Leger Uten Grenser behandler sårede i
Elfenbenskysten
Den opptrappede konflikten i Elfenbenskysten får store konsekvenser for befolkningen som
havner midt i voldsomhetene. Torsdag 17. mars behandlet Leger Uten Grenser og offentlig
helsepersonell 66 mennesker etter voldelige angrep i Abidjans Abobo-distrikt.
avskjærer mange fra legehjelp. Det er stadig
kamper i hovedstaden Abidjan, og flere grupper
har reist sperringer i gatene. Det er risikabelt å
forflytte seg inne i byen. Mange mennesker
trenger medisinsk hjelp, men er redde for å forlate
hjemmene sine. - Pasienter må få adgang til
legehjelp, helsepersonell må få arbeide fritt, og
sykehus og ambulanser må bli respektert, sier
medisinsk teknisk ingeniør Vincent Maure i Leger
Uten Grenser. Han har lang erfaring fra
feltoppdrag i Elfenbenskysten. De ustabile
forholdene gjør det vanskelig å nå fram til innbyggerne, særlig i områder nær frontlinjene.
Kampene har tvunget de fleste helsearbeidere til å forlate sykehusene, og mangelen på
medisiner og medisinsk utstyr er stor. Befolkning på flukt Ifølge tall fra FN har kampene tvunget
over 300 000 mennesker til å flykte fra hus og hjem. I de siste ukene har mennesker på flukt fra
Abidjan satt opp 24 leire inne i og i utkanten av byen. Vertsfamilier har tatt tusener av hjemløse inn
i sine egne hus. 90 000 har flyktet over grensen til nabolandet Liberia. Siden februar har Leger
Uten Grenser samarbeidet med det offentlige helsevesenet på Abobo Sud Hospital, det eneste
sykehuset i området som fremdeles fungerer. Leger Uten Grenser har behandlet 129 pasienter i
de to ukene før torsdagens angrep. - Etter torsdagens angrep fikk vi inn både menn, kvinner og
barn med skuddsår og skader fra eksplosjoner, sier Maure. - Åtte av de 66 pasientene døde kort
tid etter at de ble innlagt på sykehuset. I tillegg var ni døde da de kom. Mangel på medisiner
Leger Uten Grenser har bidratt med medisiner og medisinsk utstyr, men behovet for forsyninger
er stort. Landet er fanget i en krise som blir større for hver dag. På grunn av kommersielle og
økonomiske sanksjoner fra det internasjonale samfunnet er det nesten ikke tilgang på forsyninger.
Over hele landet er det stor mangel på grunnleggende medisiner for å behandle kroniske og
akutte sykdommer. Leger Uten Grenser er til stede med medisinsk nødhjelp i Abidjan. Fra før
støtter de sykehus i de vestlige delene av Elfenbenskysten og gir grunnleggende helsetjenester i
Duekoue, Guiglo og Bangolo. Leger Uten Grenser gir grunnleggende helsetjenester også i
Nimba County i Liberia. Leger Uten Grenser jobbet i Elfenbenskysten mellom 1991 og 2007, da
landets situasjon ble stabilisert. Hjelpeorganisasjonen returnerte i 2010 da nye uroligheter tiltok.
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