
Nyhetsbrev fra Addis Abeba 2. mars 2018

www.tesfa-hope.org    www.facebook.com/tesfaishope

Kjære venner !
Vi er nå tilbake i Addis etter vår tur til Jinka. Det var
trekløveret tekniker Olaf, og kirurgene Bjarte og Yared som
reiste sammen. Med på første halvdel av turen var også Olafs
datter Inger Lill og barnebarnet Emma.

Planen for turen var egentlig å støtte klinikken i Turmi og å
gjøre kirurgi for hydatide cyster der.

Hvordan gikk dette? Det kan dere lese mer om i dette brevet,
en ting som i hvert fall er sikkert i Etiopia, er at ingenting går
som planlagt.

Jinka - the last frontier ?
Jinka er regionshovedstad i Sør-Omo, en smeltedigel av 16 forskjellige folkeslag som bor rundt Omoelven i
sørvestre hjørne av Etiopia. I sør grenser området mot Kenya, og i vest mot Sør-Sudan. Dette er et av de minst
utviklede områdene i Etiopia og har vært et Eldorado for antropologer og turister som ønsker å oppleve
”stammefolkene”. Her finner vi nemlig folkeslag som lever halvnomadisk etter eldgamle tradisjoner.

I Jinka er det et sykehus som ble startet rundt år 2000 og den
første tiden drevet med støtte fra Norsk Luthersk
Misjonssamband. Der var jeg kirurg i årene 2007 - 2008. På
den tiden regnet vi med at det bodde rundt 30 000 mennesker
i byen og ca 500 000 i området rundt, nå er det nok 60 000
mennesker i byen og 800 000 i området rundt.

I min tid var vi to - tre leger på sykehuset, nå er det nærmere
20, ja - sykehuset har også blitt oppgradert fra distriktssykehus
til General Hospital.

Echinococcus
Echinococcus er en parasitt, en bendelorm som lever i tynntarmen
hos den endelige verten. I larvestadiet infiserer den mellomverter
eller tilfeldige verter som mennesker.

I Norge er det de fem siste årene påvist 12 pasienter med sykdommen
og alle hos innvandrere. Det ble i 1999 påvist at to personer som
hadde arbeidet med reveforskning på Svalbard hadde vært i kontakt
med parasitten. Så, i praksis finnes ikke denne sykdommen i Norge.

I området rundt Jinka, blant flere av stammefolkene er det en høy
forekomst av denne bendelormen.

Parasitten finnes i flere former, den vanligste lever i hundens
tynntarm som voksen bendelorm, skiller ut egg i hundens avføring
som smitter sau. I sauen blir eggene til larver og infiserer der oftest
lever, men kan vandre til nesten hvor som helst i kroppen. Når sauen
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dør, blir den spist av hund og larven blir til en
voksen bendelorm i tynntarmen.

Mennesket er ikke en del av dette kretsløpet,
men fordi folkene her lever så tett på dyrene
sine kan mennesker bli tilfeldige verter for
larvene som da lager cyster - vannblærer -
oftest i leveren, cyster som er fulle av
parasitter. Cystene kalles hydatide cyster.

Disse pasientene kan etterhvert få ganske stor
og utspilt mage dersom cystene får vokse. I
Hamer stammen mener man at dette er en
straff for tyveri, stjeler man får man
sykdommen som gir utspilt mage.

For en stund siden ble jeg kjent med Dr Daniel
Woldeyes fra Arba Minch universitetet som
forsker på disse hydatide cystene. Han har nå sammen med andre gjennomført en screening med ultralyd blant
folkene i Sør-Omo og lett etter hydatide cyster. De hadde funnet 30 pasienter, og jeg ble invitert med som
kirurg. I min tid i Jinka opererte jeg en 15 - 20 pasienter med slike hydatide cyster.

Det var planlagt å operere i Turmi, en landsby utenfor Jinka. Der er et helsesenter med mulighet for enkel
kirurgi. Men, det fant jeg ut etterhvert, der var ikke diatermiapperat eller annet utstyr som er nødvendig for å
gjennomføre trygg kirurgi på leveren. Derfor bestemte vi oss for å flytte kampanjen til sykehuset i Jinka.

Pasienter lider
I Etiopia er det nå unntakstilstand, vi merker lite til det både her i Addis og når vi var i Jinka. Statsministeren
har gått av, og det skal velges ny statsminister. Det er særlig urolig i Oromia. Oromo-folket ønsker mer
innflytelse nasjonalt eller mer selvstyre. Oromo-folket er det mest tallrike folkeslaget her i Etiopia. Oromia
ligger rundt Addis, det har vært opptøyer og demonstrasjoner, veier har vært stengt. Når vi dro til Jinka fløy
vi og merket ingenting til uroligheter.

Men, vel fremme i Jinka får vi høre at det ikke er oksygen på sykehuset. Oksygenet kommer på store kolber
fra Addis på lastebil, men på grunn av stengte veier var det nå altså oksygenmangel på sykehuset. Det betød
ingen oksygen på intensivavdelingen, ingen operasjoner - men unntak av øyeblikkelig hjelp på reservekolber.

Pasienter lider og pasienter dør på grunn av oksygenmangel.

Hydatidprosjektet, screeningproblemer i Afrika
Mens vi venter på oksygenkolber, venter vi også på pasientene med
hydatide cyster.

Søndag 18. februar kom vi til Jinka, og tirsdag 20. februar kom 8 pasienter.
Optimistiske gikk vi ned til sykehuset for å se på dem. Før en eventuell
operasjon vil vi selvfølgelig selv gjøre ultralyd og selv avgjøre
operasjonsindikasjon. Det må en ansvarlig kirurg kunne gjøre.

Av de 8 pasientene var det en kvinne fra Hamer som bare kom med for
en sjekk, der fant vi ingenting. Hos 1 pasient fant vi polycystisk
nyresykdom, hos 1 pasient fant vi cyste på eggstokken, hos 1 pasient fant
vi en bitteliten innkapslet hydatid cyste som ikke trengte operasjon, hos
1 pasient hadde de under screeningen tolket hjertet som hydatid cyste, den
pasienten skulle selvfølgelig ikke opereres. Så hos to pasienter fant vi
sikre hydatide cyster og hos en pasient en mulig hydatid cyste. Disse tre
pasientene meldte vi til operasjon…

Jeg gjør ny ultralyd av pasientene for
eventuell operasjon
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Før operasjon skal pasientene stå på medisin i minst fire dager. Våre tre
pasienter ble satt på medisin og vi fortsatte å vente på flere pasienter og
ikke minst oksygen. Det kom ikke flere pasienter, men på søndag 25.
februar kom endelig oksygenet! Og operasjonene planlegges til mandag
26. februar.

Mens vi venter…
Olaf har vært i full sving hele tiden. Han har debutert som kuvøse fikser,
har fikset oksygenkonsentratorer og som vanlig sugemaskiner. Disse
sugemaskinene har en tendens til å gå tett…

Oksygenkolber utenfor intensivavdelingen

Oksygenkolber utenfor intensivavdelingen

Olafs pasienter venter…..

Olafs daglige kaffe….

En dag ble Olaf hentet opp til
nyfødt-intensiven. En av de fire
kuvøsene hadde ødelagt
temperatur regulering! Det er
farlig for babyen. ”Hjelp, hvor
skal jeg begynne?” tenkte Olaf
”jeg har aldri vært borte i
kuvøser før. ” Men, gammel
erfaring slår fort inn og Olaf
begynner med å åpne kontakten
til sensoren, og der finner han en
liten plugg som var knekt.
Heldigvis hadde de en ny
liggende i en skuff, sensoren ble
byttet, og alle gleder seg!
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Mens vi venter treffer vi Aster Nakalengi, en ung kvinne fra Dassanech som jeg opererte for leppespalte for
ti år siden på verandaen på gjestehuset på misjonsstasjonen i Omo Rate. 250 km sør for Jinka.

Historien om Nakalengi kan leses her: http://www.tesfa-hope.org/nakalengi .

Jeg opererte flere leppespalter mens jeg var kirurg her, men Asters var nok den som hadde størst leppespalte
av mine pasienter. Hun var 12 år når jeg opererte henne. Nå
kunne jeg endelig spørre henne hva hun husket fra
operasjonen som foregikk i lokalbedøvelse.

”Det var vondt” sa hun, ”jeg husker du sa til meg: - Gud
velsigne deg! Operasjonen forandret livet mitt! Og, jeg har i
flere år ønsket å treffe deg som opererte meg!”

Det ble et sterkt møte, jeg husker hvordan hun stod foran
speilet og gråt etter operasjonen og hvisket stille: ”Vakkert,
vakkert!” Etter 12 år med leppespalte hadde jo også tennene
hennes blitt skjeve, jeg er ingen tannlege og kunne ikke gjøre
noe med det. Jeg sa det til henne, at jeg gjerne skulle ha gjort
noe med tennene hennes også, men det var ikke mulig. ”Det
gjør ingenting” sa hun, ”det du gjorde, forandret mitt liv.”

Yared treffer mr Kahn
I Jinka er det bygget opp en øyeavdeling, der er en lokal medarbeider trent opp til
å gjøre katarakt-kirurgi. Avdelingen støttes av israelske øyeleger, og akkurat denne
gangen var det to israelske øyeleger på sykehuset i ferd med å avslutte en kampanje.

Yared håper på å komme til Israel for trening i barnehjerte-kirurgi og ville derfor
hilse på disse israelske øyelegene. Når vi kommer dit, viser det seg at øyelegene
holder på å pakke sammen og skal reise om få timer. Det siste de skal gjøre før de
reiser er å fjerne bandasjen på en 8 år gammel jente med medfødt blindhet som ble
operert dagen før og nå skal få se for første gang i
sitt liv. For ett stort øyeblikk!

Og, deres sponsor, mr Kahn fra Israel, kommer med
privatjet til Jinka på en times besøk for å overvære begivenheten og ta med seg
øyelege teamet til Addis. Så viser det seg
at mr Kahn, i tillegg til å sponse
øyelegeprosjekt i Jinka, også sponser
barnehjerte-kirurgi trening Yared har søkt
på i Tel-Aviv! Verden er liten? Yared får
en hyggelig prat med mr Kahn og dagen
etterpå er søknaden hans om opptak til
barnehjerte-kirurgi i Tel-Aviv godkjent.
Et mirakel i Jinka, for den lille jenta og
for Yared !

Aster med mannen Daniel og de to barna

Aster før, under og etter operasjonen

http://www.tesfa-hope.org/nakalengi
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Hydatid cyste kirurgi
Endelig, på mandagen opererer vi våre tre pasienter. Det er to menn fra
Nyangatom og en kvinne fra Hamer. Vi opererer de to mennene først.

Vår første pasient har en infisert cyste i området over høyre nyre. Vi åpner
den, og tømmer den. Den går langt oppover under lever mot
mellomgulvsmuskelen. Men operasjonen gikk greit.

Vår neste pasient har en aktiv cyste. Kirurgisk sett var det dette vi hadde
håpet og ventet på. Cysten ligger i leveren og mobiliseres frem i
midtlinjen. Så pakker vi forsiktig rundt med kompresser fuktet i Cetrimide
som dreper parasitten, søler man på dette tidspunktet kan pasienter få
anafylaktisk sjokk og i verste fall dø under operasjonen. Forsiktig stikker
vi hull på cysten og suger ut noe væske før vi sprøyter inn Cetrimide for
å drepe parasittene. Deretter åpnes cysten forsiktig.

Det som er spesielt med
disse cystene er at
veggen er to lag,
parasitten lager et lag og
kroppen kapsler inn
cysten i et ytre lag. Når
vi har åpent det ytre laget
ser vi ned på en sjø av
dattercyster og parasitter.

Forsiktig fjernes alle
sammen uten søl. Så fjerner vi det som er lett tilgjengelig av den
ytre veggen før vi pakker med omentfettvev og lukker.

Den siste pasienten var vi litt usikre på om hadde hydatid cyste, det
hadde hun ikke. Hun hadde en cyste på eggstokken.

Operasjon med hodelykt

Den hydatide cysten er den hvite til
venstre, i leveren

Cysten tappes Inne i csyten er det dattercyster med
levende parasitter
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Til avslutning
Så, etter 10 dager i Jinka hadde jeg operert tre pasienter, av disse to med hydatide cyster. Jeg må innrømme at
jeg var litt skuffet.

Men, hvorfor er jeg i Etiopia? Jeg er i Etiopia selvfølgelig noe på grunn av eventyrlyst og for kirurgiske
utfordringer, men for min egen del er det også mer. Jeg ønsker å tjene Gud og menneskene her, mennesker
som har lite og lider mye. For meg er min kirurgi-gjerning her en utstrakt hånd i kristen nestekjærlighet. Noen
ganger trenger vi alle å bli minnet på at det er ikke hvor mye vi gjør og hvor mange pasienter vi opererer som
betyr noe, men det er hvordan vi møter den ene, den enkelte pasienten her og nå som står overfor oss og trenger
oss.

Som kirurger er det også viktig å vite når vi ikke skal operere, Yared sa til meg at når vi har operert tre pasienter
av åtte, så har vi også avverget fem unødvendige operasjoner. For Olaf var turen meningsfull, han fikk reparert
mye, og Yared var svært glad for å treffe mr Kahn. For meg var møtet med Aster Nakalengi i Jinka en sterk
opplevelse, tenk at 45 minutter i lokalbedøvelse kan bety så mye.

Så nå er vi tilbake i Addis Abeba. Olaf er i gang på Menelik med vedlikehold og reparasjoner, og jeg opererer
sammen med dr Daniel.

Med alle gode ønsker om en flott Adwa dag

Med vennlig hilsen

Bjarte Tidemann Andersen


