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Tack för ert stöd till medicinkliniken i Bouar
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 med insatser för barn
och familjer som lever i utsatthet.
I anslutning till barnbyn i Bouar driver
SOS Barnbyar en medicinklinik, en
förskola, en grundskola där det går 223
elever och ett familjestärkande program
där nära 400 barn och vuxna får hjälp
och stöd genom utbildning, sjukvård
och bidrag till kläder och skolavgifter.

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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Stora satsningar mot malaria
Under 2017 genomfördes via SOS Barnbyars medicinklinik i Bouar 1 085 enklare
behandlingar i ett område med ungefär 8 726 invånare. Flera hembesök genomfördes
tillsammans med ett mobilt team.
Antalet som behandlas för HIV vid medicinkliniken i Bouar är 22 personer, varav fyra är barn. I
samarbete med departementet för folkhälsa erbjuder medicinkliniken gratis medicin till
patienter med malaria.
SOS Barnbyars medicinklinik används framöver som ”infirmary”, efter utvärderingar initierade
av SOS Children’s Villages International. Utmaningar under 2018 är att förbättra servicenivån
genom att öka sin närvaro i samhället och att utveckla starkare partnerskap med andra ickestatliga organisationer.
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 förebyggande
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 %), kontroll och hantering
av personer som lever med HIV/AIDS (7 %). Medicinkliniken utför även mindre operationer. I
genomsnitt tas åtta patienter emot per dag.

ÅTERRAPPORT 1/2018 | CAR BOUAR

Foto: SOS Arkiv

Berättelse från medicinkliniken
För sex månader sedan kom en 43-årig kvinna till kliniken. Hon var trött, nedstämd och väldigt
mager. Kvinnan berättade för sjuksköterskan att hon var änka med sex barn. Hon hade
förlorat sin man för två år sedan, efter en lång tids sjukdom.
Efter undersökning och provtagning visade det sig att kvinnan hade HIV. Hon fick genast
rådgivning och emotionellt stöd och fick rådet att börja med behandling direkt.
En vecka efter beskedet kom kvinnan tillbaka till kliniken. ”Jag accepterar min status även om
jag inte trodde på det när ni berättade det för mig”, sa hon till sköterskan. Sköterskan tog
kvinnans hand och berättade att de skulle ta kontroll över sjukdomen, tillsammans. Kvinnan
började behandlas för de sjukdomar som drabbat henne i samband med HIV-infektionen; som
malaria, diarré och ihållande hosta. När kvinnan accepterat sin sjukdom och började ta hand
om sin hälsa försvann till slut dessa medföljande sjukdomar och hon kunde påbörja HIVbehandlingen.
Idag är hon stolt och väldigt glad när hon kommer till kliniken i slutet av varje månad för att få
sin behandling och när hon kommer till kliniken försöker hon inspirera andra i samma
situation. Hon arbetar fortfarande med sin jordbruksverksamhet och är i så bra form att hon
utan problem kan ta hand om sina barn, vilket är hennes största motivation i livet.
Hon är så tacksam för att kliniken hjälpt henne komma över sin rädsla att bli diskriminerad på
grund av sin sjukdom.
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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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