Dokters van de Wereld vzw

Realiseer mee de mobiele consultatiebus voor minderbedeelden

Wat is het probleem/de uitdaging?
Zij die het meeste nood hebben aan medische zorgen hebben
er het moeilijkste toegang toe. Zo veel is duidelijk na een enquête bij gevluchte gezinnen, slachtoffers van mensenhandel
en prostitutie, thuis- en daklozen in de Belgische opvangtehuizen.
- Slechts 16% van de hen heeft een huisdokter.
- Één op drie verklaart het afgelopen jaar afgezien te hebben
van medische zorgen, ook al was het nodig. En dat terwijl
meer dan één derde hun algemene gezondheid omschrijft
als slecht tot zeer slecht.
- Sterker nog: 38% zei zich aangemeld te hebben bij een zorgcentrum, maar er niet in geslaagd te zijn medische hulp te
krijgen.
Verontrustende cijfers over kwetsbare kinderen, vrouwen
en families die in verontrustende omstandigheden wonen:
zonder dak boven het hoofd, in kraakpanden of in trein- en
metrostations.

Algemene doelstelling van het project
Dokters van de Wereld wil medische zorgen verlenen aan
mensen die er in ons land geen toegang toe hebben: daklozen, gevluchte kinderen en gezinnen en slachtoffers van mensenhandel, seksuele of economische uitbuiting.
Hiervoor lanceerden zij het MEDI-BUS-project: een mobiele
consultatieruimte die samen met een team van vrijwillige
dokters rechtstreeks de leefwereld van deze minderbedeelden
binnenrijdt om hen ter plekke te helpen.
Dit project is complementair aan andere Belgische projecten
van Dokters van de Wereld. Daarbij is hun doel om patiënten
te re-integreren in de klassieke zorgverlening of hen op een
professionele manier te begeleiden naar gespecialiseerde
zorgcentra.
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Hoe zal Dokters van de Wereld dit concreet aanpakken?
De eerste stap is de aankoop van een voertuig. Deze bus
wordt getransformeerd tot een mobiele consultatieruimte.
Voor deze transformatiewerken heeft Dokters van de Wereld
aan de Brusselse vervoersorganisatie MIVB gevraagd haar
ateliers ter beschikking te stellen.
De eerste doelstelling van de MEDI-BUS is paraat te staan
voor medische zorgen en urgenties door teams van vrijwillige
dokters en zorgverleners. Bovendien voorziet de MEDI-BUS
ook in basismedicatie voor de zorgbehoevenden.
Daarnaast bieden de vrijwilligers ook psychosociale ondersteuning. Enerzijds als uitlaatklep voor de patiënt, anderzijds
om de mentale gezondheid van de patiënt in kaart te brengen
om hen verder te kunnen begeleiden.
Ten slotte organiseert Dokters van de Wereld ook 8 keer per
maand een preventiesessie over ziekte en gezondheid in de
omgeving van de mobiele consultatieruimte. Thema’s zoals
de toegang tot medische zorgen, AIDS, tuberculose en hygiëne komen er aan bod. Zo kunnen de patiënten hun medische
kennis verscherpen en zichzelf redzamer maken in kritieke
situaties.

Benodigde budget
Met 35 euro schenk je één consultatie aan een zorgbehoevende.
Wie zijn Dokters van de Wereld vzw?
Dokters van de Wereld is een apolitieke, pluralistische organisatie zonder commerciële doelstelling. Hun doel bestaat er in
kwaliteitsvolle medische zorgen te garanderen aan alle mensen die geen toegang hebben tot medische zorgen, in België
en de rest van de wereld. Hierbij werken ze altijd samen met
teams van getrainde vrijwillige dokters en zorgverleners.
In België richten ze zich vooral naar mensen die als gevolg
van administratieve, financiële of culturele redenen geen toegang hebben tot medische hulp. Van dakloze drugsverslaafden tot alleenstaande werkende moeders die geen budget
hebben om met hun kind naar de dokter te gaan. Internationaal zijn ze actief in landen waar er weinig medische voorzieningen zijn en zetten ze zich in voor slachtoffers van rampen
of voor mensen die geografisch geïsoleerd leven.

Welke resultaten kan je verwachten?
- Minstens vijf keer per week uitrijden voor mobiele consultaties.
- Een team van vrijwillige dokters 24 uur op 24 hebben klaarstaan voor urgenties en onverwachte situaties.
- Minstens 80% van de patiënten zonder sociale zekerheid
doorverwijzen naar één van hun dagverblijven.
- 8 informatie- en preventiesessies organiseren per maand,
ofwel 90 per jaar.

Abonneer jezelf op Ello Mobile e-news.
Schrijf je in voor onze gebalde nieuwsbrief met Ello Mobile-weetjes, nieuwe projecten en
concrete resultaten. Je wilt tenslotte toch weten hoe we jouw geld besteden?
www.ello-mobile.be/nieuwsbrief
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