Rapport från projektet

Nanjing SWI, Kina

Ett varmt TACK för ert bidrag till Healthy Feet-projektet!
Under december 2008 var Prof. Lars Renberg tillsammans med undertecknad i Nanjing
för vidareutbildning av läkarteamet i Ponseti-metoden och uppföljning av de ingrepp
och behandlingar som gjorts. Fram till dess hade teamet behandlat drygt 30 barn med
klumpfot, vissa tillsammans med Prof. Renberg och andra på egen hand. Det är klart att
teamet nu har den kunskap man behöver för att behandla och rehabilitera barn i tidig
ålder med klumpfot. I vissa lite mer komplicerade fall behöver de fortfarande
experthjälp.
Ett sådant fall var den 12-årige pojken Kong JinDou, som övergavs i 8-årsåldern,
förmodligen på grund av det svåra handikapp han har. Genom att se på honom kan
man tydligt förstå vad som händer om klumpfot inte behandlas i tid (se bifogade
bilder). Kong JinDou har mycket svåra missbildningar på fötterna och kunde inte längre
stödja på dem. Efter att pojken själv och personalen bönat och bett Prof. Renberg att
försöka operera, gjordes en mycket komplicerad rekonstruktion av pojkens fötter i
december 2008 av Prof. Renberg. Operationen blev lyckad såtillvida att Kong JinDou nu
kan använda proteser och med dem kan han ta sig fram relativt obehindrat för egen
maskin. Han är mycket lycklig över denna förändring!

HUR GÅR VI VIDARE?

I september månad 2009 besökte undertecknad Nanjing SWI tillsammans med f.d. Vice
Director Zhang Zhong från CCAA. Zhang Zhong har nu gått i pension, vilket i Kina ofta
innebär att man går över till en NGO, där man lägger sina resurser under några år.
Zhang Zhong har anslutit sig till China Social Welfare Education Foundation (CSWEF)
som bemannas av f.d. höga tjänstemän från Social Welfare Ministry och liknande. I
hans nya position har han möjligheter att mer fritt verka i biståndssammanhang,
särskilt sådana som har med utbildning inom den sociala sektorn att göra. Här passar
vårt Healthy Feet-projekt in bra!
Vi har kommit överens med CSWEF och Zhang Zhong om att han samordnar projektet
även i fortsättningen. Den planering vi har för de nästkommande två åren är följande:
Utbildningen i Ponseti-metoden behöver spridas till fler provinser i Kina. FFIA:s
huvudsakliga resurser ska läggas på att försöka genomföra 4 seminarier under 2 år för
30 deltagare / seminarium. Prof. Renberg har lovat ställa upp som tidigare och
därutöver behövs expertis på rehabiliteringsutrustning.
Varje seminarium är budgeterat till cirka 70 000 SEK exklusive resekostnader för
svenska deltagare. Det gör att vi måste räkna med en kostnad på minst 100 000 kr /
seminarie. För att det skall vara möjligt att genomföra behöver vi få hjälp av SIDA,
vilket vi kommer att ansöka om.
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I Nanjing behöver man också hjälp med kostnader för rehabiliteringsutrustning. De
växande barnen behöver speciella stödskor och dessa måste bytas ofta. Det behövs
även gåstolar, proteser, specialgips och annat material för barnens rehabilitering.

BIDRAG UTBETALAT UNDER ÅR 2009

Hösten 2009 har Healthy Feet-projektet bidragit med 35 000 kronor till
rehabiliteringsutrustning. Även under 2010 behövs minst den summan. På lite längre
sikt hoppas och tror vi att det kinesiska hälsovårdssystemet kommer att tillhandahålla
större resurser för rehabiliteringsmaterial.

BARNEN SOM HAR BEHANDLATS

Det finns foton på några av de behandlade barnen bifogade till denna rapport. Barnen
ingår i vårt projekt och det är möjligt att på fotografierna följa deras
rehabiliteringsprocess. Ponseti-metoden är mest effektiv på de riktigt små barnen,
vilket också framgår av bilderna, men även barn som behandlats i högre åldrar har fått
klart förbättrad funktion.

VI BEHÖVER BLI FLER

Ni som får detta brev har varit trogna sponsorer under lång tid. För detta vill vi å
barnens vägnar tacka er! Vilken enorm förändring ni har åstadkommit för dessa barn!
För att kunna genomföra planerna behövs fler donatorer och vi hoppas ni kan inspirera
er bekantskapskrets och andra Kina-föräldrar att ansluta sig till projektet.
Autogiroanmälan för vänner och bekanta finns på FFIA:s hemsida
Med vänlig hälsning
Britt-Marie Nygren
Projektansvarig
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