Aktuelt Smått og godt

Nytt fra
FUG
FUG-NYHETER
Anne Sveaass ny FUG-leder
Årets generalforsamling ble avholdt onsdag 18. mars. Inger
Johanne Ektvedt ble takket for sin uvurderlige innsats som
leder av FUG siden stiftelsen høsten 2006. Anne Sveaass ble
valgt til ny leder. FUGs nye styre består ellers av Ellen
Øyehaug, Hilde Frøyland, Ravinder Singh, Jon Rusten
(studentrepresentant), Mads Korsholm (vara), Trude Flatebø
(vara) og Siri Utby (vara for studentrepresentanten).
Et faglig program med diskusjoner etterfulgte generalforsamlingen. Tone Helen Hauge og Inger Johanne Ektvedt
fortalte fra sitt opphold i Zambia. Christina Dvergsnes presenterte FUGs studentgruppe ved UiO sitt prosjekt i Mali.
Rapporter fra Zambia og Malawi
På FUGs hjemmeside kan du nå lese Ektvedt og Hauges
Zambia-rapporter fra St. Theresa og Chikankata Mission
Hospital. Her kan du også lese rapport nr. 2 fra farmasøyt
Camilla Hauge, som jobber seks måneder ved St. Anne's
Hospital i Malawi. Hun sender jevnlig livstegn fra Malawi, «The
warm heart of Africa».
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Sett fra oven
Ovenfra ser lokkene på tablettbokser ut som store, hvite
tabletter uten delestrek. Dessverre. Alle ser like ut.
Prednisolon 5 mg eller 20 mg? 25, 50 eller 100 tabletter?
Eller kanskje Vival eller Marevan?
Fra lav brysthøyde og nedover har vi dette farlige
problemet.

BISTANDSNYHETER
FUG presenterer bistandsnyheter på sin hjemmeside. Disse var
blant nyhetene i februar og mars:

Darfur: 121 000 uten livsviktige vaksiner
Det er brutt ut hjernehinnebetennelse i en flyktningeleir, og
Leger Uten Grenser frykter økt smittespredning og dødelighet
på grunn av tørt klima og mangel på vaksiner etter myndighetenes utkastelse av flere hjelpeorganisasjoner.
Nødhjelpen utestenges fra Nord-Sudan
Oxfam GBs nødhjelpsprogram i Sudan er et av verdens
største. Ti internasjonale hjelpeorganisasjoner har blitt kastet
ut av Nord-Sudan. Dersom Oxfam GB nektes å yte hjelp i
området vil det ramme flere enn 600 000 sudanesere som er
avhengige av livsnødvendig hjelp.

Uløselig – eller er det?
Bildet under viser at det er løsbart. Kanskje et mulig
konkurransefortrinn for generikaprodusenter?

Utgammel og giftig medisin mot dødbringende sykdom
Mange pasienter i fattige deler av verden må ta til takke med
foreldet og nærmest ubrukelig behandling for i det hele tatt å
overleve. Sykdommer som sovesyke, kala azar og Chagas
sykdom er forsømte innen forskning, og Leger Uten Grenser
mener myndighetene i rike land må ta mer ansvar.
Kutter medisinprisene til de fattige
GlaxoSmithKline har sagt selskapet vil kutte prisene på alle
sine medisiner til verdens 52 fattigste land, melder Oxfam.
Solidariteten inkluderer imidlertid ikke HIV/AIDS-medisiner.
Les mer på www.fugnorge.no.
Tips og forslag til denne spalten sendes per
e-post til: stein@lyftingsmo.no
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