Maria Karjalainen
Kirje 21 / Huhtikuu 2019

Muutoksessa

Yötöissä

Palasin juuri parin viikon työmatkalta kristilliseen Soddon
sairaalaan, joka on kuuden tunnin ajomatkan päässä Addis
Abebasta. Sairaalassa hoidetaan pitkienkin matkojen päästä
tulevia köyhiä potilaita. Loppuvuodesta tutustuin Michelleen,
amerikkalaiseen perhelääkäriin, joka hoitaa sairaalan
vastasyntyneiden osastoa. Häntä seuratessa alkoi selvitä,
miten valtava työmäärä Michellellä onkaan hänen
hoitaessaan vastasyntyneiden lisäksi lastenosaston ja
poliklinikan sekä teho-osastolla ja kirurgisilla osastoilla
olevat lapsipotilaat. Samaan aikaan muutamat ystävät olivat
alkaneet rukoilla, että voisin
jatkossa olla työssäni
aiempaa enemmän hyödyksi.
Niinpä vähitellen alkoikin
näyttää siltä, että Suomesta
palattuani minua tullaan
tarvitsemaan eniten juuri
Soddon lähetyssairaalassa.
Edellisessä sairaalassani
olin saanut sopivasti
valmiiksi sen, mitä minulta
eniten oli toivottu. Otimme
käyttöön uudet hengityskoneet ja opetin amharaksi,
miten ne toimivat ja miten
koneita kannattaa käyttää.

Soddoon saapuessani oli sairaalaan
juuri otettu vauva hoitoon keltaisuuden
vuoksi. Sunnuntaisin keltaisuudesta
kertovaa bilirubiinikoetta ei ole
saatavissa, joten seuraavana päivänä
näin vauvan ja verikoevastauksen, joka
oli äärimmäisen korkea, 830. Ainoa
vaihtoehto vauvan hoitamiseksi olisi
vaihtaa tämän veri. Etiopiassa
luovutettua verta on vaikea saada,
mutta lopulta samana iltana löytyi
puolet tarvitsemastamme verimäärästä.
Toimenpidettä suunnitellessamme
huomasimme vauvan navan olevan
erittäin tulehtunut, joten toimenpidettä ei
voitu tehdä tavalliseen tapaan.
Rukoilimme yhdessä ja vaillinaisilla
välineillä onnistui saada käsiin kanyylit,
joiden kautta osittainen verenvaihto
saatiin yön mittaan tehtyä. Samalla
osaston työntekijät olivat innoissaan
saadessaan oppia, kuinka tuo
elintärkeä toimenpide tehdään.
Jo seuraavana päivänä ihmetellen
seurasimme, kuinka innokkaasti vauva
alkoi imeä tuttiaan ja pian käyttäytyä
kuin terve vauva, vaikka noin korkeasta
bilirubinista johtuvat aivovauriot ovat
palautumattomia. Näin saimme kertoa
muslimivanhemmille, kuinka
ihmeellisesti Jumala kuuli rukoukset ja
vauva voitiin kotiuttaa hyvävointisena,
kun aiemmat vastaavassa tilanteessa
sairaalassa olleet potilaat ovat kuolleet.
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Nyt huhtikuussa on suunnitelmissa muun muassa toden
teolla opetella taloudenhoitajan tehtävät sekä vierailla
sairaalalla katsomassa, miten uusien hengityskoneiden
käyttö sujuu.
Etiopiassa vuosittain uusittava työlupa on
työskentelypaikkakohtainen. Siksi luovutan nykyisen
työlupani pois lähiviikkoina ja Suomesta palatessani
anomme uuden työluvan Soddon sairaalaan. Tarkoituksena
on syksyllä muuttaa ja aloittaa työt Soddon sairaalassa.
Muutaman viikon kuluttua olen jo matkalla kohti Suomea.
Toivottavasti tapaamme kesän mittaan erilaisissa
tilanteissa! Alla on hieman kesän aikataulujani, tarkempia
tietoja tilaisuuksista löytyy seurakuntien ilmoituksista.
Aurinkoista kevättä!
2.4.2019 Maria
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