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De Stichting Mohammed V voor Solidariteit organiseert, van 23 tot 

25 december, organiseert een belangrijke medische en chirurgische 

campagne in de provincie Figuig 

 
 

De Stichting Mohammed V voor solidariteit sluit het programma van plaatselijke 

medische campagnes voor 2021 af met de organisatie, van 23 tot 25 december, van 

een grootschalige medische en chirurgische interventie in de provincie Figuig. Dit volgt 

op de twee medische karavanen die in november in de provincies Taza en Taounate 

zijn uitgevoerd en waarbij meer dan 6.700 arme mensen gespecialiseerde 

zorgverlening en chirurgische ingrepen hebben gekregen. 

 

Deze nieuwe campagne, die tot doel heeft de medische hulpverlening dichter bij de 

bevolking te brengen en de geografische gezondheidszorg op het niveau van de 

provincie te verbeteren, zal gelijktijdig worden gevoerd in het Hassan II-

ziekenhuiscentrum van Bouarfa en in de gemeente Talssint. Het wordt uitgevoerd in 

samenwerking met het Ministerie van Volksgezondheid en Sociale Bescherming, het 

Regionale Directoraat Volksgezondheid van Oujda, het universitair ziekenhuis van 

Oujda, de Provinciale Delegatie van Figuig, de plaatselijke autoriteiten, het 

Mohammed VI Nationaal Centrum voor Gehandicapten in Salé en de medische 

vereniging Action Urgence.  

De interventie zal zich toespitsen op chirurgische ingrepen (maag- en darmchirurgie, 

KNO en cataract) ten behoeve van 210 personen in het provinciaal ziekenhuis van 

Bouarfa, en op een multidisciplinair zorgaanbod dat ter beschikking zal worden gesteld 

van de inwoners van Talssint en van die van de naburige gemeenten Bni Tadjit, 

Boumerième en Bouchaouen.  

 

De bevolking zal kunnen profiteren van algemene consultaties en gespecialiseerde 

medische diensten, waaronder interne geneeskunde, gezondheid van moeder en kind, 

tandheelkunde, reumatologie, hartheelkunde, huidheelkunde en oogheelkunde. De 

raadplegingen zullen ook de screening van cataractpatiënten en/of dringende 

interventiegevallen mogelijk maken, die rechtstreeks zullen worden behandeld door de 

teams die in het ziekenhuis van Bouarfa werkzaam zijn.  

 

https://fr.techdico.com/traduction/neerlandais-francais/maag-+en+darmchirurgie.html
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Er is een belangrijk technisch en humanitair project voorzien om de nodige zorgen te 

verstrekken en in de beste omstandigheden aan de vraag van de bevolking te voldoen. 

Naast de teams van de Stichting zullen meer dan 100 huisartsen en specialisten van 

het Universitair Ziekenhuis van Oujda, de provinciale delegatie van Bouarfa en de 

medische partnervereniging Action Urgence aan deze solidariteitsactie deelnemen.  

 

 

 

 

 

 


