Kære Kristelig Lægeforening,
Der er på høje tid, der kommer lidt nyt om de 10.000 kroner, jeg blev tildelt af Kristelig
Lægeforening.
Min tid i Nigeria i år gik, som det plejer, for hurtigt. Vi får flere og flere patienter, og da vi ofte har
meget dårlige patienter, som er indlagt, kræver det meget. Vi er stadig, kun Ibrahim Samuela, som er
leder, og en ung mand, der ikke har bestået afgangseksamen fra 9.klasse (ansat januar 2015), og så
selvfølgelig mig. Men jeg kan ikke klare det alene, så Ibrahim kom kun på en enkelt tur til fire
landsbyer.
Siden vi skiftede epilepsimedicin, fra Fenemal til Tegretol, har vi i år ikke haft nogle med
forbrændinger, og det er bare så godt. Dog koster Tegretol cirka 4 gange så meget som Fenemal,
så vi har brugt 4000 kroner til at sænke prisen for patienter med epilepsi. De fleste patienter her med
epilepsi er retarderede, fordi de ikke er blevet behandlet i tide, og en del bliver ikke helt krampefri,
fordi vi ikke formår at hjælpe dem optimalt. Hvis der er en læge som kan/vil komme og hjælpe os
med at blive bedre ville det jo være skønt!
Vores drøm om at behandle alle patienter med Trakom er meget svær at håndtere, fordi
befolkningen her ikke regner epilepsi for en sygdom, der skal behandles, så de kommer ikke til
klinikken. Det er kun dem, der kommer med andre øjensygdomme og Entropion, der får medicin.
Vores gode medhjælper Gayus kom på skole til videreuddannelse og er nu klar til at starte på Health
and Technology-skolen i Takum , en 4-årig uddannelse, hvis han skal have en BA. Ibrahim,
kliniklederen, er alene om det hele, når jeg ikke er der, så han trænger til aflastning, når jeg kommer,
og så er det høst, så han skal også i marken. Der er ingen her, der økonomisk kan klare sig uden at
have en mark og selv avle hovedparten af deres mad.
Nabbu er nu på andet år på Health and Technology-skolen i Takum og skal læse 2 år mere, da han
så får en BA. Vi håber, at vi kan finde penge til at ansætte ham, så det vil blive muligt at nå ud til de
mange syge og blinde, som ikke kan komme til Dakka.
Når vi sætter priserne op, for at vores økonomi kan nå sammen, går mange patienter til den lokale
chemist, så vi får færre patienter og dermed lavere indtægt, så det hjælper ikke, og de fattigste får
ikke den hjælp, vi gerne vil give dem.
Hjertelig hilsen og en stor tak for hjælpen, Rikke Vestergaard.

Rikke Vestergaard er frivillig missionær og sygeplejerske for Mission Afrika. Hun tager hvert år til
Nigeria på turistvisum og passer sin gamle station, som hun selv har bygget op.

