
Lydfil (CIMIC) 
 
Direktøren: 
Direktøren starter med at takke for hjælpen og støtten, som danske NGO’er har bidraget ned 
gennem PRT (Provinsial Reconstruction Team) i Helmand.  
 
Interview 1: Vice-provinsguvernør i Helmand 
 
”Ved danskernes støtte har vi fået mange sundhedsmidler og medicinsk udstyr overdraget 
gennem PRT’et. Jeg håber at vi ved hjælp af disse midler vil løse mange helbredsmæssige 
problemer for landets indbyggere”. 
Han siger ydermere, at de er rigtig taknemmelige for det nye udstyr, som de har fået fra den 
danske organisation, som er blevet indsamlet fra den danske sundhedssektor og efterfølgende 
er blevet overdraget til os. ”Noget af det vigtigste udstyr, som vi har fået er en 
røntgen-maskine, ultralydsscanner og andet essentielt medicinsk udstyr. 
 
”Indtil videre er der blevet gjort meget for at forbedre helbredelsesmulighederne, og jeg 
håber, at vi i fremtiden vil kunne fokusere mere på dette område, og lige om lidt vil være i 
stand til at løse nogle af de problemer, som vi kæmper med lige nu. Dette er mit håb”. 
 
Interview 2: Direktøren for sundhedsvæsenet i Helmand 
”I ved godt, at vores hospital har 50 senge. For cirka 6 måneder siden begyndte ændringerne, 
og vi er nu blevet et betydeligt større hospital med kapacitet til betydeligt flere patienter og 
sengepladser. Ved hjælp af dette udstyr og medicin er vi begyndt at kunne give behandling til 
personer med særlige sygdomme, og vi vil også påbegynde at udføre operationer. Desværre er 
personalet ikke på samme niveau som vores nye udstyr, da vi ikke er i stand til at finde nok 
kvalificeret personel til at udfylde hospitalets stillinger. Vi har offentliggjort stillinger, men 
forsøget har ikke været særlig vellykket, og det er et stort problem for os.  
 
De har dog fået besat nogle stillinger, men ikke nok.  
Der er også nogle budgetmæssige forhindringer, med de arbejder med at få mere udstyr til 
flere hospitaler, så de kan hjælpe flere patienter. Men lige nu har de ikke nok kapacitet til at 
hjælpe alle.  
 
Interview 3 (dari) : 
”Hospitalet har, ved hjælp af PRT’et, fra en dansk organisation fået flere tons udstyr, en masse 
medicin, røntgenmaskine og en ultralydsscanner. Jeg håber, at nu hvor hospitalet har fået 
dette udstyr fra Danmark, at det i fremtiden vil kunne lette deres arbejde og at de vil kunne 
løse deres problemer. Jeg ville blive glad, hvis samarbejdet kunne fortsætte fremover. Jeg er 
meget glad”.  
 
 


