Healthy Feet
Rapport om projektet
Som du kanske redan läst i vår tidning och på hemsidan genomfördes ett
utbildningsseminarium i Nanjing, Kina i maj 2010. Deltagare var ett 30-tal
ortopedtekniker och läkare från drygt 20 institutioner runt om i landet. Detta var
avstampet till den fas i projektet när vi jobbar för att få spridning på metoden för
behandling av barn med klumpfot.
Med på seminariet var bl a läkare från Guangzhou Children’s Social Welfare Home,
vilket resulterade i att vi i samband med seminariet gjorde ett studiebesök där. I
Guangzhou har man haft två mycket duktiga specialister anställda en tid och de har
också fått bra ekonomiska resurser till att bygga upp barnhemmet och en ortopedverkstad. Denna verkstad är modernt utrustad och håller en god standard även jämfört
med svenska mått. Utifrån denna verksamhet beslutade vi att hålla nästa seminarium i
Guangzhou för att kunna dra nytta av bl a bra visningslokaler och då mer koncentrera
utbildningen på själva gipstekniken.
Som svensk resurs har Olmed Ortopediska i Stockholm ställt upp med sina specialister.
Vi har nu gjort en inbjudan till de två kinesiska ortopederna från Guangzhou att komma
till Sverige och Olmed för att under en vecka i april studera vår gipsteknik. Denna
kunskap ska de sedan föra vidare under nästa seminarium, som planeras i Guangzhou
under juni månad 2011.
Förutom utbildningsverksamheten har Healthy Feet under 2010 gett bidrag med 30 000
kronor till efterbehandlingar för de barn som ingår i projektet i Nanjing. Under 2011
planerar vi att bidra med medel för att Nanjing SWI ska kunna förbättra sin
ortopedverkstad.
Vi vill tacka dig för ditt värdefulla stöd till Healthy Feet och hoppas att du vill fortsätta
stödja detta projekt!
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