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Kjære venner og støttespillere!
Det nærmer seg slutten på et to ukers opphold i Soddo for denne
gang. Det er litt vemodig å reise fra dette stedet og menneskene
her vi har blitt glade i. Sammen med Betlehem, Mulu og Temesgen
har Olaf har jobbet hardt og har vært rundt omkring på sykehuset
og fikset operasjonslamper, operasjonsbord, overvåkningsutstyr
på intensiv, sugemaskiner, og i tillegg en mengde mindre
instrumenter og utstyr som kommer innom til reparasjon. Innsatsen
hans blir satt stor pris på.

Vi ser på Magnus Carlsen, før jeg må springe opp til
sykehuset og gjøre keisersnitt

Selv har jeg hatt enda en uke med høy operativ intensitet, en
mengde operasjoner i ulike fagfelt. Jeg har hatt kirurg vakt hele uka,
og innimellom også gynekolog vakt - og dermed hatt gleden av å
utføre to keisersnitt. Det er alltid spesielt å få lov til å være med på
å ta i mot ett nytt barn til verden.
Gastrokirurg med høy puls før keisersnitt…

Ett barn blir født…

Mandag kveld var det første keisersnittet, fødselen
hadde stoppet opp hos en førstegangsfødende og etter å ha
sett litt på Magnus Carlsen spille sjakk med pulsklokke gikk jeg opp til sykehuset med garantert høyere puls enn
det Magnus Carlsen hadde. Men, keisersnitt operasjoner
sitter i ryggmargen og det gikk bra - selv om hastigheten
nok var litt raskere for noen år siden den gang jeg var kirurg
i Jinka…

Tidligere på dagen hadde jeg også vært med på hudtransplantasjon etter brannskade og
en operasjon for endetarmsfistel. Fistler rundt endetarmen fører til puss / sekresjon / infeksjon
og vond lukt. Dette er en vanskelig lidelse å behandle og mange mennesker i Etiopia lider
av disse plagene. Under oppholdet her har jeg hatt seks små og store operasjoner for
endetarmsfistel og lært opp dr Tsegay til å fortsette med operasjonene. Ryktene om at det
var en endetarmskirurg på besøk har visst spredt seg i området og en av pasientene kom helt
fra Awassa, 120 kilometer mot øst. Hvordan slike rykter sprer seg har jeg gitt opp å forstå
for mange år siden.
Tirsdag opererte jeg i 5 ½ time på en kvinne med gynekologisk kreft. Svulsten hadde
vokst inn mot tarm og urinledere og var stor som gresskar - Det var ikke mulig å fjerne hele
svulsten, men vi fikk vekk nesten alt sammen. Før operasjonen hadde hun lav blodprosent
med hemoglobin på 5,8, etter flere blodtransfusjoner hadde hun hemoglobin på 5,9 etter
operasjonen. Kapselen rundt kreftsvulsten fortsatte å blø, så vi måtte pakke buken med
kompresser og la pasienten ligge to dager før vi tok henne inn på torsdagen igjen til ny
operasjon. Jeg var usikker på om hun ville overleve, men operasjon nummer to gikk bra blødningen stoppet og buken ble lukket. Nå kan hun nok reise hjem og få noe mer tid med
familien før svulsten igjen begynner å vokse. Hvor lang tid det tar - det vet bare Gud. Takk Jeg opererer gynekologisk
kreft med assistentlege
til dere hjemme som er med denne familien i bønn.
Leul
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På torsdag opererte jeg sammen med dr Mihiret både et barnebrokk på en toåring og en machete skade i hode.
Etter en krangel om land hadde en mann blitt hugget i hode med en machete kniv. Hogget hadde gått inn i hjernen.
Vi måtte fjerne endel dødt hjernevev, reparere bruddet i hodeskallen og stoppe blødningen. Dagen etterpå lå mannen
på sengepost og var helt fin. All ære til Gud!
Det er stadig nevrokirurgiske operasjoner her, og det henger sammen med at sykehuset har CT maskin. Andre
sykehus i områdene rundt har ikke CT maskin som fungerer og derfor blir ofte hodeskader sendt hit. Jeg er imponert
over hva man kan få til med enkle resurser for hodeskader, har gjøres borrehull for blødninger, kraniotomier og
avanserte ansiktsrekonstruksjoner. Men, noen ganger er det for store skader, en kvinne døde i helgen etter en
motorsykkelulykke - det er dessverre altfor få som bruker hjelm.

Kikkhullskirurgi operasjonsstua!

I går på fredag opererte jeg med dr Chale først en kikkhullskirurgisk
galleblære operasjon, og han gjorde omtrent hele operasjonen. Det er en voldsom
utvikling i kikkhullskirurgi nå i Etiopia - og Soddo Christian Hospital ligger
langt fremme. De tre siste månedene har over 90% av galleblæreoperasjonene
blitt gjort med kikkhullskirurgi.
Etter galleblæreoperasjonen fikk vi en urologisk nøtt (!). En eldre mann
hadde fått tilbake symptomer etter å ha blitt operert for forstørret prostata.
Ultralyd viste stein i urinblæren. Cystoskopi var ikke mulig, når vi åpnet
urinblæren fant vi først en stein, men der var også en rest av prostata tilbake så vi måtte fjerne den også. Assistentlegene her er imponerende flinke med slike
åpne prostataoperasjoner.

Blærestein og restprostata….
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Torsdag spiser vi ut med assistentlegene

Torsdagskvelden var Olaf og jeg bedt ut på middag med assistentlegene, og på fredagskvelden hadde laget vi til
middag på gjestehuset med assistentlegene og Olafs team, dey ble servert både knekkebrød, brunost, kaviar,
risengrynsgrøt og gryterett i en herlig blanding. Jeg føler virkelig at vi jobber godt sammen og jeg gleder meg allerede
til neste tur til Soddo som planlegges våren 2020.
I morgen går turen til Addis Abeba der vi skal være i to uker
og arbeide ved Black Lion Hospital og St. Paul Hospital. Da vil jeg
konsentrere meg om tykktarm- og endetarms-kirurgi samt
kikkhullskirurgi.
Jeg er glad for anledningen til å være her og bidra med det jeg
kan i dette viktige arbeidet. Og, jeg har et håp om å engasjere
kolleger hjemme slik at flere kan komme ut og oppleve hvor
meningsfullt dette føles! Vi trenger både kirurger og sykepleiere,
medisinteknikere og sterilsentralmedarbeidere. Alle kan bidra med
kunnskapsoverføring!
For meg er det spesielt å være ved Soddo Christian Hospital,
jeg blir kjent med mange flotte etiopiske leger og vennskapsbånd
knyttes. Nå har jeg besøkt sykehuset i 8 år og flere av legene som
har fått sin utdanning her, er nå overleger ved sykehus rundt omkring i landet. Selv om jeg er her bare noen uker i
løpet av et år, får jeg være med på å forme nye spesialister i Etiopia - og i gjerning vise kristen nestekjærlighet overfor
pasienter.
Fredag lager vi middag og spiser med assistentlegene
og Olafs team på gjestehuset

Det er stort
Vil du være med på å støtte arbeidet!
VIPPS: #508019
Bank: 3000 2438 093
Takk, din støtte er viktig for oss!
I takknemlighet

Bjarte T Andersen

Pasienthistorier er anonymiserte og kan være satt sammen av flere ulike pasientmøter
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En av assistentlegene prøver seg på
kaviar og syltetøy

Sammen med dr Tsegay

Sammen med dr Chala - som har begynt å lære norsk!
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