Projekt børneoverlevelse
Status på Dansk Vietnamesisk Forenings sundhedsprojekt Børneoverlevelse i det sydlige
Vietnam. Projektet startede i februar 2009 med godt 6 millioner kr. i støtte fra Danida
Af Freddy Karup Pedersen,
projektleder

P

rojektets mål er i samarbejde med Ho Chi
Minh City Welfare Foundation følgende:
• Forbedring af viden og holdninger hos
udsatte unge i Ho Chi Minh City vedr.
HIV AIDS.
• Udvikling af sammenhængende behandlingssystem og rådgivningsstøtte
for familier med børn med HIV AIDS i
projektområdet.
• Kortlægning af de hyppigste årsager til
død hos nyfødte samt udvikling af interventionspakker med henblik på forbedring
af nyfødtes overlevelse i projektområdet.
• Konsolidering af IMCI (Integrated
Management of Childhood Illness)
aktiviteten i projektområdet.
• Kapacitetsopbygning af Ho Chi Minh
City Welfare Foundation.
Projektområdet består af 40 kommuner i
provinserne Dong Thap, Vinh Long, Lam Dong
og Ho Chi Minh samt fire underudviklede områder
i Ho Chi Minh City.
Planlagte aktiviteter vedr. forbedring vedr.
forbedring af viden og holdninger hos udsatte unge
i Ho Chi Minh City er gennemført herunder
• 10 træningskurser for udsatte unge om
børns rettigheder, forebyggelse af seksuelt
misbrug samt undgåelse af HIV AIDS
smitte, etablering af ungdomsklubber
i området, familiebesøg og støtte hos
familier med børn med HIV AIDS samt
uddannelse af socialarbejdere.
• Undervisning af sundhedspersonale i diagnostik, behandling og rådgivningsstøtte
til børn med HIV AIDS er gennemført på
alle niveauer i projektområdet, men kun i
områder, hvor disse kurser ikke forinden er
gennemført af Sundhedsministeriet med
støtte fra andre bidragsydere. Et review
har vist, at diagnostik, behandling og rådgivning fungerer tilfredsstillende, mens
der er store problemer med stigmatisering
af familier med børn med HIV AIDS på
landsbyniveau, hvorfor der aktuelt og i
resten af projektperioden gøres en særlig
indsats for at forebygge dette.
• Årsagerne til død hos nyfødte er kortlagt
på provinshospitalsniveau og henvisningshospitalsniveau og en kortlægning af dødsårsagerne på landsbyniveau er i gang. De
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væsentligste potentielt undgåelige årsager
til død hos nyfødte er svære infektioner,
herunder hospitalsinfektioner samt uhensigtsmæssige forhold under transport til
behandling. Interventioner til afhjælpning
heraf er under gennemførelse. Der er gennemført kurser i håndtering af nyfødte for
sundhedspersonale på samtlige niveauer i
projektområdet.
IMCI aktiviteten er konsolideret ved
gennemførelse af to dages genopfriskningskurser for sundhedspersonale samt
etablering af telefoniske og e-mail baserede
rådgivningssystemer for sundhedspersonalet med fokus på provinshospitalerne.
Ho Chi Minh City Welfare Foundation’s
kapacitetsombygning er støttet ved
rehabilitering af organisationens fysiske

faciliteter samt gennemførelse af workshop for stab, frivillige og styrelse vedr.
projektmonitorering og evaluering samt
vedr. organisationsudvikling og fortaler
virksomhed.
Den væsentligste ændring i forhold til det oprindelige projektdokument og dettes aktivitetsplan
er, at aktiviteterne i 3 af de 4 provinser først blev
implementeret med ca. et halvt års forsinkelse,
fordi de vietnamesiske myndigheder uventet forlangte godkendelse af overførsel af midler fra
Ho Chi Minh Provinsen til de øvrige provinser
trods tidligere godkendelse af hele projektet i
Primeminister’s office. Problemet er imidlertid
løst, men har altså ført til en forsinkelse på ca. 6
måneder i implementering i 3 af de 4 provinser.
Projektet forventes derfor tidligst afsluttet med
udgangen af 2011.
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