Nyhetsbrev # 1. 2013
Stockholm – Sverige 20 Mars
Kära medlemmar, månadsgivare och samarbetspartners! Nytt år, nya utmaningar och
möjligheter! Vi är glada att ni vill fortsätta att stödja och följa oss i de olika projekten.
Årsmöte har hållits och en ny styrelse är klubbad för ett år framåt, vi får ta del av Isas
och Jacobs reseberättelse från deras praktik på Kolandoto Hospital och så lite
uppdatering angående containern som närmar sig sin slutdestination. Trevlig läsning!
IAA
Årsmöte hölls den 24 februari i Inom:s lokaler på Götgatan 61 i Stockholm. Vi vill
återigen tacka för lånet av lokalen som var super! Vi gick igenom året som varit och vad
som planeras för det kommande året. Protokoll från årsmötet kommer inom kort på
hemsidan. En ny styrelse för ett år framåt klubbades igenom och den ser ut så här:

Henrik Hjelmgren, ordförande
Benjamin Grossmann, vice ordförande
Klara Ekvall, ledamot och kassör
Carolin Hermansson, ledamot
Karolina Skagerberg, ledamot
Jon Ruthman Gunnarsson, ledamot
Sara Björneke, suppleant
Nina Lai, suppleant
Claes Nordström, suppleant
En ny revisor, Lars Erik Engberg från Allegretto Revision, har också valts för ett

år.
Sjukhusmaterial
Containern med sjukhusmaterial har nu anlänt till hamnen i Dar es Salam. Nu
börjar nästa etapp med förtullning och frakt till Kolandoto Hospital. Ni kan följa
container på dess resa via länken http://iaidafrica.eu/?page_id=583
Den utrustning och apparatur som projektet Sjukhusmaterial tillhandahållit Kolandoto
hospital har under det senaste året (2012) använts för att operera 1 771 patienter!
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Vid varje operation dokumenteras olika parametrar för att både IAA och sjukhuset ska
få en större överblick över dem som behandlas, vilket infördes i samband med att
operationssalar byggdes under 2011. Nedan presenteras statistik utifrån de data som
samlats in under det gångna året:
Av de 1 771 patienterna var 54 % män och 46 % kvinnor med en medelålder på 48 år.
Den yngste som opererades var bara en månad och den äldsta var 100 år gammal.
Samtliga patienter prioriteras utifrån sitt tillstånd.
P1 – omedelbar operation
P2A – operation inom 3 timmar
P2B – operation inom 6 timmar
P3 – operation inom 24 timmar
P4 – ej brådskande operation
Se hur fördelningen utifrån prioritet blev för patienterna:

Medeltid för en operation var 28 minuter (min 5 minuter, max 170 min).
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Sjukhuset har tre operationssalar: Allmänoperation (GENERAL), mindre operation
(MINOR) och ögonoperation (EYE). De flesta av patienterna genomgår operation på
ögonoperation (47 %), se figur nedan.

Barnfonden
Under året planeras fortsatt stöd till kataraktoperationer på Kolandoto Hospital. Vi
hoppas på att under hösten göra en större insats till lämpligt ändamål.
Exchange program
Här följer en reseberättelse från våra två första studenter från Röda korsets Högskola,
Isa Palme och Jacob Burenius. Isa Palme skriver här om sina erfarenheter och
upplevelser från primärvårdspraktiken på Kolandoto Hospital:

”Jag ska försöka beskriva för er hur min praktik på Kolandoto Hospital var. Det
skulle kunna tyckas vara en lätt uppgift men det svåra är att det finns så mycket
att säga om Kolandoto. Kolandoto var allt jag kunnat drömma om och lite till.
Det var fyra månader sedan nu, som jag och min klasskompis Jacob åkte dit för
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att göra vår primärvårdsplacering, men det går fortfarande inte en dag utan att
jag tänker på vår tid där. Vare sig jag eller Jacob ville åka hem därifrån och
Kolandoto är absolut en plats jag kommer återvända till. Det är få platser som får
en att känna sig så levande som Kolandoto gör.
När jag och Jacob kom dit blev vi varmt mottagna av Dr Katani och hans familj.
Vi blev bjudna på luncher och middagar och de visade oss runt i den lilla byn
som kom att bli vårt hem under den närmaste månaden. Jag och Jacob fick bo i
ett hus precis bredvid sjukhuset och kyrkan. Under dagarna praktiserade vi på
olika avdelningar och fick hjälpa till när det behövdes. Vi fick verkligen se det
mesta och lära oss otroligt mycket om hur vården ser ut och hur man behandlar
olika sjukdomar. Vi fick träffa människor från hela Shinyangaregionen med alla
möjliga sjukdomar och besvär. Trots att många var illa däran höll de modet
uppe. Det fanns alltid en enorm värme och kärlek representerad i Kolandoto,
oavsett om det var innanför sjukhusets murar eller runt om i byn.
Eftersom Kolandoto är en liten by, där de flesta jobbar på sjukhuset, blev vi
redan första veckan kompis med alla. Barnen kom varje dag efter praktiken och
ville leka, så vi spelade mycket 4 i rad på vår altan. På kvällarna blev vi ofta
hembjudna på middagar hos olika familjer som ville visa hur man lagade mat. Vi
blev verkligen bortskämda med allt fint bemötande och fantastiska måltider. Alla
kände till att vi inte var lika framgångsrika i köket då jag knappt kan laga mat
och Jacob fick stå och koka olika bönor i timmar innan vi eventuellt fått ihop
någon mat. Det här tyckte alla var väldigt underhållande då männen inte lagar
mat där utan det är kvinnogöra, och i ”vårt” hushåll var det tvärt om. Så Jacob
gick under smeknamnet ”Mama Jacob”.
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Resan till Kolandoto fick mig verkligen att uppskatta livet på nytt och jag fick
som en nytändning till mitt framtida yrke som sjuksköterska. Jag fick verkligen
lära mig otroligt mycket om vården och jag fick även chans att prova på och göra
saker jag aldrig hade haft möjlighet till inom en praktik i den svenska vården. Jag
har alltid haft min dröm om Afrika, och nu fick jag det ännu en gång bekräftat.
Att det är här jag vill bo och leva en dag och att här lever man här och nu och tar
tillvara på det man har. En egenskap som ofta tycks glömmas bort i världen här
hemma. Jag tror verkligen att alla skulle må bra av att åka till en plats som
Kolandoto och få känna på den närhet och respekt till livet med all den kärlek
som råder där.”

Har Du frågor eller tankar, tveka inte att höra av Dig till oss. Lättast når Du oss via mejl:

info@iaidafrica.org
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