
 

Nytt fra Okhaldhunga, juni 2020. 
 
 
 
Nepal er sterkt preget av den pågående coronapandemien.   
Blant de som lider mest er 1,6 millioner nepalere som arbeidet utenlands. Fra India er 
de sendt hjem, men Nepal vil ikke åpne grensene for dem siden de ikke har 
testkapasitet eller kapasitet til å sette dem i karantene. Det resulterte i at 500 000 
stod på grensa mellom India og Nepal uten mat og tilholdssted. De var desperate for å 
finne nye veier inn og svømte over elver og gikk gjennom jungelen eller gjemte seg 
under lastebiler. Disse lever i stor nød. Sakte kommer flere seg over grensa nå. Mange 
er testet, og mange er funnet positive. 
 
Nepal har hatt Lock Down siden 24. mars, og det har hittil begrenset 
smittespredningen. Men myndighetene har ikke ressursene de trenger for å sørge for 
befolkningen i denne kritiske situasjonen. Siste globale oppdatering (pr. 7. juni) viser 
at det fram til i dag er registrert 3448 smittede og 13 døde av COVID-19 (dette er 
registrerte dødsfall). Antall smittede har vært kraftig stigende den siste måneden, 
delvis på grunn av mer testing, men også på grunn av de nepalske arbeidere som 
vender hjem fra bl.a. India. 
 
Nedstengningen får dramatiske konsekvenser, særlig for de fattige. 
I Nepal er det mange som blir ruinert og matmangelen er stor. En kilde sier at 857 
personer er døde av sult. Mange sier at de er reddere for å dø av sult enn av COVID-
19. Denne fortvilelsen har resultert i 20 % økning av selvmord.  
Bare sist uke hadde Okhaldhunga sykehus 8 innleggelser på grunn av 
selvmordsforsøk, og 2 av pasientene døde. 
 
Fødselsrelaterte dødsfall er de siste månedene tredoblet! Mange sykehus i Nepal har 
stengt ned, og fødende blir avvist når de søker hjelp på sykehus fordi leger og 
sykepleiere mangler smittevernsutstyr.  
 
Dette gjelder ikke Okhaldhunga sykehus hvor de er godt forberedt til å møte 
pandemien. Smittevernutstyr, både selvlaget og kjøpt, er på plass. De har nå til 
sammen 13 isolasjonsenger og en god plan for håndtering.  
6 pasienter med mistenkt COVID 19 har vært innlagt og hele smittvernsprosedyren 
ble da kjørt. Heldigvis viste prøvene seg å være negative, men det ga staben god 
trening. 
 
Både fødende og andre pasienter kommer til Okhaldhunga sykehus nå. Siste måned 
var der 90 fødsler mot vanligvis 120, og det kommer flere.  
De litt større barna kommer også. De har ofte gamle brudd og skader som har vokst 
seg mer kompliserte fordi det på grunn av transportproblemer har gått lang tid før de 
har kommet til behandling. 
 



Det nye prosjektet for funksjonshemmede har blitt svært påvirket av Lock Down, men 
noen fra teamet har fått tillatelse til å dra ut i distriktet for å dele ut ris, linser, olje, 
salt og såpe til de funksjonshemmede og andre trengende.  
Lokale medarbeidere er lært opp til å hjelpe de funksjonshemmede med medisiner i 
denne tiden, samt å skaffe og skifte kateter.  
Det er viktig at befolkningen kjenner at «Mission» er tilstede for dem og prøver å 
hjelpe dem når de er i nød, slik som det også skjedde etter jordskjelvet.  
Det skaper viktige relasjoner og tillit. 
 

     
Temperaturmåling før matutdeling                                         Utdeling av mat til funksjonshemmede  

 
 
De siste månedene har færre pasienter enn vanlig kommet til sykehuset, både på grunn av 
transportproblemer og av frykt for smitte. Dette har gitt alvorlig inntektssvikt i en periode 
med store utgifter. I Nepal koster et sett smittevernutstyr 450 kr., og et døgns behandling av 
en coronasyk pasient (inkludert oksygen) vil koste 1000 kr. Smittede pasienter vil trenge 
mange døgn på sykehus, og dette vil koste mye mer enn pasienten selv har råd til å betale. 
 
Dette er en svært krevende tid for sykehuset, og støtte fra eksterne givere er derfor viktigere 
enn noen gang! 
 
Kristin Bøhler oppfordrer oss til forbønn for de ansatte ved Okhaldhunga sykehus, at de må ha full 

styrke og helse når koronabølgen treffer. Be om at de må styres av håp og ikke av frykt. 

 

 

 
 


