Børneoverlevelse
i det sydlige
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Travlhed ved ultralydscanningsapparatet, der udføres ca. 70 scanninger
per dag, en overbookning på 48%
Af Helle Blom
om det fremgår af artikel andetsteds i
dette blad, besøgte jeg i november Bao
Loc hospitalet, i den fattige provins Lam
Dong.
Formålet var overordnet at flytte vores
støtte fra Børnehospital nr. 1 i HCMC til Bao
Loc hospitalet, men samtidig også at finde ud
af hvad de havde brug for af støtte. Hvad var
deres behov?
Vores mission lykkedes til fulde. Vi kom
hjem med en velgennemarbejdet liste af udstyr og andet der var behov for på hospitalet.
Det var vores ingeniør Preben Byberg der i
samarbejde med ingeniør Quang (Vietnam)
og hospitalets medikotekniker, der havde
udarbejdet listen som blev godkendt af hospitalets direktør og hans lægechefer. Det er
blandt andet udstyr som:
• Ultralydsapparat
• Opvaskemaskine til instrumenter (alt
bliver i dag rengjort manuelt)
• C- PAP udstyr til børn med luftvejssygdomme
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Derudover påviste ingeniøren at der burde
installeres central iltforsyning på hospitalet
som vi også har fået etableret på BH1. Der
var nemlig fyldt med store, uhåndterbare
iltbeholdere på alle afdelinger. Det er farligt
og det kræver meget plads.
Vedr. hygiejnen på hospitalet har de godt
fat på det forebyggende infektionshygiejniske arbejde. De har kontakt til BH1 og nogle
personaler deltager i de hygiejnekurser der
afholdes der.
Men når jeg beskriver at alle instrumenter
fra operationer og undersøgelser bliver rengjort
manuelt er det da ikke optimalt. Stikuheld og
smittefare er stor.
Et stort problem er deres manglende
engelskkundskaber. Det vil vi gerne hjælpe
dem med. Det faldt i meget god jord både
hos læger og sygeplejersker. Eksempelvis
har hygiejnesygeplejersken brug for at kunne
noget mere engelsk. De havde en udmærket
håndbog – men på engelsk. Bare et eksempel.
Så DVF vil forsøge at få fat i en engelsklærer
der kan tage til Bao Loc i en tremåneders periode. Se annonce nederst på siden. Kender du
nogen må du meget gerne sætte dem i kontakt
med DVF.
Listen vi kom hjem med er blevet godkendt
i indsamlingsudvalget og vi har allerede taget
de første skridt til støtte og glæder os over det
er muligt at hjælpe hospitalet. Vi vil løbende
sørge for at få dokumentation for de ydelser
og den støtte vi giver i form af fotos som vi
vil bringe her i bladet. Der kommer mere om
Bao Loc hospitalet i næste blad
Vi håber derfor på fortsat støtte til ”landsindsamling Hospitalsudstyr til Vietnam”
provinshospitalet i Bao Loc.
Læs om fradragsregler på vores
hjemmeside www.davifo.dk

Engelsklærer søges
Engelsklærer m/k der har mulighed for at tage til Vietnam i 3 mdr. søges.
Opgave: At undervise et hold læger og sygeplejersker i engelsk.
Hvor: Bao Loc General Hospital i Lam Dong
provinsen ca. 3 timers kørsel fra Ho Chi Minh Byen.
Er du interesseret så kontakt formand for Landsindsamlingen Hospitalsudstyr
til Vietnam på Mail: helleblom@forum.dk eller Mobil : 21 66 61 77
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Vietnam

”Chhild Survival” er Dansk
”Child
Vi
t
i k Forenings
F
i nye
Vietnamesisk
sundhedsprojekt, der kombinerer
kampen mod børnesygdomme
med forebyggelse og behandling
af HIV infektion hos børn og unge

Af Freddy Karup Pedersen,
Professor, overlæge, dr.med.
rojektet Børneoverlevelse i det sydlige Vietnam startede 1. februar 2009.
Projektet tilsigter som et pilotforsøg at
gennemføre den såkaldte ”child survival strategy” som foreslået af WHO med en indsats
over for de 5 sygdomme, der oftest forårsager
død hos børn i Vietnam kombineret med en
indsats over for sygdomme hos nyfødte samt
forebyggelse og behandling af HIV infektion
hos børn og unge. Projektet gennemføres i
samarbejde med Ho Chi Minh City Welfare
Foundation, som foreningen kender fra samarbejde om Shelter-projekterne.
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Projektets udviklingsmål er
• at bidrage til opnåelse af Milenium
Development mål nr. 4, der tilsigter at reduce
dødeligheden blandt børn under 5 år med 2/3
i 2015 sammenlignet med 1990.
• at bidrage til opnåelse af Milenium
Development mål 6, nemlig at standse og evt.
reducere spredningen af HIV-AIDS
• og endelig at udvikle Ho Chi Minh
City Welfare Foundation’s kapacitet som en
uafhængig NGO og som fortaler for børns
rettigheder og børnesundhed i Vietnam.
De mere specifikke målsætninger er
• at forbedre viden, holdning og handling
hos socialt udsatte teenagere i Ho Chi Minh
City med hensyn til HIV-AIDS og seksuelt
overførte sygdomme.
• at udvikle et sammenhængende system
for diagnose, rådgivning, behandling og støtte
1 · 2009

SHELTER INDSAMLINGEN

Hjælp socialt udsatte børn i Vietnam

Shelter Projektet godkendt
Danida har bevilget penge til det fortsatte samarbejde
med Little Rose Warm Shelter i foreløbig fire år

fra landsbyniveau til henvisningshospitalsniveau for børn med HIV-AIDS i Sydvietnam.
• at udvikle effektive interventioner,
der kan nedbringe overlevelsen af nyfødte i
projekt-området,
• at støtte og forbedre IMCI programmerne i projektområdet rettet mod de fem
hyppigste sygdomme, der fører til død hos
børn under 5 år ved at bygge på tidligere
opnåede resultater fra IMC i projektets fase
1 og 2,
• og at øge Ho Chi Minh City Welfare
Foundation’s kapacitet som fortaler for børnsrettigheder og børnesundhed i Vietnam.
Projektområdet er Ho Chi Minh City og 40
kommuner i Ho Chi Minh provinsen samt provinserne Lam Dong, Vinh Long og Dong Thap.
Lokale partnere udover Ho Chi Minh City
Welfare Foundation er medlemmer af Youth
Union og medlemmer af Women’s Union samt
personalet på Børnehospital nr. 1 og provinsernes sundhedspersonale. Projektperioden
forventes at være 3 år og starter som anført
1. februar 2009. Projektet har modtaget godt
6 millioner kr. i støtte fra Danida.

1 · 2009

Af Nis Jensen
er har været livlig mødeaktivitet om- og endnu er det usikkert om alle tilladelser
kring Shelter Projektet siden pengene går igennem eller om projektet bliver udsat.
fra Danida er blever bevilget. Dels er I så fald sender vi én eller to ned for at bistå
der blevet fastlagt faste Skype møder (Skype med arbejdet, men under alle omstændigheder
er gratis telefon på nettet) med vores partner planlægger vi en rejse, for blandt andet at
i HCMC, Little Rose Warm Shelter, dels er forberede arbejdet med oversættelserne og
der fastlagt møderækker for projektet her i planlægge det videre forløb.
landet.
Et af de første mål er at få oversat to tegne- Indsamlingen skifter navn
film til Vietnamesisk: ”Daughter”, som handler Den landsindsamling, der allerede er sat i
om incest i hjemmene, og ”A Good Boy”, som gang for at støtte de to sheltre ud over det, som
handler om pædofili. Manuskripterne skal Danida har bevilget midler til, har heldigvis
først oversættes til vietnamesisk, teksterne allerede fået samlet en del penge, men det
skal indtales på filmene og de skal distribueres viste sig at navnet Vietnams Børn – Støtte
i Vietnam. Samtidig skal det undervisnings- til sårbare børn og unge i Vietnam, ikke
materiale der hører sammen med filmene kunne oversættes til mundret vietnamesisk;
oversættes og personalet skal sættes ind i samtidig ramte det lidt for bredt i forhold til
hvordan man bruger det.
indsamlingens formål. Navnet er, hvis det
Filmene er lavet af Stairways i samarbejde bliver godkendt af bestyrelsen, blevet ændret
med børn fra et shelter i Philippinerne, som til Shelter Indsamlingen Hjælp socialt udsatte
Stairways driver, og blev i øvrigt vist under børn i Vietnam.
aktionen ”Der skal folk til”, som DVF lavede
Undertegnede er trådt ind i gruppen for
sammen med Stairways på Rådhuspladsen i første omgang at hjælpe med at få indsamog andre steder i København.
lingen til at køre på skinner, men senere også
for at kunne hjælpe med alle de andre opgaver
TV2 nyheder på vej
der er i projektet. De andre i gruppen er: Rikke
TV2 har planer om at sende et filmhold til Bille, Vân Khanh, Katrine Riisgaard Pedersen
Vietnam for at fortælle om, hvordan det kan gå & Ole Riis.
for nogen af de børn, der ikke når at blive samVi har fået lavet et logo for projektet, som
let op af systemet og ender som prostituerede er udarbejdet ud fra ét af Peter Kaaris billeder
i f.eks. Cambodja eller Thaland. Samtidig vil af én af pigerne på LRWS. Det næste skridt
de besøge LRWS og fortælle om arbejdet med bliver at lave en hjemmeside, så det bliver nemt
pigerne dér.
både at finde oplysninger om Shelter arbejdet
Det er meningen at resultatet skal sendes og også at donere penge.
i TV2’s nyhedsudsendelser over flere dage.
Turen er planlagt til at foregå allerede i marts, En flad 50’er
Allerede nu kan man støtte – den bedste måde
at gøre det på er med et fast beløb; en 50’er
om måneden gør jo ikke den store forskel i
en almindelig dansk husholdning, men kan
betyde alverden for de børn, der har så hårdt
brug for dem. Den nemmeste måde at gøre
det på er ved at lave en fast overførsel i sin
netbank. Pengene kan overføres til indsamlingens konto i Nordea:
(2290) 6448 4356 85
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