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Ondersteuning
in het Dream
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in Mozambië
CONTEXT
Het DREAM programma (Drug Resource Enhancement
against Aids and Malnutrition) is een preventie- en
behandeling programma voor het HIV/Aids, ontwikkeld
sinds 2002, door Sant’Egidio in Mozambië.
De gaves zullen de activiteiten van het “ Anna Maria
Mulhai ”centrum in Beira helpen te ondersteunen.
Anna Maria Mulhai was één van de eerste zieke
die in Beira werd verzorgd. Daarna werd ze één
van de eerste activiste vrouw die voor de zieken
zorgde, door sensibilisatie en door preventie van de
besmetting van de ziekte.

DE begunstigden
De rechtstreekste begunstigden van het project zijn de
AIDS zieken in het stad van Beira, gelegen in het centrum
van het land. Sinds altijd ligt het AIDS risiko heel hoog
in de streek omdat er een haven aanwezig is alsook een
communicatie gang naar de buurlanden. Het voorrang

is gegeven aan de zwaksten : de vrouwen en
de kinderen, met een speciale aandacht aan
zwangere vrouwen. Hierdoor behoudt de familie
een gezonde moeder die voor haar kinderen
kan zorgen.
Op de tweede plaats, andere begunstigden :
de leden van de familie kern van vrouwen en
kinderen die door het DREAM project worden
geholpen. De sociaal- en sanitair opvolging van
de patiënten door sanitaire operatoren (thuis
bezoeken) laat toe de familie kern te bereiken.
Op dit niveau wordt een speciale aandacht aan
de mannelijke partner gegeven om de vrouw te
beschermen en het risico van nieuwe infecties
door sexuelle relaties met andere partners te
verminderen. Voor de mannen, een bijzondere
informatie is gegeven over de risico’s door
sexueel overdragbare ziekten aan de hand van
een les over opleiding en gezondheid.

Ondersteuning in het Dream programma voor 	A
mogelijke keuzes. Het observeren van de voorgescheve
behandeling is nog altijd een groot zorg in het geven
van trithérapies in Afrika. Hoge riscico’s bestaan steeds
door verkeerde geneesmiddelen te gebruiken waardoor
weerstaande stammen van de virus te voorschijn
komen.Het is dus noodzakelijk een pharmaceutische
bereiding te gebruiken met 3 geneesmiddelen in één
pil. Ten eerste, dit vergemakkeliikt de behandeling,
2 pillen 2x / dag. De Europeëse patiëten nemen
gemiddeld 4 à 6 pillen per dag.

1. Medisch assistentie
In het DREAM programma is er een basis verschil gemaakt
tussen de patiënten ingeschreven in de DREAM centra : de
patiënten met hulp en de TARV patiënten.
Inderdaad, door collaterale effecten van een antirétrovirale
behandeling, wordt deze niet aan alle VIH+ zieken
voorgesteld. Het starten met de TARV wordt bepaalt
volgens het medisch protocol van het DREAM programma
(zie volgende punt “Antiretrovirale therapie”).
De HIV+ patiënten, ingeschreven in het DREAM programma,
krijgen toch een medische hulp die als volgt bestaat :
• regelmatig medische bezoeken met examens door de
docter van het centrum ;
• bloedonderzoeken volgens het schema van het medisch
protocol van DREAM ;
• de behandeling van opportuniste infecties en andere
infecties ;
• eventueel in functie van het risico criteria: thuiszorg en
voedsel hulp.

2. AntiREtrovirale therapie
De keuze van de therapeutische protocolen voorgesteld
door DREAM aan de patiënten is gebaseerd op twee
fundamentele aspecten :
 et gebruik van 3 actieve geneesmiddellen (trithérapie),
• h
de excellentie van de therapeutische nadering van het
HIV/AIDS patiënt ;
• t en tweede, een gemakkelijk toegeving van
geneesmiddelen. Dit aspect vermindert sterk de

• A
 lle patiënten hebben regelmatig bloedonderzoeken,
voornamelijk CD4 parameters en de virale last die
mogelijk zijn dankzij het gebrijk van laboratoriums van
hoog kwaliteit.
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3. Het gevecht tegen ondervoeding
In Subsaharisch Afrika, leeft het grootste deel van
de bevolking onder de dreiging van armoede en
voedingsonzekerheid. DREAM, een volksgezondheid
programma, heeft als prioriteit de vicieuze cirkel te
breken tussen infectie door HIV/AIDS, immunodificiency
en ondervoeding. Voor DREAM is het noodzakelijk deze
mechanisme te vertagen door een aangepast gevecht tegen
ondervoeding om een goede voedingstand te herstellen
voor de bevolking met risico’s en die HIV/AIDS hebben.
Inderdaad stelt men vast door de vicieuze cirkel tussen HIV/
AIDS, ondervoeding en ander besmettelijke ziekten dat :
• de HIV start de cyclus, met verzwakking van het
immunintair systeem ;

• h
 et immunitair tekort helpt het verschijnen van
besmettelijke ziekten die de ondervoeding verergert ;
• De ondervoeding oorzaakt un nieuw tekort van het
immunitair systeem en de zwakheid verergt de effecten
van de besmetting van HIV ;
• d
 eze cyclus versnelt de ingang van de ziekte.
Het is evident dat een goede voeding AIDS niet geneest,
maar het is een noodzakelijk therapeutische hulp en een
aanvulling aan de HAART: het is een bijdrage om het
voedsel- en gezondheidstaat van de HIV/AIDS patiënten te
behouden en te verbeteren alsook het begin van de ziekte
te vertragen en opportuniste besmettingen te voorkomen,
om hun een betere kwaliteitsleven te geven.

Budget
De jaarlijkse antirétrovial behandeling van een patiënt is
300 €. Met de kosten voor de analysis in laboratorium en de
voedingshulp is dat 450 €. Een ondersteuning van 6 000 €
kan voor een behandeling van 20 patiënten zorgen in het
Beira centrum gedurende één jaar.

Bezoek onze website :
www.sosenfantsabandonnes.be
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