Kort verslag Simri Nepal 2017

Medical Checks For Children

In de laatste week van oktober 2017 heeft een team van Medical Checks for Children in de
buurt van het dorp Mude in Nepal 648 kinderen van 13 jaar en jonger medisch onderzocht
en behandeld. Het was de eerste, exploratieve missie op deze locatie.
Simri is een dorp in het westen van Nepal in de buurt van Chitwan en de grens met India. De
Stichting Health for Nepal is hier sinds 2011 actief in eerste instantie om een school te bouwen
en onderwijs te brengen; daarnaast zijn er verschillende projecten gericht op elektriciteit,
sanitair, waterpompen etc. Op uitnodiging van de stichting Health for Nepal werden er hier
door MCC kinderen gezien uit Simri en uit verschillende dorpen in omgeving op 1 tot 7uur
loopafstand van Simri.
Technische hulpmiddelen werden vanuit Nederland meegenomen door alle teamleden.
Medicijnen zijn lokaal in Kathmandu ingekocht.
Het MCC team bestond uit de volgende teamleden: Nadine van Dijk (medisch
eindverantwoordelijk, SEH-arts), Iris van de Gevel (organisatorisch eindverantwoordelijk,
toxicoloog), Hedwig Gosselink (onderwijsadviseur), Lisette leeuwen (arts-assistent), Micha de
Groot (verpleegkundige), Laurien Reinders (huisarts), Lisa Zwiers (kinderverpleegkundige) en
Juliette van Kemenade (huisarts). Gedurende de controles is gewerkt conform het MCC
carrousel model.
In totaal had 28% van de onderzochte kinderen bloedarmoede. Een groot deel van de
kinderen in dit gebied heeft een groeiachterstand: in totaal was 29% van de jongens en 27%
van de meisjes te licht voor hun leeftijd; gemiddeld was 13% van de jongens en 33% van de
meisjes te klein voor hun lengte en was 18% van de jongens en 14% van de meisjes te licht
voor hun lengte. Daarnaast werden diverse diagnoses gezien bij individuele kinderen, zoals
o.a. longontsteking, geïnfecteerde wonden, diverse huidaandoeningen, oorontstekingen en
urineweg infecties. Ook werd bij diverse kinderen schurft en luizen waargenomen. Bij 251
kinderen werd cariës gezien, en daarnaast hadden 5 kinderen cariës met pijn. Een aantal
kinderen is verwezen naar het Ishan Children’s Hospital in Kathmandu voor verdere opvolging
en operaties. Opvallende waren de 22 special needs kinderen in dit gebied.
In het bijzonder willen we Anoeska en Raju bedanken voor hun tomeloze inzet en energie
tijdens de missie. Dank ook voor de ‘ Simri Club’ die de dagelijkse verzorging van het team
voor hun rekening namen en ook bijdroegen met muziek en dans.
De rekeningen van Ishan Children’s Hospital konden worden betaald met geld ingezameld
door Hedwig Gosselink en Iris van de Gevel en een bijdrage van MCC.
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