Sorbact® hoitoa Marokossa
Kyseessä on marokkolainen appeni. Hänellä oli todettu aikuisiän diabetes, joka oli hyvin tasapainossa mutta
vasempaan jalkaan alkoi tulla rasvapatteja, jotka kasvoivat todella suuriksi ja liikkumista häiritseviksi. Perhe
on köyhä, joten appeni meni leikkauttamaan jalkansa tavalliseen kunnan sairaalaan. Tulos oli huono eikä
haava parantunut vaan lähti leviämään. Nähdessäni haavan ensimmäisen kerran se oli noin 10cm pitkä ja
5cm leveä, pinnallinen, katteinen haava vasemmalla jalkapöydällä.
Olin suomesta lomalle lähtiessäni tietoinen hänen jalassaan olevasta haavasta ja päätin ottaa mukaani
jotakin suhteellisen edullista haavanhoitotuotetta. Päädyin Sorbact® sidetaitokseen 7x9cm ja Sorbact®
haavatyynyyn 10x10cm. Sidetaitosta oli helppo leikata ja saada hyvin haavalle sopivaksi. Lisäksi otin
Sorbact® nauhaa jota käytin hänen varpaiden välissä. Hoidin jalan haavaa koko kuukauden lomani ajan ja
muutos oli huomattava. Alkuun haava eritti todella paljon ja jouduimme vaihtamaan sidosta 2x vrk:ssa mutta
n 2 viikon jälkeen siteen vaihto kerran päivässä oli jo riittävä.
Katteen sain pois kokonaan ja haavasta tuli kauniin punainen ja reunat lähtivät hitaasti mutta varmasti
lähentymään. Mahdollisuuksia mihinkään bakteeriviljelyjen ottoon ei ollut. Lomani lopussa alkoi isoin
ongelma ja se oli perheen opettaminen hoitamaan haavaa, jotta sen paraneminen ei loppuisi. Vuoden ajan
lähetin sidos tarpeita Marokkoon ja sieltä tuli aina tietoa että paremmalle näyttää koko ajan. Nähdessäni
haavan vuoden kuluttua se oli pienentynyt. Koska ajatukset hoitamisesta olivat kuitenkin erilaisia oli katetta
taas ilmaantunut. Sidostarpeet olivat loppuneet eikä heillä ole siellä mahdollisuuksia ostaa sidoksia lisää.
Myös tieto/taito asioista sairaaloissa on erilainen.
Sorbact® hoitoa siis jatkettiin ja taas sain katteen pois. Nyt kaksi vuotta haavan kotihoidon alettua on haava
lähes kiinni. Tällä hetkellä he hoitavat sitä enää pelkällä rasvauksella. Varvas väleissä Sorbact® nauha on
ollut todella hyvä. Nauha on estänyt varvasvälien hautumisen, mikä kuumissa maissa on ongelma, koska
potilas ei voi käyttää sandaaleita vaan hänellä on aina umpikengät jalassa.
Tässä tällainen tositarina. Suomesta olisi kertomuksia vaikka kuinka. Vieraassa kulttuurissa haavanhoidon
opettaminen sitä osaamattomille ihmisille, ja että he myös toteuttivat neuvojani, on ollut todella antoisaa.
Vielä kun olemme saaneet haavan lähes kiinni on appeni elämänlaatu parantunut todella paljon.
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