
Kjære venner

Søndag 6. november kjørte vi de 330 kilometerne fra Addis Abeba til Soddo. Veien er fin og turen gikk
unna på 5 – 6 timer uten problemer. På kvelden fikk vi være med på velkomst middag for gjester fra USA
og oss. Det kom bl.a. to kirurger fra USA for et to ukers opphold.

Soddo Christian Hospital ligger i byen Soddo i regionen Wolayta omtrent halvveis mellom Addis Abeba og
Jinka. Det er et regjerings-sykehus i byen som opprinnelig startet som et misjons-sykehus (SIM) men ble
overtatt av kommunistene under Derg tiden. På regjerings-sykehuset er det en kirurg. Opplandet til
sykehusene er mer enn 3 millioner mennesker.  I 2010 ble det utført nesten 4 000 kirurgiske prosedyrer og
5 199 pasienter var innlagt ved Soddo Christian Hospital. 38 % av disse ble behandlet ved hjelp av støtte fra
”fattig-fondet” det vil si at disse pasientene neppe ville hatt mulighet til behandling uten dette sykehuset.

Soddo Christian Hospital er et privat sykehus eid av en stiftelse i USA. Sykehuset er tilknyttet Pan African
Academy of Christian Surgeons, PAACS, som er ansvarlig for spesialist utdanningen av kirurgene. Det er
nå 6 kirurger i spesialistutdanning ved sykehuset, disse får en 4 årig kirurgisk utdannelse og binder seg til å
arbeide 5 år etter endt utdanning i Afrika. Kirurg teamet her nå er to generelle kirurger, dr Jon Pollock og dr
Paul Gray, videre er dr Duane Anderson ortoped her.

Det har vært flott opplevelse å få være med disse to generelle
kirurgene Paul Gray og Jonatan Pollock i deres arbeid ved
sykehuset. De har 6 residents, (assistentleger i spesialisering
til generelle kirurger), en har fri denne uken, en har rotasjon
til ortopedisk avdeling slik at det er fire som er med på
kirurgisk avdeling. Jeg har for det meste vært gjest og sett
hvordan programmet fungerer og er imponert over hva
PAACS får til her. Et par operasjoner har jeg også fått være
med på å assistere legene i spesialisering, de er flinke og godt
motiverte.

Onsdag var det undervisning for legene, da ble det undervist
i statistikk og om hvordan man skal kunne finne medisinske
artikler ved hjelp av søkemotorer på internett og ikke minst
hvordan lese dem. Dette er temaer som vi jobber en del med
hjemme, som også er viktig for en god utdanning i generell
kirurgi.

Olaf har nok gjort mer
nytte for seg enn jeg ved
dette sykehuset, han har
reparert diverse utstyr,
senger, ovner, montert
lamper og har vært travelt

opptatt og har hatt mye moro med sine etiopiske kolleger. Tilfeldigvis
kom det nå en tekniker fra Addis på planlagt besøk, og det viste seg
faktisk at denne teknikeren, Behailu, som reiser rundt på ulike sykehus,
også hadde vært i Jinka mens vi og Olaf var der i 2008. Sammen har
disse fått sett over svært mye, men noe er det ikke mulig å reparere og
reservedeler er dessverre vanskelig å få tak i. Her er mye å ta tak i for
Olaf.

I bønn før operasjon

http://www.soddo.org
http://www.paacs.net/


Helen har hatt hovedansvaret for undervisningen av barna, men jeg har også hatt tid til å være med på det.
Her er det dårlig med internett forbindelse, så Juliana har brukt Britannica Encyclopedia DVD en del til å
finne stoff til sin oppgave om Etiopia. Da lærer hun jo også mer engelsk!  Johannes klarer seg også greit
med hjemmeundervisning og begge klarer greit å komme igjennom det stoffet de skal. I tillegg har Johannes
også vært ute og spilt fotball flere ganger med dem som vil, og blant annet har han trent med sykehuslaget.

Soddo er en større by enn Jinka, det er
morsomt å bli litt kjent i en by som vi
tidligere bare har kjørt igjennom.  Vi har
allerede prøvd ut flere restauranter, og gått
en del i gatene her. Det er her som andre
steder at vi blir fulgt av barn som tigger
penger og voksne som roper og hilser på oss.
Men stort sett er folket hyggelige og
hjelpsomme.

Det er flott å se hvordan PAACS
programmet ved sykehuset her virkelig
former legene i spesialisering, ikke bare
lærer de kirurgi, men også etikk, både
oppførsel og respekt overfor pasientene og
også arbeidsetikk. Dette er viktige verdier
disse kirurgene vil ta med seg i nye stillinger
i de sykehusene de kommer til som
spesialister.

Søndag 13.11 reiser vi videre til Jinka, en 8
timers kjøretur.

Med hilsen

Bjarte Tidemann Andersen


