Kjære venner
Dette siste brevet i denne omgang skrives fra Arendal. Vi har nå kommet hjem etter en fantastisk tur. Den
siste uken var vi i Addis, det var samtidig skole og CE møte slik at det nå var samlet ganske mange
misjonærer i Addis.
Mandagen og tirsdagen var jeg på Black Lion sykehuset i Addis. Black Lion (Tikur Anbessa) Hospital er
Etiopias største sykehus, det har ca 800 senger, 630 sykepleiere, 200 leger, av disse ca 30 kirurger (10 % av
alle kirurger i Etiopia). Black Lion sykehuset er referansesykehuset for hele Etiopia, tilsvarende Rikshospitalet i
Norge. Årlig behandles 370 000 til 400 000 mennesker her.
Etiopia er et land med begrensede ressurser, forventet levealderen er mindre enn 60 år, ett av ti barn dør i
løpet av første leveår og 70 % av barnedødsfall skyldes infeksjons-sykdommer. En stor del av helsebudsjettet
går naturlig nok med til å bekjempe infeksjons-sykdommer, spesielt diaré og malaria.
Naturlig nok er kreftbehandling ikke høyt på prioriteringslisten i Etiopia, årlig regner helsedepartementet
med at det er mer enn 150 000 kreft-tilfeller i landet, men data er usikre. Sannsynligvis er det en stor andel
kreftpasienter i landet som aldri oppsøker helsevesenet. Black Lion sykehuset er også referansesykehus når det
gjelder kreftbehandling og det er startet onkologisk avdeling ved sykehuset. Likevel behandler de neppe mer
enn 150 kreftpasienter i året. Myndighetene og sykehuset ønsker å styrke kreftbehandlingen i landet.
En stor del av mage-tarm kirurgi dreier seg om kreftbehandling, kreft i tykktarm og endetarm er blant de
vanligste kreft-formene, også i Etiopia.
I Etiopia er det ca 300 spesialister i kirurgi, det finnes ikke spesialister i mage-tarm kirurgi som i Norge er
en underspesialitet i generell kirurgi. Det er et ønske om å starte opp utdanning av spesialister i mage-tarm
kirurgi og vi ble utfordret til å hjelpe til med dette. Dette vil være et prosjekt som kan bety mye for svært
mange mennesker. Kan vi klare å få til noe her?
Videre fikk vi også god kontakt med de norske legene Einar Eriksen og Kjell Magne Kiplesund som
arbeider ved det koreanske sykehuset MyungSung Christian Medical Center. Dette sykehuset er bygget som en
gave fra det sør-koreanske folk som takk for innsatsen de etiopiske styrkene gjorde under Korea-krigen. 3 518
etiopiske soldater deltok i Korea-krigen fra 1951 til 1953, de deltok i 253 slag og var ubeseiret. 122 soldater
ble drept og 536 såret.
Det koreanske sykehuset er moderne og velutstyrt. Jeg var innom der før turen sørover og deltok på
kikkhulls fjerning av galleblære. Dette sykehuset er også interessant for oss som et mulig sted for videre
engasjement.
Vi er svært takknemlige for denne turen til Etiopia, og tror nok at vi kan finne et sted for videre innsats i
helsemisjons-arbeid.
Men, turen dreide seg ikke bare om
sykehus og helse. Johannes fikk en god
skilpadde venn, og hele familien fikk
en flott dag på Sheraton hotell.
Julenissen kom også på besøk iiden
norske ambassadør residensen.

Med dette desember bildet fra bassengkanten og 32,8 °C i vannet, ønsker
vi dere alle en riktig god jul og et velsignet nytt år.
Takk for følget så langt,
Med hilsen
Helen, Bjarte, Juliana, Johannes og Sofia

