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REISE TIL MALI
I mars vil farmasistudentene Lisbeth Damlien og Jon Rusten reise
til Mali for å følge opp prosjektet Pharma Aide MaliNorvège. Prosjektet er et samarbeid mellom farmasistudenter i
Mali, FUGs studentgruppe og Apotek 1. Her er en oppdatering
fra studentgruppa:
«Vi er travelt opptatt med planlegging av reiseprogrammet.
Farmasistudentene vi samarbeider med i Mali har gitt oss et
inntrykk av hvilke områder vi bør fokusere på. Disse innbefatter
blant annet hygiene, feilernæring, veiledning ved fødsel og
amming, hiv/aids, malaria samt bedre organisering av
helsesenteret (blant annet lagerstyring og journalføring). På
lørdager er det markedsdag i Sido, landsbyen der helsesenteret
ligger, og vi tenkte å utnytte dette med hensyn til organisering
av en infodag for lokalbefolkningen. Dette vil være et samarbeid mellom FUGs studentgruppe her i Oslo og studentgruppa i Bamako, Mali. Her vil vi fokusere på områdene nevnt
ovenfor. Studentene i Mali vil markedsføre infodagen for lokalbefolkningen, og det har tidligere ikke vært noe problem å
vekke interesse. FUGs studentgruppe vil bruke midler fra Apotek
1 til å kjøpe inn nødvendige legemidler og medisinsk utstyr fra
lokale grossister til helsesenteret. Drissa Diallo, professor ved
Universitetet i Bamako og Universitetet i Oslo, vil assistere oss i
planlegging og gjennomføring av utreisen, og her vil vi også
prøve å få inkludert besøk på andre helseinstitusjoner i Mali for
å få et bedre inntrykk av landets helsesituasjon.»
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PåPakningen er en spalte som skal forsøke å bedre merkingen av legemidler. Spalten inneholder ris, ros, kuriositeter og folkeopplysning.
Stein Lyftingsmo er sykehusfarmasøyt på Elverum. Han er internasjonalt
engasjert i merking av legemidler og driver egen nettside om dette.

Janumet
Snakk om gigantisk matpakke. 182x133x66mm.
Selv en normal 98-pakning av disse ville være ordentlig
stor. Men MSD velger altså en usedvanlig 196-variant, som
er mye vanskeligere å få plass til i skuff eller skap. Den skal
jo helst oppbevares utilgjengelig for barn.
Men det er visst ikke stort nok for MSD. En tredel luft
innpakket i kartong er det i esken, og to pakningsvedlegg.
Jeg tror at noen av pasientene som får denne pakningen
banner høyt.

GENERALFORSAMLING I MARS
Velkommen til FUGs generalforsamling onsdag 10. mars i
Apotekernes hus på Majorstua i Oslo. Etter generalforsamlingen blir det et spennende faglig program og diskusjon. Lett servering.
DONASJON AV INFLUENSAVAKSINER
For å hjelpe til å beskytte folk fra å utvikle alvorlig sykdom som
følge av pandemisk influensa H1N1, koordinerer WHO
distribusjonen av donerte vaksiner til 95 land. Den 7. januar
kom de første vaksinene fra WHO til Mongolia. Før et land kan
motta donerte vaksiner, må de først sende en forespørsel etter
vaksiner, undertegne en avtale og utvikle en nasjonal
pandemisk vaksineplan. WHO har et stort behov for vaksiner,
sprøyter, sikkerhetsbokser og penger for å klare å fullføre
vaksineringen. Dette samtidig som det er klart at mange land
har bestilt mange flere doser enn de selv har bruk for. Stortinget
har så langt bestemt at Norge skal avgi ti prosent av de
vaksinene vi har kjøpt inn, det vil si 940 000 doser. Stortinget
vil etter hvert bli forelagt spørsmålet om vi skal avgi flere
vaksiner, noe som vil være i samsvar med anbefalinger fra
Helsedirektoratet/Folkehelseinstituttet. Donasjoner av legemidler er et komplekst tema som FUG interesserer seg svært
mye for. Bli med og diskuter legemiddeldonasjoner på FUGs
nye facebookside!

Les mer på www.fugnorge.no.
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Tips og forslag til denne spalten sendes per
e-post til: stein@lyftingsmo.no
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