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Problemstilling/spørsmål:


Hvilket helsetilbud finnes i Kurdistanregionen for pasienter som trenger oppfølging
etter proteseoperasjoner, herunder vern mot infeksjoner?

Allmenn kirurgi tilbys ved offentlige sykehus i de tre provinsene i Kurdistanregionen (KRI)
(KRG 2012). Når det gjelder rehabilitering etter amputasjoner, driver Det internasjonale Røde
Kors (ICRC) et rehabiliteringssenter i Erbil. ICRC skaffer også proteser til pasienter som
trenger det. Siden 1993 har ICRC i henhold til egne oppgaver bistått ca. 35 000 personer i
hele Irak med fysisk rehabilitering. ICRC støtter også utdanningen av protesemakere i Irak og
tilbyr finansiell støtte til husholdninger som ledes av funksjonshemmede (ICRC 2011).
De i alt elleve rehabiliteringssentrene i Irak som ICRC støtter, mottar utstyr, verktøy,
materialer og opplæring av proteseteknikere (ICRC 2010).
Helsemyndighetenes innsats for vern mot infeksjoner har vi ikke funnet spesifikk informasjon
om.
Når det gjelder kvaliteten på helsevesenet generelt i KRI, viser en spørreundersøkelse blant
250 leger og annet helsepersonell i Erbil 1 , at flertallet vurderer det som generelt svakt eller
svært svakt. Dette gjelder nærmere bestemt tilgangen til og kvaliteten på medisiner,
forekomsten av medisinsk utstyr og kvaliteten på tjenestene som tilbys. Dessuten påpekte et
stort flertall svak medisinsk forskning, svake profesjonsorganisasjoner og ineffektiv
utdanning som de største problemene i helsevesenet. Undersøkelsen ble utført i 2010 av det
medisinske universitetet i Erbil og Helsedirektoratet i Erbil (Shabila et al. 2010).
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Helsepersonellet har uttalt seg om kvaliteten på det og offentlige og private tilbudet i KRI samlet sett.
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Utlendingsforvaltningens fagenhet for landinformasjon (Landinfo) skal som faglig uavhengig enhet innhente og
analysere informasjon om samfunnsforhold og menneskerettigheter i land som Utlendingsdirektoratet (UDI),
Utlendingsnemnda (UNE) og Justis- og beredskapsdepartementet til enhver tid har behov for kunnskap om for å
kunne løse sine oppgaver. Landinfos responser og temanotater er basert på opplysninger fra både offentlige og
ikke offentlige kilder. Opplysningene er innsamlet og behandlet i henhold til kildekritiske standarder. Kilder
som av ulike grunner ikke ønsker å bli offentliggjort, er ikke nevnt ved navn.
En respons er et svar på konkrete spørsmål og problemstillinger som saksbehandlere i utlendingsforvaltningen
har stilt Landinfo. Responser er ikke ment å være utfyllende redegjørelser for et tema eller et spørsmål, og
kildegrunnlaget vil ikke nødvendigvis være like bredt som i våre temanotater. Responser er utarbeidet innenfor
begrensede tidsrammer og vil i liten grad inneholde bakgrunnsinformasjon.
Opplysningene som blir lagt fram i responsene, kan ikke tas til inntekt for et bestemt syn på hva praksis bør
være i utlendingsforvaltningens behandling av søknader. Landinfos responser er heller ikke uttrykk for norske
myndigheters syn på de forhold og land som responsene omhandler.
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