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Verksamhet under 2016
”Det är många tvära kast mellan glädje och frustration och ibland sorg i jobbet. Man
kommer väldigt nära både fattigdom, liv och död. Men i mötet med alla människor,
både personal och patienter, har jag fått sett så mycket förmåga till vardagsglädje i det
svåra och fått lära mig mer om vad som egentligen är viktigt i livet.”
Så summerade en av 2016 års volontärer, barnläkare Emma Wikholm, sina erfarenheter
från sitt uppdrag för Skandinaviska Läkarbanken. Många av de andra 47 sjukvårdsutbildade
volontärerna som Läkarbanken skickat ut under 2016 skulle säkert instämma. Men förutom
alla intryck och känslor som en volontär får, bidrar de också till förbättringar i sjukvården.
Karin Håkansson, koordinator för Skandinaviska Läkarbanken berättar mer om vad som
hänt under 2016:
– Förra året skickades volontärer till Kenya, Tanzania, Zambia, DR Kongo, Bangladesh,
Nepal och Central Afrikanska Republiken. De flesta av volontärerna är specialistläkare, men
det är glädjande att vi också har kunnat skicka andra yrkeskategorier som behövs bland våra
samarbetspartners, till exempel barnmorskor, barnsjuksköterskor och sjukhustekniker.
– Flera sjukhus har fått ett kontinuerligt stöd under året av läkare med olika specialiteter.
Då har läkarna ofta ansvar för en avdelning och så deltar de i akutvården, fortsätter Karin.
Och barnsjukvården har varit i fokus, två barnläkare och en barnsjuksköterska har åkt till
Nkingasjukhuset, i Tanzania och vid Mchukwisjukhuset, också i Tanzania, har det varit flera
barnläkare.
– Projektet tillsammans med
Erikshjälpen och African Inland
Church i Turkana, norra Kenya,
med målsättning att stärka barn
och mödrahälsovården i området
fortsatte för tredje året. Detta är
ett område med nomader som har
väldigt liten tillgång till hälso- och
sjukvård. Under hösten gjordes en
utvärdering av projektet som visade
att stora framsteg gjorts. Kvalitén
på vården har förbättrats och man
BARN OCH MÖDRAVÅRD – ETT AV FOKUSOMRÅDENA
har också nått ut till kvinnorna så
fler kommer till klinikerna. De svenska läkarnas och barnmorskornas insatser har betytt
mycket i kombination med utbildningar som genomförts för inhemsk personal och hälsovolontärer, berättar Karin. Utbildningsinsatser har också gjorts i andra länder, bland annat
har kirurger skickats till Panzisjukhuset i Kongo för att undervisa om nya tekniker vid
bukoperationer. De berättade att det också är viktigt att lära ut vid vilka tillfällen man inte
ska operera! Dessutom har två sjukhustekniker varit vid Panzisjukhuset och hjälpt till att
utveckla röntgenavdelningens verksamhet.
– Det är också intressant att en ny sorts insats har utvecklats under de senaste åren. Det
är att sjuksköterskor, med specialkunskap, utvärderat ett hälsoprojekt i Bangladesh som
stöds av Erikshjälpen. De senaste åren har två volontärer med jämna mellanrum åkte till
Bangladesh för att tillsammans med personalen där utvärdera och diskutera förbättringar
inom projektet. Det är ett fint sätt att jobba tillsammans med lokala krafter och stödja deras
arbete för utsatta grupper, avslutar Karin.
För att avbryta prenumeration på detta nyhetsbrev, kontakta info@doctorbank.se
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