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Overlægenhavde
scanneremed
til Kenya
Takl<etvære over-
læge og radiograf
kan gravide og
kvæstede kenyane-
re blive scannet
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VEJLE - Nu kan kenyanere
på landet også blive scannet
for, om de har galdesten, el-
ler om de har en gaviditet
uden for livmoderen. Det er
patienter på privathospita-
let Nanyuki Cottage Hospital
i I(enya, som netop harmod-
taget to ultralydsscannere
fra Veile Sygehus.

De to scannere har været
brugt på Vejle Sygehus, men
er erstattet af mere moder-
ne udstyr og skulle derfor
kasseres. I stedet kan scan-
nerne nu gavne patienter på
Nanyuki Cottage Hospital,
hvor der i høj grad mangler
udstyr. Her har man aldrig

tidligere kunnet foretage ul-
tralydsscanninger.

Moderkage oggaldesten
Røntgenafdelingens overlæ-
ge Finn Mathiesen og radio-
grafen Jens Thagaard har
længe ledt efter udstyr, der
kunne sendes til Kenya. I
sidste uge. var Finn Mathie-
sen så nede for at lære med-
arbejderne i Nanyuki, hvor-
dan scannerne fungerer.

-Jeg underviste en læge og
enjordemoder i brugen. Det
viste sig, at de vidste meget
om, hvad de skulle kigge ef-
ter hos patienterne, og ud-
styret er et kæmpestort løft
for det lille sygehus. En af
scannerne skal bruges til at
scanne gravide, så man
blandt andet kan måle bar-
nets hjertefunktion og se,
hvor moderkagen sidder.
Den anden scanner vil man
blandt andet bruge til at
tjekke, om milten er i styk-
ker efter en trafikulykke, el-
ler om der er galdesten,

svulster eller andre grimme
ting i maven, forklarer Finn
Mathiesen.

Lægen og jordemoderen
har travlt med at behandle
patienter, så hospitalet vil
nu ansætte en sonograftil at
scanne patienter. Dermed er
man sikker på, at udstyret
vil blive brugt.

Otte årundervejs
Ideen opstod så småt i 1995,
hvor Finn Mathiesen var på
en konference i Peking. Her
hørte han, at op mod to
tredjedele af jordens befolk-
ning ikke havde adgang til at
blive scannet.

- Jeg besøgte hosiitalet i
Nanyuki for otte år siden i
forbindelse med en studie-
tur. Det lille lokale sygehus
havde røntgenudstyr, men
manglede scannere. Derfor
lovedejeg at lede efter brugt
udstyr til dem i Danmark.
Det viste sig at være meget
svært, for som regel får leve-
randørerne de gamle scan-

Overlæge Finn Mathiesen scannede en gravid mave, da han i sidste uge besøgte Nanyuki Cottage

Hospital nordvest for Mount Kenya. Han har i otte år undersøgt muligheden for at sende brugte ultra-

lydsscannere til hospitalet, og nu virker den alternative ulandshjælp. PRlvArForo

nere med sig, når de danske
sygehuse får nyt udstyr. Så
jeg er meget glad for, at det
endelig lykkedes. De havde
nok ikke troet, at der skete
noget, når der var gået otte
år, siger Finn Mathiesen

Han betalte selv sin flybil-
let og fik et lokalt tlyselskab
til at betale transporten af
scannerne.

Næste stop Nepal?
Allerede i 2OO8 inviterede
han to radiografer I(enyatta
National Hospital i Nairobi

til Vejle Sygehus, hvor de i to
uger uddannede sig til at
bruge MR-scannere. Radio-
graferne fik scannernes MR-
protokoller med på et usb-
stik, og kunne med dem
bruge den første offentlige
MR-scanner i IGnya. De
avancerede CT- og MR-scan-
nere er vanskelige at vedli-
geholde på små sygehuse på
landet, men ultralyd kræver
kun strøm, så de kan anven-
des overalt uden den store
serviceorganisation.
Nu lykkedes det så endelig at

bringe.ultralyds-udstyr til
Nanyuki Cottage Hospital,
som er et non-profit og med-
lemsdrevet hospital, der er
afhængig af donationer.

- Det her er ulandshjælp,
der virker, og det har været
en stor og meget positiv op-
levelse. Det har krævet et
enormt papirarbejde, for at
det kunne lykkes, men vi vil
gerne forsøge igen. Måske
kan vi §ende scannere til Ne-
pal næste gang, behovet er
der i hvert fald, siger Finn
Mathiesen.


