Det daglige Ethiopiske mirakel
15 timers kørsel fra Ethiopiens hovedstad Adis Ababa i den lille klække kaldet Aire.
Vejen er undertiden asfalteret, men består mest af hullede og dårligt vedligeholdte
grusveje, som med deres kaskader af støv, der ligger som en tåge over hele
landskabet, er et vidnesbyrd om den mangel på nedbør, som sætter sit aftryk på det
daglige liv i hovedparten af Ethiopien.

Hovedindgangen til hospitalet i Aire

Her i Aire finder man et lokalt sygehus, hvor den danske læge Erik Erichsen gennem
de sidste ni år, dagligt har præsteret en indsats og det man kommer nærmest ved at
betegne som mirakler på stribe..
Hospitalet er grundlagt i 1930 af tyske missionærer, som erkendte, at en spredning af
det hellige budskab ikke havde meget effekt, så længe den lokale befolkning var
plaget af sygdomme.
Den tyske mission indrettede til en besyndelse en 2-seng stue i en hytte, lig de som
var beboet af den lokale befolkning, og på den plads klarede man sig frem til 1956,
hvor en egentlig hostpitalbygning, med plads til 25 senge, blev inviet.

Det første ”hospital” i Aira

Det aktuelle hospital
I perioden mellem 1988 og 1993 blev de nuværende bygninger opført, og hospitalet
fremstår nu som en række pavilloner – forbundet i et netværk af overdækkede og
skyggegivende gange . Mellem de enkelte bygninger ligger åbne græsarealer, der
anvendes som opholds- og rekreative arealer for indlagte patienter, og ikke mindst de
pårørende, som i stort antal befinder sig på området, og er en vigtig faktor i
patientplejen.

Udsnit af hospitalsområdet

80 senge pladser findes der fordelt i pavillonerne, som er opdelt til mænd, kvinder og
børn, men derudover kan man finde et område, hvor patienterne indskrives,
forundersøges og siden sendes videre til laboratorier, hvor der tages de nødvendige
prøver.
Centralt ligger bygningen, hvor der dagligt foretages de nødvendige operationer.

Bygningen indeholder i den ene ende en afdeling, hvor de nødvendige
røntgenbilleder tages – i den anden ende de 3 operationsstuer.

Ventende patienter og pårørende i området mellem x-ray og operationsstue

I området mellem de 2 sektioner sidder de henviste patienter langs bygningen, og
afventer tålmodigt at det bliver deres tur til at blive opereret.
3 operationsstuer ligger tæt ved siden af hinanden, og sammenlignet med standarden
på danske sygehuse, synes de meget forskellige fra disse. Til gengæld er antallet af
operationer, der foregår i en uafbrudt række fra den tidlige morgen til hen under
aften, langt større – og betydeligt mere varieret.

De to store operationsstuer for enden af gangen – og den mindre, som bedre kan
sammenlignes med en privatpraktiserende læges briks, til venstre bag det lyse
forhæng.

En arbejdsdag i Aire

Dr. Erik Erichsen og dr. …. Tager et overblik over de planlagte operationer

Dagen indledes med et overblik over de planlagte operationer, som er printet ud på et
a-4 ark. Ti til tolv er det almindelige antal opførte, men dertil kan meget let tilføjes
nye og uforberedte, hvis der eksempelvis har været trafikulykker i området med
mange sårede.
Et sådan uheld havde fundet sted, den første dag vi besøgte Aire, og listen af
gennemførte operationer på denne dag, som blev meget lang, blev suppleret
vedvarende med håndeskrevne notater, som fyldte det ganske ark, ved dagens
slutning.
En sådan dag er der ikke noget som hedder fast arbejdstid. Der arbejdes simpelthen
igennem til man kan overskue de indkomne skader, og ved hvilke er akutte og kræver
straks behandling, og hvilke der kan udsættes til den følgende dag.
Et team af operationssygeplejersker og narkoselægen står de 3 ansatte læger bi. Man
arbejder som en enhed, og Erik behøver ikke mange ord. Rutinerne er så faste, og
selv om hans blanding af dansk, svensk, engelsk og etiopiske sprog umiddelbart kan
forekomme vanskelligt at forstå, er ingen på noget tidspunkt i tvivl om, hvad han
ønsker og mener.

Udstyr og medicin er en permanent mangelvare på stedet, men man klarer sig med
alternative redskaber, som har vist jeg at have den samme effekt, som det langt dyrere
hospital udstyr. Et kirurgisk apparat til at bearbejde knogler, har en pris omkring
20.000 kr. Men i Aire klarer man sig ligeså godt med en boremaskine indkøbt i det
lokale byggemarked. Den skal blot sprittes grundigt.

Ligeså med handsker, sprøjter, sakse, pincetter og andre hjælpemidler, som ofte
betragtes som engangsmaterialer på vore breddegrader. Her renses og desinficeres alt,
så det kan genbruges.
I Danmark er den sikreste vej til infektioner ofte et sygehusbesøg. Her i Aire er
infektioner efter de operative indgreb sjældne – ja nærmest ikke forekommende.

Genbrug
Genbrug er af nødvendighed ført ud i sin yderste konsekvens, og eksempelvis kom en
ældre patient tilbage til hospitalet, fordi han som støtte ved et brud, havde fået en stift
indopereret. Stiften skulle ud igen. Ikke så meget fordi den var i vejen eller generende
hos den opererede, men fordi der var brug for samme stift ved kommende
operationer.

Erik assisteres af sin hustru og 1. Sygeplejerske , Senait, da han hentet støttemateriale fra operation i
helbredt patient tilbage

Manglen på det nødvendige grej, har gjort hospitalets kirurger at sammenligne med
magikere. Har man ikke det rigtige, det autoriserede apparatur, må man kreere
alternativer, som kan udfylde de samme funktioner. Og da endemålet i enhver proces
er det vigtigste, nødsages man i mange tilfælde at tage de mellemliggende processer
mere afslappet end det havde været tilfældet, hvis det nødvendige – det tilstrækkelige
apparatur var til stede.
Og endemålet nås hver gang. Hospitalet kan fremvise en liste over vellykkede
behandlinger – så man på det nærmeste bliver religiøs. Men det er ikke noget man
fører sig frem med. For næste opgave – sidder og venter – og ved siden af den næste
igen.

Fordeling af midler og støtte
Der er ting, som kan få Eriks temperament til at blusse.
Der findes udvalgte sygdomme, som har hele verdens bevågenhed, eksempelvis,
AIDS, tyfus og tuberkulose, men det er sygdomme, som fylder meget lidt i det
samlede sygdomsbillede. Til gengæld tilflyder midler til løsning af disse udvalgte,
mens det store antal sygdomme i dagligdagen, vedvarende lider under akut mangel på
midler.
Der er stort set ingen grænser for hvor mange midler der tildeles AIDS, på trods af at
sygdommen er ret sjælden i Etiopien. Det kan aflæses ved, at ansatte ved AIDS
projekter, kører rundt i store luksusvogne, mens den almindelige læge på gulvet i
bedste fald må nøjes med mere beskedne modeller.
En samtale med et tysk ægtepar, ansat under AIDS fonden, kan være en ganske god
illustration af dette misforhold.
Da vi spurgte til deres arbejde, havde de ikke mange konkrete informationer omkring
AIDS og bekæmpelsen af samme, men de var meget optagne af tidlige ægteskaber,
som ofte betød, at de unge fødende kvinder – ikke havde den fornødne fysik, men
allerede ved 2. Fødsel var nødt til at føde ved kejsersnit.

2 minutter gammel pige – født ved kejsersnit på Aire Hospital

Det er Erik og hans kollegaer i Aire, der hver uge forløser ved ikke under 10
kejsersnit, men det er repræsentanter for AIDS bekæmpelsen – der får midlerne til at
formidle – og af samme grund kører rundt i de dyre bilmodeller.
Formoder at paradokset er tydeligt!

Tilbage til operationsgangen
’

Opvågning

Efter operationerne køres patienterne til det grønne ”opvågningsværelse”, hvor de
bliver grundigt overvåget..
Og siden køres de til en af 6-sengs stuerne, som er fordelt rundt på hospitalet.

En flækket albue lægges i stræk

Det er for en stor dels vedkommende pårørende som foretager den fornødne
patientpleje, selvfølgeligt overvåget af de kompetente plejere. Underbemanding og
travlhed gør dette til en nødvendighed.

Søgning
Aires opland er blot en lille landsby, og en ret ufremkommelig og støvet vej. Men
trods sparsomme transportmuligheder til hospitalet, er der dagligt en søgning af flere
hundrede mennesker, som ofte kommer lang fra – ikke sjældent til fods. Man har et
andet forhold til afstande og tilbagelæggelse af samme, end vi er vant til i Danmark.
Således fortalte narkoselægen, at han var lokal opvokset, og blot boede 3½ times
gang fra sygehuset.
En fast gruppe patienter er de, der er henvist efter manglefuld eller fejlbehandling på
andre sygehuse. På andre sygehuse bliver brud ofte blot behandlet ved forbindinger –
og det betyder, at der til Aira kommer mange patienter med forkert sammenvoksede
brud, som så må brækkes op – og genbehandles.

Indgangen til forundersøgelse

Om morgenen samles de nye patienter foran den store hal, hvor de indskrives – og
siden kaldes ind til en forundersøgelse, som afgør den videre behandling.

Siden sendes nogle af patienterne videre til afdelingen, hvor der tages
laboratorieundersøgelser, og den endelige videre behandling afgøres.
Afrunding
Hospitalet er oprindeligt udsprunget af en tysk missions erkendelse af et behov for
sygepleje, hvis en lydhørhed overfor deres budskab overhovedet skulle være
realistisk.

Men med tiden er en sådan grad af uafhængighed opnået, at den støtte man i sin tid
fik fra den tyske mission – er blevet vendt til en donation til samme.
Mange har vist hospitalet interesse, og har ydet spredte bidrag til driften, men ofte har
der været paradoksale modkrav knyttet til en sådan støtte.
Således ville en institution gerne yde støtte til opbygning af en sygeafdeling, men
som en slags betingelse, krævedes det, at hospitalet i samme forbindelse opførte
”indtægtsgivende” bygninger. De realistisk kalkulationer omkring indtægterne ved
det ordinære hospitalsarbejde, syntes man ikke at have forståelse for. Mente i stedet
at et cafeteria – måtte være mere relevant.
Så nødtvungent opførte man er cafeteria – der som forudsagt af hospitalets personale
i dag ligger hen som en tom bygning, da en positiv drift i området var mere end
urealistisk.

Cafeteria

Mange retter henvendelser til Aire– og tilbyder deres frivillige assistance – imod
kost, logi og beskedne lommepenge. Men nøgtern betragtet vil sådanne henvendelser
ikke være til megen hjælp, men blot en oplevelse for udbyder, som sandsynligvis vil
gå mere i vejen end være til gavn.
Mange vil gerne besøge og opleve, men meget få efterlader noget som sygehuset kan
have gavn af. Et enkelt hold norske studerende – dog en undtagelse, da de
efterfølgende at udarbejde statistisk materiale, omkring visse forløb.

I en tid hvor der ofte sættes spørgsmål ved hjælpeorganisationer og den måde de
indsamlede midler forvaltes er det befriende, at opleve et hospital som det man finder
i Aire. Et hospital, som kun kan se de store tilskud glide dem forbi.
Her er drivkraften en sjældent praktiseret humanistisk og en kompromisløs holdning
til at yde en indsats, hvor egen vinding og ydre status er helt uden betydning.

En uforbeholden hyldest til det dansk/svenske ægtepar Erik og Senait, som gør
en stolt over at være dansker.

