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DE STICHTING MOHAMMED V VOOR SOLIDARITEIT 

ORGANISEERT EEN BELANGRIJKE MEDISCHE EN CHIRURGISCHE 

CAMPAGNE IN DE PROVINCIE TAOUNATE. 

 

 

De Stichting Mohammed V voor solidariteit zet haar programma van plaatselijke 

medische campagnes voort om de zorg dichter bij de afgelegen bevolkingsgroepen te 

brengen en de door de pandemie geaccentueerde moeilijkheden om toegang te krijgen 

tot de gezondheidsdiensten te verlichten. Zij organiseert van 25 tot 27 november in de 

provincie Taounate een grootschalige medische actie met een multidisciplinaire 

zorgverlening en chirurgische ingrepen. 

 

De operatie, die op twee plaatsen tegelijk zal worden uitgevoerd, met name in het 

Provinciaal Ziekenhuiscentrum (CHP) van Taounate en in het centrum van de 

gemeente Tahar Souk (48 km van Taounate), zal ten gunste komen van de kansarme 

bevolkingsgroepen van Taounate en Tahar Souk, alsook van de inwoners van de 

naburige plattelandsgemeenten Tameddite, Beni Ounjel en Fennassa-Bab El Haît. 

 

Dankzij dit solidariteitsinitiatief zullen 160 patiënten in het ziekenhuis van Taounate 

kunnen worden behandeld op het gebied van viscerale chirurgie (60 gevallen) en 

cataractchirurgie (100 gevallen).  

Tegelijkertijd zal de operatie op het terrein van de Tahar Souk raadplegingen en 

verzorging op het gebied van mondhygiëne, algemene en gespecialiseerde 

geneeskunde (kindergeneeskunde, reumatologie, pneumologie, KNO, oogheelkunde, 

cardiologie, gastrologie, gynaecologie en neurologie) mogelijk maken. Dit aanbod zal 

gepaard gaan met radiologische en biologische onderzoeken, opsporing en 

apparatuur voor mensen met een lichamelijke beperking, en de verschaffing van 

geneesmiddelen en medische hulpmiddelen. De bevolking zal ook kunnen profiteren 

van bewustmakingssessies over goede hygiëne- en gezondheidspraktijken, in het 

bijzonder gericht op jonge schoolkinderen.   

 

Om het succes van deze campagne te verzekeren, zullen aanzienlijke personele en 

logistieke middelen worden ingezet, waaronder de terbeschikkingstelling van 

operatiezalen en onderzoekkamers in het ziekenhuis van Taounate, het gebruik van 
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de 8 mobiele medische eenheden van de Stichting, 2 ambulante operatiekamer en 4 

ambulances voor noodevacuaties.  

 

Voor de operatie wordt een medisch team van 100 artsen ingezet (52 specialisten, 14 

huisartsen, 4 tandartsen en 30 verpleegkundigen, technici en medische assistenten), 

plus vrijwillige verpleegkundigen uit Fez.  

 

De uitvoering vindt plaats in samenwerking met het Ministerie van Volksgezondheid 

en Sociale Bescherming, de Regionale Gezondheidsdirectie van Fez, de 

Gezondheidsdelegatie van Taounate, de plaatselijke autoriteiten, het Nationaal 

Centrum voor Gehandicapten Mohammed VI in Salé, alsook de 5 medische 

verenigingen die een overeenkomst met de Stichting hebben ondertekend : AMPS - 

Marokkaanse vereniging voor gezondheidsbescherming, AMMS - Marokkaanse 

medische solidariteitsvereniging, ANFAS - Marokkaanse Vereniging voor de 

Ondersteuning van Chronische Aandoeningen van de Luchtwegen, APSMIRS - 

Provinciale vereniging voor steun aan patiënten met nier- en gezondheidsproblemen 

en AMD – El Amal Vereniging van de Diabetici de Marokko.  

 

 

 


