DE ACTIVITEITEN VAN ARTSEN ZONDER GRENZEN IN AFGHANISTAN
❖ Helmand: In september kreeg ziekenhuis in Boost, ondersteund door AZG, te maken met een
sterke toename van het aantal patiënten van zodra de verkeersveiligheid in de provincie
verbeterde en mensen gemakkelijker konden reizen, maar de meeste medische
voorzieningen bleven gesloten of buiten werking. Een recordaantal van 22.400 patiënten
presenteerde zich aan Boost, ongeveer 4.500 meer dan de vorige piek in maart. Artsen
Zonder Grenzen hield gemiddeld 550 consultaties per dag op de eerste hulp, tegenover een
gemiddelde van 426/dag tussen januari en augustus. Het ziekenhuis, dat 300 bedden telt,
overschreed de hele maand september haar capaciteit, met een dagelijks gemiddelde van
327 gehospitaliseerde patiënten. Het gemiddelde van de voorgaande acht maanden was 281.
Het intensieve therapeutische voedingscentrum werkte de hele maand met een
bedbezetting van meer dan 200%; gemiddeld werden 91 patiënten per week opgenomen.
❖ Herat: In het intramurale therapeutische voedingscentrum (ITFC) van Artsen Zonder Grenzen
steeg tussen juni en september 2021 het aantal ondervoede kinderen dat moest worden
opgenomen met meer dan 40% in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. AZG
verhoogde het aantal bedden van 42 naar 75; toch stond de ITFC in september behoorlijk
onder druk, tijdens de drukste dagen werden er 87 patiënten tegelijk opgenomen.
❖ Kandahar: Naast het reguliere programma voor drugsgevoelige tbc en drugresistente TBC in
de provincie, lanceerde AZG een tijdelijke noodhulp in het district Spin Boldak. Van 9
september tot 7 oktober hield Artsen Zonder Grenzen 1.388 consultaties, waaronder 438
kinderen onder de vijf jaar (voornamelijk voor diarree, luchtweginfecties en ondervoeding)
en verstrekte ze drinkwater aan honderden gezinnen die in een informele nederzetting voor
intern ontheemden woonden.
❖ Khost: De kraamkliniek van Artsen Zonder Grenzen verruimde op 15 augustus haar
toelatingscriteria zodat meer vrouwen toegang tot verloskundige zorg kregen in die onzekere
periode. In september werden 1.649 bevallingen begeleid, het hoogste aantal dit jaar. Het
totale aantal patiënten nam toe, maar in vergelijking met voorgaande maanden daalde het
aantal gecompliceerde bevallingen en het aantal pasgeborenen dat werd opgenomen.
Aanstaande moeders die normaal konden bevallen met goede neonatale resultaten in de
eerstelijnsgezondheidszorg, kozen er misschien voor om in het AZG-ziekenhuis te bevallen bij
gebrek aan adequate voorzieningen elders in de provincie.
❖ Kunduz: AZG behandelde 554 patiënten voor traumaletsel, en voerde 173 operaties uit.
Vergeleken met augustus daalde het aantal geweldsgewonden aanzienlijk gedaald, terwijl
het aantal ongevallen met verwondingen meer dan verdubbelde. Op 8 oktober ontving het
traumacentrum 90 patiënten na een explosie in een moskee.

