Beretning fra Hospitalsindsamlingen ved DVF’s Generalforsamling 2017
Det kan måske hævdes, at 2016 blev pessimisternes år – det år optimisterne havde
udset til at blive indvielsens år for det nye, store hospital i Bao Loc. Sidstnævnte fik
ikke ret. Vi venter stadig – vi ser lys forude, men er endnu ikke sikre.
Så vi opfyldte to af hospitalets tre ønsker om gaver, selvom vi faktisk havde bestemt
at vente og se på mangler på det nye hospital: et blod gas analyse apparat og en
infusionspumpe.
Vi sendte penge – 100.000, tingene er købt og fakturaerne fremsendt og godkendt.
Udover dette har vores tanker og vores arbejde gået på at udvirke et besøg i Danmark
af dels direktør, dr. Thien dels vicedirektør, dr. Thanh. Vores invitation blev – som
den bør – fremsendt til de to, som så bad de bestemmende myndigheder om tilladelse
til at rejse. Vi havde gerne set besøget løbe af stabelen i dette forår, men tilladelsen,
da den blev givet og givet sent - omfattede kun en person fra hospitalsledelsen.
Direktøren skal – på grund af sin 60-års-fødselsdag gå på pension den 31. maj, og
vicedirektøren, som jo ønsker at blive direktør, turde ikke rejse midt i den evt. tumult
i anledning af udnævnelsen af en ny direktør. Resultatet er blevet, at dr. Thien vil
besøge os som pensionist, hvor han kan råde over sin egen tid, og vicedirektøren, som
så forhåbentlig får titel af direktør vil komme, når alt er i smult gænge, omfattende
dels igangsættelsen af hans virke dels af det nye hospital.
Vi har modtaget ønsker om bidrag (eller betaling) af to ting, dels en ”venefinder” for
babyer dels en monitor ved behandling af dialysepatienter., desuden ønsker de et
dialyseapparat, så vi skal se på pengene. Ved det møde, vi skal have senere på dagen
regner jeg med, at bestyrelsen bifalder disse ønsker og beslutter, hvad der er penge til.
Jeg vil igen i år gerne takke bestyrelsen for deres samarbejde med mig. De to lægers
ekspertise og ligeledes ekspertisen fra ingeniøren, som kender alt til hospitalsudstyr
gør, at udvalget fungerer fagligt upåklageligt, en dygtig kasserer, der har orden i
tingene, et medlem, hvis store kærlighed til Vietnam bestandig bringer os på
omgangshøjde rent informationsmæssigt og en medicinstuderende, som dels kender
Vietnam dels lover fagmæssig kunnen i fremtiden gør mit arbejde som formand
sikkert og forsvarligt – og for dette siger jeg tak.
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