
GOD MORGEN SODDO!

Hva? Mer reisebrev fra Bøhler? Jepps, denne gangen har jeg blitt tatt med til
Soddo Christian General Hospital, Etiopia. Det er gastro- og ulandskirurg
Bjarte Tidemann Andersen som har invitert meg med. Han har jobbet i
Etiopia flere ganger tidligere, blant annet 1,5 år som alene-kirurg i Jinka, et
mindre sykehus syd for der vi er nå. Vi skal dekke for en amerikansk kirurg
dr Paul Gray og 4 av hans 5 assistentleger. Paul er eneste bløtdelskirurg her,
og jobber stort sett hele tiden. Nå får han to ukers pause, og vi får to ukers
eventyr. Min elskede og tålmodige kone holder fortet hjemme; Simon og
Endre skal passes, Arendals befolkning skal få et friskere liv og ikke minst
skal en liten prinsesse ruges ut (hurra!). Jeg vil alltid stå i
takknemlighetsgjeld til deg, Åshild.

Allerede første kveld bar bud om et spennende opphold; da var det en mann i 40-årene med symptomer på
tarmslyng. Jeg fikk assistere den gjenværende ass.legen da vi åpnet magen og fant at tarmen hadde "gått inn
i seg selv", og dermed gått tett. Tarmen var såpass skadet at vi måtte fjerne ca 50 cm, og så skjøte sammen.
Neste dag (søndag og egentlig fridag) gikk i ett fra kl 06.30 til kl 21.30, hvorav mesteparten av tiden var på
operasjonstuen; én med kreft i tykktarmen som vi fikk fjernet, men måtte legge ut stomi, én med kjøttbein i
halsen siden torsdag og begynnende pustevansker (vi fikk fjernet beinbiten, og gitt pustehull gjennom hull
på halsen) og til slutt en gutt som var blitt påkjørt og fått en åpen kraniefraktur (hjernehinnen så inntakt ut,
og vi fikk dekket det kronestykkestore hullet med hud). En travel, men lykkelig dag for en som drømmer om
å bli kirurg. Neste dag ble betydelig roligere, og det viktigste medisinske bidraget var å finne kreft i
spiserøret til en eldre mann med svelgvansker.

Sykehuset her er mye større enn i Okhaldhunga, med nesten 200 sengeplasser, seksjonerte avdelinger med
spesialisteer innen kirurgi, ortopedi, gynekologi, pediatri, indremedisin og "emergency medicine". For tiden
er det også en pensjonert norsk røntgenlege her, og gleden var stor da jeg
oppdaget at det var Karl Roth, far til min kollokvievenn Ole Christian
Roth. Karl og hans kone Ingeborg har tatt oss svært godt imot, med kaffe
og skoleboller allerede første dagen.
Omgivelsene er vakre og frodige etter at "den lille regntiden" såvidt har
startet. Temperaturen er upåklagelig rundt 20 grader, og den etiopiske
maten (injera og wot/tibs) er bare å nyte.

Språklig og kulturelt er jeg igjen blitt et lite barn. Det er synd å måtte
gjøre all kommunikasjon via tolk. Det er mange historier jeg gjerne ville
fått del i; hvordan er det å reise tilbake til landsbygda med stomi? Hva tenker en far til en gutt med
hodeskade, og hvordan trøste far og sønn? Hvordan forklare at kreften i spiserøret ikke kan opereres - fordi
han er født i feil land?

www.soddo.org
http://paulandbecca.wordpress.com


Dejene er igjen som kirurgisk ass.lege etter at de
andre dro på 14 dagers konferanse i Kenya. Han er en
flink kirurgspire, og ikke minst forbilledlig i sitt
behagelige og omsorgsfulle møte med pasientene her.
I følge Bjarte er nettopp pasientmøtet noe av det som
vektlegges i utdanningsprogrammet som PAACS
(Pan African Academy of Christian Surgeons) har.
Når jeg reiser ut, har jeg et ønske om å være til hjelp
og til nytte. Jeg tenker at det er mitt lille bidrag til å
forskyve ubalansen i verdens ressursfordeling, når jeg
flytter en lege fra Norge til Etiopia eller Nepal. Om
det virkelig hjelper, kan jeg bare håpe på. Men det
som er sikkert, og som jeg ydmykende blir minnet om
hver gang, er hvor mye jeg selv lærer - både om meg selv, om verden, om folk, om Gud og om kirurgi.

Med oss fra Norge er også Olaf Raundalen. Han er teknisk
alt-mulig-mann, og minst like nyttig på et sykehus som
Bjarte og jeg. For det første er vedlikehold en dyd med stort
potensiale i de fleste u-land. For det andre er sand, fukt og
store temperatursvingninger sammen med ufaglært bruk
belastende for avansert teknisk utstyr. For det tredje sendes
svært ymse utstyr "til Afrika"; ting som er utgått på
dato/mangler reservedeler/mangler essensielle deler/er
inkompatibelt med strømnett/mangler bruksanvisning/osv.
Mye er nyttig og flott, en del kan være kjekt å ha, men en
del burde heller vært kastet hjemme, fremfor å bli sendt
1000-vis av kilometer og kastet her. Alle disse forholdene
gjør at Olaf har like mange og like viktige operasjoner som
vi har. Olaf kom tre dager etter oss til Soddo. Vi ble da møtt

med "Welcome, welcome! But where is Olaf??"

17. mai-feiringen fikk en litt vanskelig start, da vi måtte være med og
operere en dame med langtkommet kreft i livmorhalsen. Det er visst en
ganske vanlig kreftform her. Hun hadde blødd i fem måneder, og når
hun kom, kunne vi kjenne svulsten når vi kjente på magen. Hun burde
helst ha kommet til et større senter med mulighet for stråling og
cellegift. Det hadde hun ikke råd
til. Gynekologen her ønsket å
hjelpe henne med å fjerne
svulsten, slik at blødningene
kunne stoppe, selv om sjansen
for å bli kreftfri var liten.
Svulsten hadde vokst inn i
blæreveggen, så det ble en
vanskelig operasjon.
Senere på dagen hadde vi litt
leker for barna på
sykehusområdet. Det er blant
annet to amerikanske familier

med fem barn hver (den siste ble født for to dager siden!), så det ble
potetløp, sekkeløp og tautrekking.
På lang avstand fra Norge, i et fattig land er det lett å sette pris på
fred, demokrati og velferd. Gratulerer med dagen!

http://www.paacs.net


Bjarte har opprettet en stiftelse, Tesfa (som betyr håp på amhari). Stiftelsen har som
formål å yte bistand til organisasjoner som driver helsemisjon i Etiopia ved blant annet å

yte økonomisk støtte til helsepersonell i korttidsengasjement
yte økonomisk støtte til innkjøp av nødvendig utstyr til bruk i misjonsorganisasjonenes helseprosjekter
yte praktisk og økonomisk bistand til rekruttering og kursing av helsepersonell før, under og etter
engasjement i Etiopia.
yte praktisk og økonomisk støtte til utdanning av helsepersonell i Etiopia gjennom samarbeid med
utdanningsinstitusjoner og andre organisasjoner.

 Gå inn på http://www.tesfa-hope.org/indexno.html for mer om stiftelsen og flere nyhetsbrev!

http://www.tesfa-hope.org/indexno.html

