Pædiater søges!
Jeg hedder Tine Møberg, er sygeplejerske og missionær i Etiopien, udsendt af Promissio. Jeg er engageret i
opbyggelsen af et nyt medicinsk center i Addis. Det hedder Nordic Medical Centre (NMC). Vores vision at
højne den medicinske kvalitet i Etiopien ved at tilbyde medicinsk behandling svarende til international
standard, tage os godt betalt for vores ydelser, og derefter bruge overskuddet på uddannelse af etiopisk
sundhedspersonale, samt billig/gratis behandling til de fattigste.
Lige nu har vi en lille klinik, Viking Clinic. Men vi håber i løbet af den næste måned at kunne flytte ind i nye
bygninger og åbne NMC. I første omgang med klinik, UL, CT, X-Ray, sengeafdeling med plads til 10
patienter, samt en alarmcentral og ambulancekørsel. Vi er allerede startet på tilbygningen til næste fase,
hvor vi skal åbne med en akutmodtagelse, to operationsstuer og intensiv med 5 sengepladser, som efter
planen skal åbne engang i foråret 2016.
Jeg skriver nu, fordi vi mangler en pædiater. Vi havde en fastansat kvindelig pædiater, men hendes mand
blev forflyttet til et andet land, så hun måtte rejse. Vi vil helst have en udenlandsk pædiater, fordi det
internationale samfund, som lige nu er vores største kundekreds, efterspørger dette. I Danmark er vi jo
vant til at tage vores syge børn til en alment praktiserende læge, men sådan er det ikke i resten af verden.
Her vil de gerne i direkte kontakt med en pædiater med det samme. Så en stor del af arbejdet ville blive
konsultation og modtagelse af de børn der kommer, diagnosticering og behandling af dem.
Mon Kristelig Lægeforening kender pædiatere, der kunne tænke sig at komme ud i verden enten for
kortere eller længere tid? Det kan være alt fra 2-6 måneder (eller længere). For en korttidsudsendelse
tilbyder vi rejseomkostninger betalt, samt kost og logi og en mindre løn. Hvis nogle kunne have lyst til
længere tid, kan vilkårene forhandles.
Det er en fantastisk arbejdsplads og en læge der har lyst og mod til det, kan blive brugt både som pædiater
og inspirator i opbyggelsen af stedet og indflydelsen kan blive stor, eftersom vi er er ved at starte op og skal
finde rutiner og procedurer for alle vores arbejdsgange. Vi arbejder meget på at stedet skal være et godt
sted at være for både ansatte og patienter, og det kollegiale fællesskab er stort. Vi har en blanding af
etiopisk og udenlandsk personale, så der er også rig mulighed for at få lidt af den etiopiske kultur ind under
huden.
Hvis nogle har interesse i dette, vil jeg gerne sende en mere uddybende beskrivelse af NMC eller via Skype
svare på diverse spørgsmål. Jeg vil naturligvis også gerne sætte interesserede i kontakt med vores norske
overlæge, som kan give mere detaljerede oplysninger om stillingen.
Venlig hilsen Tine Møberg, sygeplejerske ved Nordic Medical Centre, Addis Ababa.
Kontakt:
Tlf: Tel: +251 (0)912628985
Mail: tine@ababa

