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Maa / aihe:		AFGANISTAN / Hoidon saatavuus, B-hepatiitti
			AFGHANISTAN / Availability of treatment, Hepatitis B
Kysely eriteltynä:
1. Millaista hoitoa Afganistanissa on saatavilla B-hepatiittin? 
2. Onko hoidon tavoitettavuudessa jotain esteitä?

1. What kind of treatment is available for Hepatitis B in Afghanistan?
2. Are there some limitations in terms of accessibility to the treatment?

Kiirehtimisperuste:	kiireellinen
Vastauksen päiväys:	5.11.2018 / esao

Julkisuusaste:		julkinen
			
Vastaus:
1. Millaista hoitoa Afganistanissa on saatavilla B-hepatiittin? 
Afganistanin terveysministeriön mukaan 150 000 afganistanilaisella on B-hepatiittitartunta ja vuoden 2016 aikana rekisteröitiin 36 000 uutta tapausta. Ongelma on, että vain yksi 20:stä tartunnan saaneista tietää kantavansa virusta.  Ministeriön mukaan 11 maakunnassa oli saatavilla hepatiittiin liittyvää neuvontapalvelua vuonna 2017. Hepatiitti B-rokote kuuluu Afganistanin kansalliseen rokotusohjelmaan ja vuonna 2017 arviolta 70 % lapsista oli annettu hepatiitti B -rokote. PAN/Karimi 30.7.2017; Afganistan: MopH 31.7.2017.
MedCOI-selvityksen mukaan Afganistanin Kabulissa on saatavilla vastaavan kaltaisessa tapauksessa B-hepatiitin mahdollisesti vaativaa sairaalahoitoa sekä avohoitoa ja seurantaa (erikoistumisaloina sisätaudit, endokrinologia [hormoneja tuottavien elinten sairaudet]). Sisätautien alan hoitoa on saatavilla julkisesta hoitolaitoksesta ja endokrinologian yksityisestä. Afganistanissa ei ole kuitenkaan saatavilla maksasairauksiin erikoistunutta lääkäriä (hepatologia), vaan edellä mainitut sisätautien ja endokrinologian poliklinikat hoitavat tällaisia potilaita. MedCOI/Local Doctor in Afghanistan 2.4.2018. 
Lisäksi Kabulissa on saatavilla yksityisistä hoitolaitoksista maksantoiminnan tutkimiseksi vaadittavia laboratoriokokeita (PT, albumiini, bilirubiini, transaminaasit: ASAT, ALAT ym.), sekä koepalatutkimuksia (maksabiopsia). Saatavilla ei ole kuitenkaan maksan ultraäänitutkimusta (elastografia, Fibroscan). MedCOI/Local Doctor in Afghanistan 2.4.2018.   
2. Onko hoidon tavoitettavuudessa jotain esteitä?
Julkinen terveydenhoito on Afganistanissa ainakin teoriassa ilmaista, mutta hoito yksityisillä vastaanotoilla ja sairaaloissa saattaa olla erittäin kallista. Lääkkeiden hinta riippuu niiden käyttötarkoituksesta ja laadusta. BFA Staatendokumentation 2018, s.35–37. Lääkärit ilman rajoja -järjestön (MSF) tekemän selvityksen mukaan käytännössä ilmaisen julkisen terveydenhoidon toteutumisessa on haasteita ja yli puolessa tapauksista potilas joutuu itse kustantamaan ainakin hoitoon tarvittavat lääkkeet. Frost et al. 15.11.2016; MSF 2014, s. 8. Terveydenhoidon kokonaiskustannukset ovat korkeita ja se on keskeisin syy hoitoon pääsyn estymiseen. Kuluja aiheutuu lääkkeiden lisäksi laboratoriokokeista, sairaalahoidosta, matkustamisesta, vastaanottomaksuista sekä lahjuksista. MSF 2014, s. 8. MedCOI:n haastatteleman lähteen mukaan B-hepatiittiin ei ole Afganistanissa mahdollista saada julkisista varoista kustannettua hoitoa. MedCOI/Belgian Immigration Office 4.4.2017.
MedCOI-selvityksen mukaan yksityisessä hoitolaitoksessa ensimmäinen käyntikerta sairauden hoitoa varten maksaa vuoden 2017 tietojen mukaan laajuudesta riippuen 2700–6075 afgaania (AFN) Vastaa noin 31,5–71 euroa kirjoitushetkellä. kerralta.  Seurantakäynti maksaa 1688 afgaania (AFN) Vastaa noin 20 euroa kirjoitushetkellä. kerralta. Maksan toiminnan tutkimiseksi vaadittavat laboratoriokokeet maksavat vuoden 2017 tietojen mukaan yksityisessä hoitolaitoksessa 1114–1397 afgaania (AFN) Vastaa noin 13–16,5 euroa kirjoitushetkellä. kerralta. Yksityinen hoitolaitos vaatii lisäksi 5000 afgaanin (AFN) Vastaa noin 58 euroa kirjoitushetkellä. suuruisen vakuusmaksun, joka palautetaan, jos hoito ei maksa koko summaa. MedCOI/Belgian Immigration Office 4.4.2017.
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Vastuuvapauslauseke:
This document was written by the Finnish Immigration Service´s COI Service according to the common EU-guidelines for processing factual COI (2008). It was therefore composed on the basis of carefully selected, publicly available sources of information. All sources used are referenced. All information presented, except for undisputed/obvious facts has been cross-checked, unless stated otherwise. The information provided has been researched, evaluated and processed with utmost care within a limited time frame. However, this document does not pretend to be exhaustive. Neither is this document conclusive as to the merit of any particular claim to refugee status or asylum. If a certain event, person or organization is not mentioned in the document, this does not mean that the event has not taken place or that the person or organization does not exist. The information in the document does not necessarily reflect the opinion of the authority and makes no political statement whatsoever.


