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Projektbeskrivning
Kroniska mellanöroninflammationer, rinnande öron, är ett stort hälsoproblem i
Angola men även i många andra länder med bristfällig sjuk-och hälsovård. Det leder i
många fall till dövhet och spridning av infektionen till skalle/hjärna. I Angola råder
mkt stor brist på öronspecialister i offentlig regi och det saknas kunskap ute på
landsbygden hur ta hand om rinnande öron. Dessutom är avstånden stora och enda
offentliga sjukhuset är Hospital Josina Machel (HJM), tillika Universitetssjukhus, i
Luanda. Projektet initierades av dr Åke Reimer, specialist i öron/näsa/halssjukdomar
och medlem i RK Falsterbo Vellinge som tidigare haft ett Matching Grant projekt
med Angola. Dr Reimer har arbetat/undervisat vid flera tillfällen på (HJM) i Luanda.
I budget har även ingått inköp av öronmikroskop, kvalificerad simulatorutrustning
att lära mera komplicerade operativa ingrepp. En YouTube-film i undervisningssyfte
producerades.
När
Projektet är ett VTT (Global Grant) mellan D2390 och D9350(Western
SA/Namibia/Angola). Det startade 2017 och avslutas nu under 2021
Hur
Projektet inleddes med att 3 öronspecialister från HJM under 2 veckor fick delta vid
operationer och öppenvårdsmottagningar vid flera av Region Skånes sjukhus. Det
ingick även studiebesök, utbildning i simulatoranvändning och aktivt deltagande i
föreläsningar. En YouTube-film kring hantering av rinnande öron med portugisiskt
tal producerades och denna film nu även översatt med engelskt tal.
I Angolabudgeten har medel avsatts för utbildningsaktiviteter av hälsoarbetare/
sjukvård ute på landsbygden av de läkare som besökte oss. YouTube-filmen har fått
en viktig roll i att sprida kunskap. Öronmikroskop och simulator har använts vid
Universitet.
Finansiering
Budget för GG är totalt 325 635 SEK. Bidrag från rotaryklubbar enligt ovan, DDF och
World Fund Match.
Kontaktpersoner Åke Reimer, Falsterbo-Vellinge RK och Birgitta Ilestam RK Malmö
Triangeln, coordinator D2390 för projektet

