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Bemoedigende cijfers in
Mauritanië voor 2021
9
 .788 curatieve consultaties
I n de gezondheidscentra van
APSDN werden 2.084 bevallingen professioneel begeleid

M

emisa werkt in Mauritanië al meer dan
20 jaar samen met het team van APSDN.
Association pour la Promotion de la Santé
à Dar Naïm organiseert de basisgezondheidszorg
en bevallingen in 1 gezondheidscentrum en 3 gezondheidsposten in Dar Naïm, een voorstad van
Nouakchott. Ze neemt ook deel aan de supervisies van de gezondheidsposten in Bababé.
2022 wordt gemarkeerd door de start van het
nieuwe vijfjarenprogramma van Memisa, medegefinancierd door de Belgische regering en
Enabel die ons de uitvoering van een door de Europese Unie (EU) gefinancierd onderdeel toevertrouwt. Het programma heeft 2 doelstellingen:
 ersterking van het maatschappelijk midV
denveld via onze partner (APSDN)
 erbetering van het zorgaanbod in vijf
V
Moughataa (gezondheidsdistricten) met
de focus op het model van een stedelijk
gezondheidscentrum.

De komende 5 jaar zal Memisa zich concentreren
op de versterking van de gezondheidsstructuren
en de vaardigheden van het personeel in 5 gezondheidsdistricten: Dar Naïm, Sebkha, Bababé,
Boghé en Aleg. Het betreft 3 extra districten ten
opzichte van het vorige programma. De activiteiten van Memisa in Mauritanië worden dus uitgebreid. Om de uitvoering en de opvolging hiervan
te verzekeren, werd er een Memisa-kantoor opgericht en is er een team aangeworven.
1. Banque Mondiale 2020

Association pour la Promotion de
la Santé à Dar Naïm (APSDN) is de
partnerorganisatie van Memisa. De
vereniging draagt bij tot uitvoering van de
interventies van Memisa in Mauritanië,
organiseert de zorg in 4 gezondheidscentra
in Nouakchott en heeft, met steun van
Memisa, 2 mutualiteitsprogramma’s en
een mutualiteitsfonds opgezet.

Een stedelijk gezondheidscentrum om het zorgaanbod te
verbeteren
Mauritanië heeft 4,7 miljoen inwoners en de stedelijke bevolking is er met 52,8% burgers groter
dan de plattelandsbevolking. Een stijging van 5%
sinds 2013.
De gezondheidscentra bieden basisdiensten,
maar sommige meer specifieke zorg ontbreekt,
bv. geestelijke gezondheidszorg, tandheelkunde
en oogheelkunde. Om de ontbrekende diensten
te identificeren en om aan de noden te kunnen
beantwoorden, is een inventaris van het zorgaanbod noodzakelijk. De gezondheidskaart
(een weergave van het bestaande zorgaanbod)
zal worden aangevuld zodat deze het werkelijke
aanbod volledig weergeeft en de realisatie van
een netwerk van geïntegreerde openbare en particuliere gezondheidscentra vergemakkelijkt.
Om in te spelen op de groeiende stedelijke bevolking en om aangepaste gezondheidszorg aan
te bieden, zal er in Dar Naïm een geïntegreerd
en multidisciplinair stedelijk gezondheidscentrum worden ontwikkeld in twee structuren, een
openbare en een particuliere. Dat model zal de
kwaliteit van het huidige aanbod verbeteren.

Het gezondheidscentrum van APSDN, Tab Salam
Diam (Nouakchott), zal dienen als stageplaats.
Hier zullen ook pilootprojecten getest en gedocumenteerd worden. Het doel is om het Ministerie
van Volksgezondheid een realistisch model voor
te stellen over hoe ze zorg in stedelijke gebieden kunnen organiseren. Een contract tussen de
overheid en particuliere zorgverstrekkers zonder
winstoogmerk (VZW’s), zoals APSDN, moeten dit
model aanvullen met twee hoofddoelstellingen:
de plaats van het maatschappelijk middenveld in het gezondheidssysteem waarborgen
en een universele ziektekostenverzekering
ondersteunen.
Het Instituut voor Tropische Geneeskunde in Antwerpen zorgt voor de wetenschappelijke follow-up van deze initiatieven die deel uitmaken
van een groter, door de EU gefinancierd, project
voor institutionele steun aan de gezondheidssector in Mauritanië.
Componenten van de sociale
bescherming in de gezondheidszorg:
Een ziektekostenverzekering moet de
meerderheid van de bevolking dekken
via bijdragen en met een aanvullende
subsidie van de staat.
Sociale bijstand voor de arme bevolking,
waarvan de bijdrage voor 100% door de
staat moet worden gedekt.
Bescherming van de rechten van de patiënt, zodat zij toegang hebben tot kwaliteitsvolle zorg en de gepaste behandeling.

Gezondheidscentrum van Tab Salam Diam

Opleiding van
gezondheidswerkers,
een essentiële pijler
Naast het renoveren van gebouwen en het
identificeren van ontbrekende medische specialisaties, is er behoefte aan permanente
opleiding en stages voor het medisch personeel.
In 2019 is een door de EU gefinancierd project voor permanente opleiding van start gegaan, dat uitgevoerd wordt door Enabel met
de steun van Memisa en APSDN. Het doel is
de kwaliteit van de gezondheidszorg in de
gezondheidscentra te verbeteren door middel van opleiding van het personeel, alsook
van de leden van het managementteam van
Moughatta. Het luik «opleiding» zal de komende jaren worden uitgebreid om alle 5
Moughataa te dekken. Dit om de regionale
gezondheidsafdelingen en de managementteams van de Moughataa te versterken in
hun rol bij de ontwikkeling en organisatie
van de eerstelijnsgezondheidszorg in hun
gezondheidszones.

In 2021 kregen 79 gezondheidswerkers
een opleiding, georganiseerd door
APSDN.

In de bijgevoegde brief leest u hoe u ons kan helpen bij het ondersteunen van de opleiding van
gezondheidswerkers in verschillende zones in Mauritanië.

STEUN DE CONTINUE OPLEIDING VAN
HET MEDISCH PERSONEEL
in de districten Sebkha, Bogué en Aleg
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Elke gift van € 40 of meer per jaar is fiscaal aftrekbaar.
Zo betaal je voor een gift van € 70 in feite slechts € 38
voor 4 dozen steriele handschoenen.

Indien u deze brochure niet langer wenst te ontvangen, stuur dan een e-mail
naar communicatie@memisa.be of bel 02/454.15.49
www.memisa.be

Volg Memisa op

Memisa onderschrijft de Ethische Code van de VEF. U heeft recht op informatie. Dit houdt in
dat we schenkers, medewerkers en personeelsleden ten minste één keer per jaar op de hoogte
brengen van wat we met de verworven fondsen deden. Wanneer de beoogde inkomsten voor
dit project overschreden worden, kan Memisa de giften gebruiken voor gelijkaardige Memisaprojecten. De foto’s in deze brief zijn illustraties. Mail of bel ons gerust voor meer informatie :
communicatie@memisa.be of 02/454.15.49. Alle informatie over ons aangepast privacybeleid
vindt u hier www.memisa.be/transparantie/
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