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TAK 
 
Vi sender vores inderligste tak : 

 Til de ansvarlige hos Lions du MD 106/Danmark, for at have 
muliggjort dette projekt gennem finansiering af konsultationerne i 
de berørte provinser;  

 
 Til LIONS’S CLUB LUMIERES, som altid gør hvad de kan for at 
deltage i forbedringen af forholdene i vores befolknings liv; 

 
 à l’ABPAM (Association Burkinabé for fremmelse af forhold for 
blinde og svagtseende) som har været afgørende for at dette 
projekts udførelse 

 
I. INTRODUKTION 

 Ved finansiering fra Lions Clubs du MD 106/DANMARK gennem LION’S 
CLUB LUMIERES de Ouagadougou, er en mobilkonsultation til fordel for 
befolkningerne i provinserne Yagha, Soum, Zandoma og Oudalan gennemført fra d. 2 
til d. 21 februar 2009. Konsultationerne er foretaget på følgende specifikke lokaliteter: 
Sebba, Gorom-Gorom, Djibo et  Gourcy. 
 
 Sundhedsministeriet og ABPAM som har samarbejdet gennem de sidste ca. 8 år 
har været de primære aktører i dette projekt. Herigennem er to projekthold blevet 
sammensat på følgende måde: 

 

OMRÅDE HOLDSAMMENSÆTNING STILLING 
GOROM-
GOROM, 
SEBBA 

- Dr. YODA B. Bernadette Øjenlæge 

 - Hr. OUEDRAOGO Paul ASO/OPK 
 - Hr. CONGO Salfo ASO/OPK 
 - Fru COMPAORE Mamounata ASO 
 - Hr. KIEMA Seydou Chauffør 
 - En sygeplejerske for hver lokalitet  
DJIBO, 
GOURCY - Dr. SANFO Ousmane Øjenlæge 

 - Hr. SAWADOGO T. Charles ASO/OPK 
 - Fru BARRY Ruth ASO 
 - Fru KABA Amélie ASO 
 - Hr. BAGA Moussa Chauffør 
 - En sygeplejerske for hver lokalitet  
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II. MÅL FOR KONSULTATIONERNE 

Overordnet mål : 

 Bidrage med en reduktion på 5% af den herskende blindhed der er undgåelig 
eller helbredelig i Burkina Faso til år 2020.  
 

Specifikke mål : 

 Opspore et operere 160 tilfælde af stær på hver udvalgt lokalitet ; 
 Forebygge øjentørsot i bekæmpelsen af A-vitaminmangel i de berørte provinser 

gennem supplementbehandling med A-vitamin.  
 

III. GENNEMFØRTE AKTIVITETER 
 
 Aktiviteterne var opdelt i 3 faser : 
 
 konsultation, 
 operation, 
 A-vitamin supplement til børn i skolealderen.  

 
1. Konsultationen 

 
 På hver lokalitet blev de tre første dage brugt til 
konsultationer. Disse bestod af at måle synets skarphed, 
diagnose og medicinsk behandling, planlægning af 
operationer og henvisning til specialist i komplicerede sager, 
den første og den sidste dag var afsat til kørsel.  
 
 
 
 
 

Skema over gennemførte konsultationer pr. provins 
PROVINS KONSULTATIONER 

YAGHA (Sebba) 250 

SOUM (Djibo) 850 

OUDALAN (Gorom-Gorom) 430 

ZANDOMA (Gourcy) 744 

TOTAL 2274 
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2. Operationen 
 

 På de lokaliteter, hvor der blev foretaget flest operationer 
som Djibo, blev der afsat ekstra dage til de kirurgiske indgreb. 
Der blev opereret for stær, trichiasis og ptérygions. 
 

 Til operationerne af stær blev patienterne indkaldt dagen 
før operationen og var indlagt indtil projektholdet forlod 
lokaliteten. Patienterne barberet og undersøgt før 
præmedicineringen. Patienter der var angrebet af sygdommen på 
begge øjne blev prioriteret.  
 
 Præmedicineringen består af tabletter indeholdende ACETOZOLAMIDE 250 
mg og kapsler med AMOXICILLINE 500 mg. ACETOZOLAMIDE indtages lige før  
indgrebet og AMOXICILLINE 500 mg tages over ti dage fra dagen før operationen.  
 

 Som bedøvende middel brugte vi en blanding af LIDOCAINE og 
BUPIVACAINE.  
Efter operationen fik patienterne en konjunktival injektion af GENTAMYCINE og 
BETAMETHAZONE inden forbindingen blev foretaget. 
 
Der blev foretaget kontrol hver morgen indtil projektholdet forlod den pågældende 
lokalitet. Andre kontroller blev skemalagt og foretages af en lokal sygeplejerske, som 
har assisteret  projektholdet under projektet. 
 

 Datoen for den sidste kontrol er fastsat og denne kontrol foretages af det mobile 
projekthold 2 måneder senere, hvor patienternes sting fjernes.  
 

Patienter, der har fået foretaget mindre operationer blev ikke indlagt. De blev indkaldt 
på dagen for operationen og blev udskrevet igen umiddelbart efter indgrebet.  
 

Skema over operationer i de enkelte provinser 
PROVINS LOKALITET STÆR OPERATIONER 

YAGHA Sebba 76 

OUDALAN Gorom-Gorom 117 

SOUM Djibo 136 

ZANDOMA Gourcy 138 

TOTAL  467 
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Skema over andre interventioner udført i de enkelte provinser 
 

PROVINS LOKALITET TRICHIASIS PTERYGIONS 
OG 
CHALAZION 

YAGHA Sebba 2 4 

OUDALAN Gorom-Gorom 2 2 

SOUM Djibo 2 1 

ZANDOMA Gourcy 17 1 

TOTAUX  23 8 

 
 
3. A-vitamin supplement i skolerne 

 

 Denne aktivitet var kun mulig i én ud af de fire 
lokaliteter vi besøgte. I Sebba, Gorom-Gorom og Djibo 
var dette arbejde allerede udført af de ansvarlige for den 
grundlæggende uddannelse i forbindelse med den første 
fase. Cheflægerne i de pågældende sundhedsdistrikter 
har skrevet under på, at vi generhverver tildelingen af 
midler til anden fase.  

 
 Derfor er det udelukkende i Gourcy at 3650 børn har fået A-vitamin. 
 
 

IV. KOMMENTARER 
 
Set ud fra de opnåede resultater, specielt for operationer, kan vi konkludere at målene 
er opfyldt og mere end det.  Vi havde forudset at kunne operere 160 patienter under 
projektet ca. 40 patienter pr. hver af de fire berørte lokaliteter. 
Vedrørende stær endte vi med at have opereret 467 patienter i løbet af missionen og 
har således opnået vores mål med 292%. 
 

 Vi vil også bemærke, at vi har opereret 114 mere i år end sidste år.  
 

Denne præstation skyldes flere faktorer, især den større velstand i denne del af 
befolkningen grundet bedre oplysning.  
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V. FINANCIEL RAPPORT 
 

UDGIFTSOMRÅDE BUDGETTERET 
BELØB 

BRUGT BELØB 

Lønninger til personale 3.520.000 F 3.100.000 F 
Brændstof og vedligeholdelse af 
køretøjer 

900.000 F 500.000 F 

Sensibilisering 100.000 F 100.000 F 
Mini udgifter 100.000 F 100.000 F 
Sekretariat 50.000 F 50.000 F 
TOTAL 4.670.000 F 3.850.000 F 

 
 

 Det budgetterede beløb til vores rådighed var fire millioner seks hundrede og 
halvfjerds tusinde (4.670.000) FCFA. Det resterende beløb er på otte hundrede og tyve 
tusinde (820.000) francs CFA. Dette beløb vil blive brugt til anden del af projektet, 
mere præcist til lønninger og brændstof.  
 
VI. TILSTØDTE VANSKELIGHEDER 
 

1) I forhold til medikamenter og forbrug, blev beregningerne for behov foretaget 
på grundlag af operation af hundrede og tres (160) patienter. Erfaringen har 
vist, at vi opererer flere og flere for hver projekt gennemførelse og denne gang 
har vi opereret 467, som er tre gange så mange som forventet. Da dette tal stiger 
for hver projekt gennemførelse er det nødvendigt at det budgetterede beløb for 
dette udgiftsområde ligeledes stiger.  

 

2) Andre opståede problemstillinger har begrænset projektholdets præstation:  
 

a) Antallet af specialister er utilstrækkeligt til at gøre holdet mere 
operationelt ; 

b) Hyppige tekniske uheld konstateredes af personalet (operations 
mikroskop og elektrogruppe) ; 

c) Manglen på elektricitet og vand på nogle lokaliteter.  
 

VII. KONKLUSION 
 

 Det nationale center for bekæmpelse af blindhed 
(CNLC) har fra d. 2. Til d. 21. Februar 2009 effektueret et 
projekt i screening og behandling af øjne. I dette projekts 
gennemførelse er der opereret 467 mennesker med stær. 
Ligeledes er der opereret for ptérygions og trichiasis.  
 

 Dette har bidraget til at genskabe synes hos nogle 
patienter og rehabilitere dem. Denne 
projektgennemførelse har været en mulighed for materialisation af området, for 
samarbejdet mellem LIONS’S CLUB LUMIERE, Lions Clubs MD 106 og Sundheds 
Ministeriet og specielt det Nationale Center for Bekæmpelse af Blindhed (CNLC).  
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 Disse opmuntrende resultater i kampen mod blindhed, får os til at håbe på en 
lang levetid til et sådant samarbejde, som kommer velfærden til gode for modtagerne, 
nemlig den dårligst stillede del af vores befolkning.  
 

 Vi regner da med den videre tilgængelighed og støtte fra alle parter til 
fremtidige projekter.  
       
 Le Chef de Service 
 Dr Ousmane SANFO 


