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Vi har skrivit om Healthy Feet tidigare i Vi Adoptivfamiljer men nu var det dags för en ny insats i
Kina. Med sin enorma befolkning och den officiella ett-barns politiken finns det så oändligt många
barn på institution och många ofta över 90 % har någon form av funktionsnedsättning. Fler barn har
dock sådana handikapp som vi inte ser längre i Sverige, därför att de alltid behandlas och inte blir
handikappande. En sådan funktionsnedsättning är klumpfot. Tack vare insamlade medel till
Kinabiståndet var det nu dags för ett utbildningsseminarium i Nanjing.
I maj månad reste därför en grupp från Sverige för att medverka vid ett av FFIA bistånd Kina bekostat
utbildningsseminarium i Nanjing. Det är en del av ett samverkansprojekt kring ortopediska problem
som påbörjades 2006. Projektet går i första hand ut på att lära ut en metod som kan förändra framtida
möjligheter för ett barn som föds med klumpfot. Dr. Lars Rehnberg som tidigare deltagit i projektet
undervisade i Ponseti metoden och ortopedingenjör Erika Axelsson redogjorde för hur hon arbetar
med behandling och uppföljning av de patienter hon har kontakt med här hemma. Hon hade resväskan
full av ortopediska hjälpmedel. De ska tjänstgöra som undervisningsmaterial under seminariet.
Utbildningsseminariet är planerat och efterfrågat av vår samarbetspartner i Kina.
När vi anländer i Nanjing är alla deltagare på plats. De är ett knappt 30-tal från olika provinser. Alla är
förväntansfulla och med den kinesiska guidens hjälp tar sig Lars an utmaningen att berätta om Ponseti
och hans metod. Kunskapen hos deltagarna varierar från att aldrig har hört talas om metoden till att
arbeta med den. På www.ponseti.info/ kan den som är intresserad läsa mer. Lars visar och demonstrerar,
guiden översätter, instruerar och vidarebefordrar frågor till Lars. Deltagare är mycket intresserade och
med de undervisningsmaterial som Lars tagit med får de möjlighet att se och själva känna. På
institutionen får gruppen vara med när Lars gipsar och de får själva se och uppleva hur gipsningen går
till. Erika får möjlighet att visa hur den långa rehabiliteringens olika faser ser ut från tidig gipsning till
speciella skenor och skor som det är nödvändigt att följa upp och använda under många år för ett
fullgott resultat. Lars och Erika lägger mycket emfas vid att påpeka hur viktig efterbehandlingen är.
Det kan inte nog påpekas då även patienter utifrån kan komma i fråga för behandling på institutionen
och även då är det extra viktigt att familjerna får den hjälp de behöver för barnets framtida behov.
FFIA Kina bistånd har fått frågan om att bekosta fler
seminarier och då samarbeta med en institution i
Guangdong. Britt-Marie Nygren som har ansvaret för
FFIA:s bistånd och jag tar tillfället i akt och reser med
Erika för att titta på förutsättningarna för det. Där möts
vi av en välutvecklad ortopedisk verkstad på
institutionen. Ortopedteknikerna och läkarna visar hur
de behandlar sina barn och vi får se deras verksamhet.
De gör ett fantastiskt jobb!
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