Nordisk medicinsk studierejse til Vietnam
45 læger og sygeplejersker besøger Børnehospital nr. 1 i Ho Chi Minh City
I november 2002 rejste en gruppe norske, svenske og danske læger og sygeplejersker – med overvægt af
børnelæger – til Vietnam og Cambodja. Vi var interesseret i at se, hvilke forhold vore kolleger arbejder
under, idet deres betingelser jo er masser af patienter, men begrænset økonomisk råderum. Vi blev meget
venligt modtaget på Børnehospital no. 1. Sygehusdirektør Dr. Tran Tan Tram bød velkommen, og Dr.
Tangchi Thoung gav en oversigt over sygehusets aktiviteter. Dr. Tuan fra planlægningskontoret og
Chefsygeplejerske Mrs. Vo Kim Sa bistod med rundvisningen.
Sygehuset blev bygget i 1954 og har nu 850 senge fordelt på 21 afdelinger. Der er 6 laboratorier. Sidste år
var der 633.390 ambulante besøg, 10.966 operationer og 29.191 indlagte patienter. Der arbejder 179 læger,
365 sygeplejersker og den samlede personalestyrke er omkring 1000 personer. Man behandler børn op til 15
år, og tager sig af alle sygdomme undtagen stivkrampe, difteri samt hjerte- og hjerne-kirurgi. Man prioriterer
behandlingen af de typiske U-landssygdomme som diarré, luftvejsinfektioner, malaria, denguefeber og
underernæring. Vaccinationer udføres også. Ud over behandling deltager sygehuset i undervisning af læger
og sygeplejersker, i forskning og i internationalt samarbejde. Dansk-Vietnamesisk Venskabsforening har et
mangeårigt samarbejde med sygehuset.
Når man går en tur rundt i sygehuset, ser man børn og forældre overalt, og man får en fornemmelse at stor
aktivitet og entusiasme. Dette bekræftes af, at en børnelæge ser gennemsnitlig 100 patienter på en
arbejdsdag. Generelt er belægningsprocenten under 100, men på denguefeber-afdelingen fortalte lægen, at de
undertiden har belægning på over 100%, hvilket betyder mere end en patient i sengen – det er ikke
ualmindeligt på vietnamesiske sygehuse. Standarden af diagnostik og terapi på Børnehospital nr. 1
bedømmer jeg som meget høj, omend der på det højteknologiske område er nogle mangler sammenlignet
med danske forhold – f. eks. bruger man undertiden manuel vejrtrækningshjælp på intensiv afdeling, da man
ikke har tilstrækkelig med respiratorer. Sygehuset har også en afdeling for traditionel vietnamesisk
behandling, og her kan man f. eks. behandle med akupunktur og urter.
Efter dette meget positive besøg på Børnehospital nr. 1 drog vi med bus til Cambodja’s hovedstad Phnom
Penh, hvor vi besøgte National Pediatric Hospital. Vi fortsatte til provinsbyen Siem Reap, hvor vi besøgte
Kantha Bopha Hospital, der er startet og styret af en schweizisk børnelæge. Det er tydeligt, at Cambodja er
fattigere end Vietnam, og dette afspejler sig også i sundhedssektoren. F. eks. er spædbarnsdødeligheden 110
af 1000 nyfødte i Cambodja, 36 af 1000 nyfødte i Vietnam og 7 af 1000 nyfødte i England.
Generelt er det studiegruppens opfattelse, at det er meget nyttigt at opleve kollegers arbejds- og livs-vilkår,
når man besøger et fremmed land. Undertiden etableres personlige kontakter, som også kan medføre, at man
med sin baggrund og uddannelse kan bidrage til udviklingen i U-lande.
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Tekst til vedlagte billede:
Det lykkedes at samle en del af gruppen til fotografering for hovedindgangen til Børnehospital nr. 1. Vi
havde medbragt svenske, norske og danske flag, men de forsvandt, da de vietnamesiske børn så gerne ville
have dem.

