Kenya-Mutomo maj-juni 3013
(Rapport 2)
Tisd. 21/5. Min första arbetsdag vid Mutomo Mission Hospitals Dental
Clinic.
Hushållerskan, kökschefen m.m. Celina kommer vid 08.00-tiden. Hon ger
mig en liten introduktion efter att vi hälsat på varann, varefter hon visar
mig vägen till tandkliniken som är inrymd i sjukhuset.
(Personalhusen ligger alla inom det stängselomgärdade sjukhusområdet).
Möter och hälsar på en av de två assisterande sköterskorna, tillika lätt
tandteknikerutbildade Rose. Hon verkar vara en mild och ödmjuk person
med mjuk och saklig sammetsröst, mor till tre barn, (alla flickor). Hennes
man jobbar inom AIM-kyrkan (African Inner Mission).
Hon upplyser och förhandsinformerar mig om att det under dagen väntas
komma två patienter med käkfrakturer samt kontroll av en tidigare sådan.
Puuuuh, puh….. Men det får gå - får lösas.
Första patienten går bra, och så fortsätter det under dagen, även om det
känns lite ovant då det nu är ungefär ett år sedan jag senast jobbade med
tandläkeri. Te-paus kl.10.30-11-00 och “siestalunch” 13.00-14.30. Sedan
behandlar man patienter tills siste man lämnat “väntrummet”/ bänkraden
utanför kliniken.
På kvällen får jag hjälp, av sjukhusets dataansvarige, med inkoppling av
Safaricommodem. Teknikern, som heter Felix Kasonzo, bor här på
området. Det visar sig att han tidigare under sex mån. tid jobbat i Migori,
varför han kände George, Fabian m.fl., så vi hade mycket att prata om.
Onsd. 22/5. Patricia, som assisterar denna dag, är smärtare än Rose. Hon
har 4 barn, (som är 21, 19, 17, resp. 15år). Den äldsta dottern är CPskadad och går på en specialskola i Kitui (grannstaden), för att lära sig
klara dagliga rutiner.
Patricia har en god portion humor och en självsäkerhet som heter duga.
Hon kallar in, och kollar med patienterna vad som besvärar, varefter hon
talar om för tandl./mig vad som skall göras och så gör jag det. Enkelt och
effektivt. Ja, hon är en lokal diagnostikerbegåvning, som vistats i lokalerna sedan de invigdes nov. 1997. Patricia bor c:a 7 km utanför Mutomo.
Cyklar till och från varje dag. Det tar 20-30 min.
Hennes man jobbar för kommunen, speciellt i de område/distrikt där de
bor. Där fungerar han som konfliktlösare, pratar med båda/alla parter och
försöker ena/lösa. Om det är något speciellt fall han ej klarar av kan han
koppla in polis. Han trivs med jobbet säger Patricia.

Ibland, när behov föreligger kan hon och Rose jobba extra vid barnavdelningen på sjukhuset.
På kvällen tar jag en promenad på egen hand, upp på bergsknallen bakom sjukhusområdet. Passerar ett par smärre odlingslotter av majs, bönor
och kassava innan vägen övergår i en stig som leder upp mot de rundade
solstekta klipporna. Vid en platå nära toppen står tre telemaster och ett
par servicebyggnader. Möter där en man som visar mig bästa vägen upp
på kopjens topp. Går dit över utblommade ängar med taggiga frökapslar,
som fastnar på byxben och skor. (De vill väl nyttja mig som fröspridare,
och jag går på det, ställer ofrivilligt upp).
Vandrar vidare och är snart uppe på toppen. Utsikten är storslagen, vid.
Det blir fina digitala bilder för dokumentation och minnesstöd. Afrika i
skymningsljus, det är något speciellt med det. (Ja, gryningsljus skall man
inte glömma, det gör sig nästan ännu bättre stämnings- och fotomässigt).
Är tillbaks i Villa Appolonia, “The Dental House”, strax innan det mörknar vid 6.30 pm. (18.30).
Har tidigare fått tips om och ringt Mike. Han är den chaufför som sjukhuset oftast nyttjar vid behov av transport. Vi har avtalat tid för ett möte,
och kl. 19.00 (7pm.) kommer han körandes fram till brotrappen på min
tillfälliga Mutomovilla.
Vi samtalar fram och tillbaks om olika möjligheter, (options), alternativa
safariupplägg och kostnader. Bestämmer inget, men mest tilltalande är en
endagstur, eftersom jag bara har söndagen ledig, då man jobbar lördagar,
som är marknadsdagar och många från landsbygden runt Mutomo just då
kommer in till stan och vill passa på att besöka läkare och tandläkare.
Jag vill inte börja med att redan första veckan här begära ledigt för mitt
eget höga nöjes skull. (PS Ledighet skall sökas hos sjukhusets föreståndare, “Sister Mary”).
En endags kortsafari till Tsavo West skulle innebära mycket tidig start,
klockan 04.30 am, säger Mike. Det är helt OK för mig, svarar jag. Föreslår också picnicupplägg, med medtagen mat för dagen. Min housekeeper
Celina tror jag kan ordna med det, säger jag, tror jag, ja, är jag helt säker
på. Mike har ej gjort/testat den varianten, men är intresserad av att göra
det, ja mycket intresserad t.o.m. Vi kommer väl överens, vi finner varann.
Jag bjuder på te och smörgås.
Besked skall jag lämna när jag hört mig för om några andra vill haka på.
För minnesant. svarar: lundstromgunnar@yahoo.com

Forts. följer.

