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Tack för ert stöd till medicinkliniken i Bouar,
Centralafrikanska republiken
Den osäkra situationen i
Centralafrikanska republiken gör livet
svårt för invånarna, och många
familjer har tvingats på flykt från sina
hem. Tack vare stark lokal förankring
och ett långsiktigt åtagande i landet
kan SOS Barnbyar fortsätta
insatserna för barn och familjer som
lever i utsatthet.
I anslutning till barnbyn Bouar driver
SOS Barnbyar en medicinklinik, en
förskola med 50 barn, en grundskola
där det går 220 elever och ett
familjestärkande program där nära
400 barn och vuxna får hjälp och
stöd genom utbildning, sjukvård och
bidrag till kläder och skolavgifter.
I dagsläget arbetar nio personer på medicinkliniken;
Medicinsk personal:
En verksamhetsansvarig, en sjuksköterska, en laboratorietekniker, en barnmorska samt en
vaccinationsassistent.
Administrativ personal:
En revisor, en sekreterare/kassör samt en farmaceut.
Servicepersonal
En rumskötare.
SOS Barnbyars arbete i landet vore inte möjligt utan er och andra givare. Varmt tack för
att ni är med och ger barn och unga i Centralafrikanska republiken en bättre framtid!
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I drift under snart åtta års tid
Medicinkliniken i Bouar öppnade i december 2009. Kliniken är verksam i ett område med
8 726 invånare, och erbjuder kvalitativ vård för låga avgifter till hela samhället.
Teamet som arbetar på kliniken samarbetar med flera internationella organisationer såsom
World Health Organization (WHO), the United Nations Population Fund (UNFPA) och
UNICEF, för att på ett effektivt sätt kunna implementera nationella program för att bekämpa
bland annat hiv och malaria.
Utöver mottagandet och omvårdnaden av patienter, arbetar kliniken även med
påverkansarbete och vaccinkampanjer, familjeplanering och prevention av sexuellt
överförbara sjukdomar.

Sammantaget erbjuder medicinkliniken:
• Preventiv vård genom att öka medvetenheten om ämnen som sexuellt överförbara
sjukdomar, erbjuda familjeplanering och prenatalkonsultationer för kvinnor samt arbeta för att
förebygga sjukdomar som mässling och polio.
• Kurativ vård genom behandling av vanligt förekommande sjukdomar som malaria (25 %),
tyfus och diarré (15 %), hudinfektioner (14 %), lunginfektioner (12 %), övervakning och
hantering av personer som lever med hiv/aids (7 % ). Medicinkliniken utför även mindre
operationer. I genomsnitt tas 8 patienter emot per dag.

ÅTERRAPPORT 2/2017 | CAR BOUAR

Berättelser från medicinkliniken i Bouar

“För två år sedan, under min graviditet, kom
jag till medicinkliniken för att få råd och stöd.
Nu är jag här för min son, som har gråtit non
stop sedan igår kväll. Vi bor ganska nära
kliniken och jag är van att få den hjälp jag
behöver här. Jag kommer hit för att vården
håller så god kvalitet.”
En vårdsökande mamma på medicinkliniken

”Ibland kommer sjuksköterskan eller doktorn hem till mig
för att se hur jag mår. Jag kan prata om allt här, för jag
känner alla så bra, så jag är inte rädd. Mottagandet jag får
är också bra, för när jag kommer in hit så hälsar alltid
sjuksköterskan på mig så glatt och ställer snälla frågor.”
Benjamin, 11 år

”Jag har arbetat på medicinkliniken sedan starten den 22 december, 2009. Det gör mig glad
att se människor få den smärtlättnad och vård som de så väl behöver. Efter att de varit på
konsultation och utredning hos läkaren kommer de till mig för att hämta ut sina recept, och på
så sätt kan de åter bli friska.”
Euphrasie, farmaceut
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Så förverkligar vi FN:s mål för hållbar
utveckling
2015 antog FN:s medlemsstater en plan för en hållbar framtid. En ambitiös strategi med
17 delmål som ska utrota extrem fattigdom, minska ojämlikhet och orättvisor och att lösa
klimatkrisen i världen till år 2030. För SOS Barnbyar är de här målen en bekräftelse på att vi
är på väg mot rätt håll. Våra verksamheter jobbar mot alla målen men delmålen 1, 3, 4, 8, 10,
16 och 17 har en extra tydlig koppling till SOS Barnbyar. Ni som givare är bland annat med
och stödjer mål 1 och 3.

1. Fattigdom är det allra vanligaste skälet till att barn överges. Alla insatser vi gör syftar till att
barn och familjer långsiktigt ska kunna försörja sig och av egen kraft skapa en bättre framtid.

3. Hälso- och sjukvård är viktigt för att bygga en framtid. När så krävs går vi in och stödjer
vårdinsatser för barn och familjer, antingen via våra egna medicinkliniker eller genom att ge
stöd och stärka upp samhällets insatser.
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