft. Hoe
nauwkeurig de diagnose ook is,
als de medicijnen niet beschikbaar
zijn om de patiënt te behandelen,
is het een verloren zaak.

bestelling wordt door Memisa betaald. Zo
kunnen de centra ongeveer drie maanden
verder. Dankzij de inkomsten die de centra
binnenkrijgen via consultaties, kan een centrum geleidelijk aan een nieuwe voorraad
uitbouwen.

SCHIAVETTI AND OTHERS - QUALITY OF MEDICINES USED IN CHILDREN IN DRC - 2018

Antibioticaresistentie
Het verkeerd gebruiken van medicijnen
heeft niet alleen gevolgen voor het
genezingsproces van de patiënt zelf, maar
de hele volksgezondheid lijdt eronder. Het
kan namelijk resistentie tegen bepaalde
medicijnen in de hand werken.

resistentie optreden. Dit wil zeggen
dat infecties veroorzaakt door resistente
bacteriën niet langer gestopt worden met
courante antibiotica waardoor ‘banale’
aandoeningen levensbedreigend kunnen
worden.

Infecties kunnen veroorzaakt worden
door een virus (bijvoorbeeld griep) of
door bacteriën (een longontsteking
bijvoorbeeld). Enkel in het laatste geval
bieden antibiotica soelaas aangezien
ze de bacteriën doden of hun groei
afremmen. Maar wanneer een antibioticum
verkeerd wordt voorgeschreven (en zo
dus vaak wordt gebruikt tegen een virus)
of niet volledig wordt uitgenomen kan

H et is ontzettend belangrijk dat
antibiotica correct worden voorgeschreven en dat een kuur helemaal wordt afgemaakt. Helaas zie
ik patiënten bij een verkoudheid of
een keelontsteking vaak naar antibiotica grijpen, wat dus geen nut
heeft. Via opleidingen sensibiliseren
we het gezondheidspersoneel zodat het irrationeel
gebruik van geneesmiddelen stopt , aldus dokter

Joseph Mukombozi (Isiro).
Kwaliteit

Memisa engageert zich
om de toegang tot geneesmiddelen van goede
kwaliteit voor iedereen te
bevorderen en werkt hiervoor samen met QUAMED
(Quality Medicines For All),
een organisatie met expertise in kwaliteitsverzekering en geneesmiddelenbevoorrading.
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DRAAG BIJ AAN EEN EFFICIËNTER
MEDICIJNENBEHEER IN MOSANGO!

€ 150

€ 250

Vergoeding opleider voor 1 dag

Educatief materiaal voor vorming

€ 75

€ 385

Medicijnen om bloedarmoede
te voorkomen tijdens de
zwangerschap voor 75 mama’s

Voorraad medicijnen
voor 1 week
voor 1 gezondheidscentrum

IBAN BE92 3100 9000 0023
BIC : BBRUBEBB

In 2020 zal u voor giften vanaf € 40 per jaar
een belastingaftrek van 60% krijgen in plaats van 45%.
Bij een gift van € 75 bijvoorbeeld betaalt u in werkelijkheid slechts € 30.
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Indien u deze brochure niet langer
wenst te ontvangen, stuur dan een
e-mail naar communicatie@memisa.be
of bel 02/454.15.49
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www.memisa.be
Volg Memisa op

Memisa onderschrijft de code van de Verenging voor Ethiek in de Fondsenwerving. Memisa kan de giften gebruiken
voor gelijkaardige Memisa-projecten. Fout adres? Geef Memisa een seintje per e-mail of per telefoon als u
fouten ontdekt in uw adres of ons tijdschrift in veelvoud ontvangt. U kunt ook Memisa Info per mail ontvangen.
Memisa Info is een uitgave van Memisa België vzw. Maatschappelijke zetel: de Meeûssquare, 19 te 1050 Brussel.,
T +32(0)2 454 15 40, communicatie@memisa.be, www.memisa.be. Alle informatie over ons aangepast privacybeleid
vindt u hier https://memisa.be/transparantie/

VU : Frank De Paepe - de Meeûssquare 19 - 1050 Brussel

