Evaluatie rapport Tanzania 2016

Medical Checks For Children

In augustus 2016 heeft MCC voor de 3e keer een missie uitgevoerd in Mikocheni, Tanzania.
We hebben 713 kinderen gezien in 4 subdorpen: Mikochenie-Ndogo, Mikochenie-Kubwa,
Kirungu en Samanga. In Tanzania werken we samen met de lokale organisatie FTK, een
samenwerkingsverband tussen de Nederlandse organisatie FEMI en de lokale
suikerrietplantage en suikerfabriek TPC.
Gedurende de controles op de scholen is gewerkt conform het MCC carrousel model.
Belangrijke aanvulling op de MCC carrousel waren de HIV/AIDS voorlichting door een HIV
counselor en zo nodig, een malaria test. Aan ieder kind werd een tandenborstel en een
stukje zeep uitgedeeld. Daarnaast is er aandacht besteed aan de voorlichting van ouders en
begeleiders ten aanzien van gezondheid, voeding en hygiëne. Ook dit jaar werd op locatie
samengewerkt met het TPC ziekenhuis en CCBRT (Comprehensive Community Based
Rehabilitation in Tanzania), een lokale organisatie gericht op specialistische hulp voor
gehandicapte kinderen.
In Mikochenie had 30% van de kinderen bloedarmoede, waarvan 28 kinderen met een Hb <
5 mml/l. Een subanalyse voor de verschillende bevolkingsgroepen toonde echter dat de
prevalentie in kinderen van het Masai volk opvallend hoger was, namelijk 48%. De volgende
groeiachterstanden werden waargenomen in Mikochenie: in totaal was 9% van de jongens
en 10% van de meisjes te licht voor hun leeftijd. Gemiddeld was 11% van de jongens en 10%
van de meisjes te klein voor hun lengte. Gemiddeld was 8% van zowel de jongens als de
meisjes te licht voor hun lengte. Deze getallen liggen allen lager dan in 2015. Daarnaast
werden diverse diagnoses gezien bij individuele kinderen, zoals longontsteking, vitamine
deficiëntie, diverse huidaandoeningen, epilepsie en hartgeruis.
Alle kinderen werden behandeld en zo nodig doorverwezen naar het lokale ziekenhuis (TPC
of KCMC in Moshi). Kinderen met een (geestelijke of lichamelijke) beperking werken
doorverwezen naar CCBRT. De nazorg van deze kinderen werd verzorgd door FTK. Vanwege
transportproblemen, werd voor het grootste deel van de kinderen het transport verzorgd
door FTK. FTK draagt bovendien de zorg voor de kosten van onderzoek en behandeling in de
ziekenhuizen. Daarnaast heeft FTK een ontwormingsprogramma opgezet voor alle kinderen in
de scholen van Mikochenie, welke met 4600 uitgedeelde tabletten elk jaar een groter aantal
kinderen bereikt. FTK werkt ook aan het verbeteren van het out-reach programma vanuit het
TPC ziekenhuis in Mikochenie en de ondersteuning van de Health Based Community werkers
in Mikochenie. En aan het implementeren van een gezondheidsverzekering.
Dit jaar is er gewerkt aan de overdracht van de MCC carrousel aan de medewerkers van
FTK. De posten registratie en meten/wegen werden geheel door FTK verzorgd. Ook werd bij
het bloedprikken meegewerkt door FTK medewerkers. Twee Tanzaniaanse dokters werkten
mee in de carrousel, in eerste instantie als vertaler, later als zelfstandige dokters in de
carrousel. De overdracht op de verschillende posten liep soepel en naar ieders
tevredenheid. Volgend jaar zal er verder gewerkt worden aan de overdracht, waarbij er een
kleiner MCC team en een groter FTK team in de carrousel zal meewerken.
De missie in Tanzania was een bijzondere ervaring, wat een heerlijke week van
samenwerking! Dit vooral door de twee geweldige teams: de MCC-ers, maar zeker ook het
lokale team: alle lokale vertalers, FTK medewerkers en helpers. Maar natuurlijk ook door de
kinderen en verzorgers en de aanwezigheid van CCBRT. Een onmisbare schakel voor MCC is
de lokale partner FTK, zij spelen een cruciale rol in de overdracht, de voorbereiding, maar
vooral ook in de nazorg en opvolging van adviezen. In het bijzonder willen we Gerbert Rieks,
Harry Mwerinde, Eunice Mollel en Stella Mserekia bedanken voor hun tomeloze inzet en
energie tijdens de missie.

