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Nyhedsbrev – feb. 2011
I dette nyhedsbrev kan du læse om vores aktiviteter i vinteren/foråret 2011. Du kan læse mere om:

•

Fredagsbar på FARMA d. 11. februar

•

Indkaldelse til ordinær generalforsamling d. 15. marts

•

Fra Kulturnatten 2010: Afrikansk stemning på FARMA

•

Opfølgende besøg på Nkoaranga hospital, Tanzania

Fredagsbar på FARMA d. 11. februar
På fredag d. 11. februar er baren åben fra kl. 14. Vi vil sammen med Singers (FARMAs åbne kor)
være at finde i den gamle kantine på FARMA.
Kom endelig forbi og drik en øl sammen med os – og støt et godt formål!

Stemningsbillede fra tidligere fredagsbar :-)
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Indkaldelse til ordinær generalforsamling d. 15. marts
Er du interesseret i at høre mere om Farmaceuter uden Grænser? Har du lyst til at hjælpe os med
vores arbejde i Danmark eller måske blive en af vores udsendte? Så er FuGs Generalforsamling det
helt rigtige sted at starte.
Tirsdag d. 15. marts 2011 kl. 19 inviterer FuG til den årlige ordinære generalforsamling.
Sted: Benzon Auditoriet på FARMA.
Her vil medlemmer såvel som interesserede få mulighed for at høre om organisationens arbejde
gennem det forløbne år. Målsætning for 2011 vil blive diskuteret og forhåbentlig mange nye medlemmer budt velkommen.
Aftenens program:
• Ordinær generalforsamling efter gældende vedtægter.
Det er her, du som medlem har mulighed for at bruge din stemme – og for at komme med inputs
til FuG’s arbejde.
• Pause med forfriskninger.
Pausen kan blandt andet bruges på at melde sig til vores udvalgsarbejde, få en snak med tidligere
udsendte, snakke om muligheden for at opstarte et studenternetværk under FuG eller noget helt
andet.
• Foredrag ved Lone Christensen.
Lone, som til dagligt arbejder på professionshøjskolen Metropol, har lovet at komme og fortælle
om sin seks uger lange udstationering i Tanzania i 2010. Lone Christensen underviste på Kilimanjaro School of Pharmacy i Moshi, og en fascinerende og levende beretning venter os.
Forslag, der ønskes behandlet under selve generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde
senest d. 1. marts 2011.
Vil du høre mere om FuGs arbejde inden Generalforsamlingen, kan du besøge vores hjemmeside
http://www.fug-dk.dk, holde øje med vores Facebook-side Farmaceuter uden Grænser - Danmark
eller sende en mail til atys2000-fug(at)yahoo.dk.

Afrikansk stemning på FARMA
Mellem hvide kitler, tabletmaskiner, ølbrygning og smilende farmaceuter spredtes en duft af Afrika da Farmaceuter uden Grænser blandede afrikanske krydderier i en dampende varm suppe.
”Smag på Afrika” lød budskabet til de mange forbipasserende. Den varme suppe, afrikansk baggrundsmusik og diasshows med billeder fra vores projekter indbød til mange spørgsmål og lange
fortællinger fra de varme lande – Og de tidligere udsendte fortalte om oplevelser og erfaringer
med sygehusapotek, lægemidler og farmaceutiske problemstillinger i udviklingslandene. I år havde
FuG endnu et vellykket projekt at berette om; undervisning på Kilimanjaro School of Pharmacy i
det nordlige Tanzania – og dette fandt især mange af fakultets undervisere spændende.

Side 22afaf
4 4
Side

Farmaceuter uden Grænser
c/o Pharmadanmark, Rygårds Allé 1, 2900 Hellerup
E-mail: info@psfdk.dk
Web: www.fug-dk.dk eller www.farmaceuterudengraenser.dk
Giro 1-697-5788 eller kontonr. 1551 1697 5788

Under kulturnatten havde FuG også fokus på fundraising og i aftenens løb solgte vi pins og receptkuverter samt fik henvendelser fra nye interesserede medlemmer.
Aftenen var en succes og FuG vil helt sikkert være at finde igen til næste års kulturnat. Vi har indsamlet en masse erfaringer og gode idéer, som vi glæder os til at vise frem...

Fra Kulturnatten – suppen blev revet væk!

Opfølgende besøg på Nkoaranga hospital, Tanzania
December 2010 rejste Nina Grøntved, tidligere udstationeret gennem FuG, til Tanzania på ferie. På
sin ferie besøgte hun blandt andet Nkoaranga hospital, hvor hun og to andre farmaceuter var udstationeret i perioden 2007-2008.
De lokale apoteksansatte, som de tre danske farmaceuter arbejdede sammen med under udstationeringerne, har alle forladt Nkoaranga Hospital til fordel for andre (og bedre) jobs, men det nuværende personale på sygehusapoteket anvender stadig flere af de tiltag, som de udstationerede
arbejdede for og implementerede, mens de var på hospitalet. Pga. ferieafløsning i apoteket var det
dog ikke muligt at klarlægge bestillingsrutinerne. En kærlig hånd var der dog brug for, og Nina deltog bl.a. i nytårs ”stock count”, hvor lageret blev gennemgået og medicin talt op.
En af de store udfordringer, som de tre farmaceuter oplevede under udstationeringerne, var at
sørge for nok medicin på lager. Denne udfordring kæmper hospitalet stadig med, både med hensyn til tilgængelighed af medicin, men også ressourcer til indkøb af medicin.
En anden udfordring på apoteket er donationer, primært fra udlandet. Ofte kan hospitalet ikke
bruge medicinen inden den udløber. Dette kan til dels skyldes mangel på kendskab til præparaterSide 33afaf
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ne (som er i udenlandske pakninger), men også pga. ikke relevante donationer af lægemidler, som
ikke bruges. Dette er et problem for hospitalet, da det er dyrt at destruere de udløbne præparater.
De tre udstationerede skrev flere instrukser til apoteket, blandt andet om bestilling, varemodtagelse og udlevering af medicin samt lægemiddelregning. Flere af disse instrukser har MEMS (Mission of Essential Medical Supplies), FuGs samarbejdspartner i Tanzania, taget til sig og bruger aktivt i deres undervisning på de tilknyttede hospitaler.
Alt i alt var det et meningsfyldt besøg. Nkoaranga hospital og apotek fik en lille opfriskning og FuG
fik feedback på igangsatte tiltag og interventioner et par år efter.
’’

Apoteket på Nkoaranga hospital 2007-2008
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