Hjælp til provinshospitalet i

Bao Loc

Provinshospitalet i Bao
ao Loc havde i november 2008 besøg fra Dansk Vietnamesisk Forening.
Gruppen bestod af Helle Blom,
om Wilfred Gluud og Ingeniør Preben Byberg.
Byberg Hospitalet er beliggende i den
sydlige del af den fattige provins Lam dong. Det var et meget vellykket besøg og en meget positiv oplevelse
Af Helle Blom, formand for Landsindsamlingen Hospitalsudstyr til Vietnam. Foto: Wilfred Gluud
Preben Byberg sluttede sig til Wilfred og mig.
Vi havde møder med direktøren på BH1 samt
med lægerne og tidligere oversygeplejerske
Vo Kin Sa på projektkontoret. Her blev vores
formål med rejsen forelagt og man er enig i
at vi nu støtter hospitalet i Bao Loc. BH1 vil
fremover hjælpe os med rådgivning og andet
der må dukke op. Vores formand Jørgen Prag
havde besøgt Bao Loc hospitalet i 2007 (se blad
4/2007) og forberedt vores kontakt.
Vi havde lejet en minibus chauffør til vores transport, og det var Wilfred, Preben og
Prebens kone Majbritt, Quang og mig der drog
af sted. Turen til Bao Loc er på en udmærket
vej, og med et lille stop til frokost tog det ca.
3 timer. Vi havde booket hotel vi havde set i
Lonely Planet guidebogen og det viste sig at
være midt i byen tæt på hospitalet. Hotellet
var sat til salg og der var ikke meget service.
Men for 10 USD pr. nat var det ok. Der var fine
storblomstrede nylon-lagener. Jeg vænner mig
aldrig til at sove i det stads. Mit værelse var
uden vinduer – og lå indeklemt mellem de to
andre – men vi opholdt os jo ikke så meget på
Fra møde med hospitalsledelsen på provinshospitalet i Bao Loc, fra venstre ingeniøværelset. Havde travlt med at få styr på alt det
rerne Vo Nhat Quang og Preben Byberg, hospitalsdirektør Dr. Thien Van Huynh,
vi havde planlagt hjemmefra.
hygiejnesygeplejerske Dinh Hong Xuyen og Helle Blom
Besøget startede ud med et møde på
ormålet med rejsen var overordnet at
Hospitalsdirektør Thiens kontor, hvor han
flytte vores hjælp for de indsamlede
havde samlet lægechefer, hygiejnesygeplejermidler fra Børnehospital Nr. 1 (BH1) i Ho
sken og lederen af medikoteknisk afdeling. Vi
400 senge
Chi Minh byen til provinshospitalet i Bao Loc.
informerede kort om vores formål med besømed 180.542 sengedage i 2007,
Det er flere gange blevet omtalt her i bladet at
get. Forinden havde de modtaget vores Terms
hvilket er en overbelægning på 24 %
Børnehospital nr. 1 nu er så velfungerende
of Reference for besøget på mail. Derefter blev
243.292 ambulante besøg
både hvad angår kvalificeret personale som
der planlagt en rundvisning og jeg fik en en5.024 operationer
administration og økonomi. Hospitalet har
gelsktalende læge, chef for infektionsmedicin
4.849 fødsler enten lokale eller
gennemgået en meget stor udvikling på alle
Dr. Bien, som guide. Wilfred interviewede
komplicerede fra andre distrikter
områder og det sidste nye er at man også har
direktøren og fik tal og statistikker, og Preben
525 ansatte, 72 læger, 156 sygehjertekirurgi med alt hvad det indebærer.
og Quang var sammen med chefen for mediplejersker, 71 sygehjælDesværre er medikoteknisk afdeling ikke så
koteknisk afdeling, Mr. Tanh. Det viste sig at
pere, 22 på apoteket, 26 teknikere
velfungerende da man mangler uddannede
være en meget effektiv opdeling.
og 43 i administrationen.
ingeniører. Vores kontaktperson Ingeniør
Godt arbejdsmiljø
Bao Loc området (optageområde)
Quang, har forladt hospitalet og arbejder nu på
omfatter
de
5
sydlige
distrikter
I
Lam
universitetet. Vi er så heldige at vi kan benytte
Mit overordnede indtryk af hospitalet er meget
Dong provinsen, har 560.850 indbygQuang som konsulent og tolk hvilket er en
positivt. Der var utrolig god orden overalt
gere (nov 2008). Byen Bao Loc har
stor fordel, og Quang var med på hospitalet
samt en behagelig stemning, og man fik ind155.730 indbyggere. Der er små
i Bao Loc.
tryk af at der herskede et godt arbejdsmiljø
hospitaler i de 4 andre distrikter.
Rejsen startede i Ho Chi Minh byen hvor
med gode relationer mellem de forskellige
Flere oplysninger på hjemmesiden
vores ingeniør fra indsamlingsudvalget,
personalegrupper. Der var travlt og der var
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2 mødre der passer deres børn, som er født for tidligt og
som derfor er under opsyn på børneafdelingen

Bao Loc området har ca. 25 % minoriteter,
her en far der passer sin lille pige
mange patienter, voksne som børn, overalt fleste opgaver selv. Det der ikke kan løses i Bao
på hospitalet. Bao Loc General Hospital er jo Loc bliver videresendt til hospitalet i Dalat der
ikke et decideret børnehospital som BH1. Men også er beliggende i Lam Dong provinsen,
der er en stor børneafdeling med 50 senge eller ved meget svære tilfælde til HCMC.
samt intensivafdeling og en neonatal-afdeling
Vi blev vist rundt af Cheflægen på børnemed 20 senge. Derudover kommer der mange afdelingen, Dr. Thu, som kunne fortælle at de
gravide og mødre med børn til ambulant fleste børn var indlagt med respirationssygundersøgelse og behandling. Eksempelvis er domme. Derfor vil vi snarest indkøbe C-PAP
der børneambulatorium med to undersøgel- udstyr til afdelingen. Udstyr som er et vigtigt
sesstuer, hvor der hver dag kom mellem 70 -90 redskab i den sammenhæng.
børn på hvert afsnit.
Vi planlægger at indkøbe 4 sæt i første
Hospitalet har alle specialer og udfører de omgang. I alt var der 8 børnelæger og 19
1 · 2009

K^ZiCVb
6  ?  D  J  G

Madlavning til patienter og
pårørende er doneret af lokale rige
sygeplejersker ansat på børneafdelingen.
Det man savnede på børneafdelingen var
et sted hvor forældrene kunne være. Mange
”bor” ligefrem i barnets seng. De er nød til at
blive på hospitalet og de er med til at passe
barnet under indlæggelsen. Det er for kostbart
og deres hjem er alt for langt væk, så de har
ikke mulighed for at tage hjem. Lam Dong er
en fattig provins, med ca. 25% etniske minoriteter. Så det var også derfor det var sådan
en positiv oplevelse. Vi følte at her kunne vi
virkelig hjælpe og støtte.
Vi så også deres ”køkken” hvor de laver
mad til alle dem der ikke har råd til selv
at købe deres mad. Når jeg har sat køkken
i anførselstegn, er det fordi det ikke var et
køkken i vores forstand. Det var nærmest
en lade med nogle ildsteder og store kar og
baljer. Her blev der lavet mad til mellem 90100 patienter hver dag. Penge til indkøb og
personale blive doneret af rige forretningsfolk
der bor i området. Men ellers ser man mange
der laver mad i krogene på hospitalet. Det er
helt naturligt og meget normalt i Vietnam.
Bao Loc General Hospital er altså ikke
udelukkende et hospital for børn, men det er et
stort provinshospital hvor mange børn indlægges og behandles hver dag. Hospitalet indgår
også i DVF’s nye Danida finansierede projekt
”Child Survival” i de sydlige provinser. Det vil
derfor stadig være børn og børnesygdomme
samt overlevelse hos børn der har fokus når
vi skal støtte hospitalet.
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