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Teltleir i Port au Prince på Haiti, opprettet etter jordskjelvet i vår. Erberto Zani, AMURT Italia

AMURT Haiti støttes av store organisasjoner
For videre arbeid på Haiti har AMURT spesialisert seg på å motta gaver fra store
organisasjoner, og har til nå mottatt 2 millioner dollar. Støtten gjør det mulig å gi
hjelp til barn og skape arbeidsplasser til lokalbefolkningen. Fotografiet over er fra
en fotosamling bestilt av AMURT Italia som blir gitt til mulige givere.
Hjelp til Pakistan etter flommen
Mange millioner mistet sine hjem, avlinger og
husdyr etter flommen i sommer. AMURTEL
som gir hjelp til barn og kvinner samarbeider
med den pakistanske kvinnegruppen Behbud.
De har sendt lastebiler med mat, vann og
medisiner og vil nå ta del i gjennoppbygging.
Donasjoner kan sendes på Paypal.com til
kontoen info@amurtel.org.

Stor aktivitet i Romania
AMURTEL driver nå 2 barnehager som
inkluderer handikappede barn, et
etterskoletid - senter og et
barnehjem, i tillegg til andre
aktiviteter. Frivillige fra ett av deres
katastrofehjelp - kurs aktiviserer her
fattige barn fra familier rammet av
oversvømmelse.
Offentlig støtte til deres prosjekter har

nå blitt redusert, og Didi ønsker å komme i kontakt med noen som kan gi et årlig
beløp, eller organisere en årlig veldedig aktivitet. For kontakt se: amurtel.ro.
Brev fra Haratma
Haratma er snart ferdig med medisinstudier i Oslo og arbeider nå som frivillig på
AMURTs klinikk i Voltaregionen, sør-øst i Ghana.
Jeg har nå vært her i Ghana i litt over 1 ½ mnd. Mesteparten av tiden har jeg
tilbrakt på en klinikk som ble startet av AMURT for 7 år siden, og som tar imot
mellom 150 og 250 pasienter i måneden. De tilfellene som hyppigst blir behandlet
er malaria, sår/kutt, diarre, luftveisinfeksjoner og ryggplager etter hardt
jorbruksarbeid. I tillegg tilbyr klinikken opplæring i familieplanlegging, deler ut
prevensjonsmidler og har 4-5 fødsler i måneden.
Når jeg kom til klinikken var det fire lokale som jobbet der, i tillegg til Emperor
som var en av intiativtakerene til oppstarten og som har det daglige ansvaret for
driften. Ingen av disse fire har noen utdanning utover det som tilsvarer norsk
videregående, men har fått opplæring av frivillige sykepleiere, jordmødre og leger
som kommer for å jobbe på klinikken. I tillegg opparbeider de med tiden praktisk
erfaring. Ut i fra forutsetningene de har er jeg veldig imponert over innsatsen de
gjør og ansvaret de påtar seg, men samtidig kan jeg ikke legge skjul på at deres
mangel på helsefaglig utdanning legger begrensninger. Klinikken har også en TBA
(Traditional Birth Attendant, en ufaglært jordmor) boende fulltid som har
ansvaret for fødsler. Siden jeg kom dit har det kommet en ny ansatt som akkurat
har avsluttet sin sykepleierutdanning. At klinikken har en helsefagligutdannet
ansatt er et godt skritt fremover.
Pengemangel gjør at klinikken har et begrenset utvalg av medisiner og utstyr, og
dette fører igjen til at det kan være vanskelig å få behandlet alle pasienter
ordentlig. Klinikken skal være mest mulig selvfinansiert, og ettersom de fleste i
området er fattige bønder kan ikke klinikken ta betalt mye for hvert besøk. Ut i
fra det jeg har sett dekker ikke inntektene nok utstyr.
Ellers var mangelen på muligheter til å gjøre tilleggsundersøkelser som
blodprøver og røntgen noe av det som har vært vanskeligst å venne seg til for
min del, ettersom dette gjør det vanskelig å stille diagnose. Det eneste unntaket
er malaria, som vi har en hurtigtest for. Klinikken har også en minilab som vil
gjøre det mulig å teste for en del infeksjoner, men
som ingen av de nåværende ansatte foreløpig har
fått opplæring for å bruke. Forhåpentligvis vil den
være i bruk om noen måneder. Utover å tilby
behandling fra vestlig medisin, tilbyr også
klinikken homeopatisk behandling, og Emperor
har et godt rykte for sine mange gode resultater.
Klinikken har vært, og fortsetter å være, et veldig
positivt tilskudd til helsetjenestene i området.
Ideer til nyhetsbrevet kan sendes til bergenyoga@yahoo.no

