Bankgiro 900 – 1934

Fakta texter: klinikerna i Cebu, Filippinerna
Målgrupp: Fattiga barn och familjer i slumområden och soptippar i Cebu city på ön Cebu
Filippinerna.
Projektmål: förbättrade levnadsförhållanden, utbildning och hälsovård.
Beskrivning av miljön: Barnens levnadsförhållanden är svåra. Familjerna är ofta mycket stora
ibland upp till 12-13 barn per familj. De försörjer sig på det som går att återvinna av soporna och
tjänar i bästa fall 20-30 kronor per dag. Slumområdena är mycket fattiga, saknar ofta vatten och
avlopp och röken från sopförbränningen ger barnen andningsproblem. Eftersom det är en tuff miljö
bor det inte många äldre i området utan befolkningen är ung upp till medelålders och det är en hög
procent analfabeter bland de vuxna. Vår samarbetsorganisation Cebu Missionary Foundation (CMF)
arbetar systematiskt och med stor uthållighet vilket medfört att de fått ett stort förtroende från
lokalbefolkningen. Förskolor och stödundervisning har startats och drivs i varje område i bra och
ändamålsenliga lokaler.

Presentation av kliniken på soptippen Inayawan, Cebu Filippinerna
Befolkningen i slumområdet Inayawan uppgår till ca 2.000 personer.
Arken Community Health Clinic är inrymd i det områdescenter, Inayawan Community Centre, som
byggts på soptippen Inayawan. På centret, som är en oas av hopp och ljus mitt i misären, finns
förutom kliniken en förskola, klassrum för data- och sömnadsundervisning, smyckestillverkning,
grisuppfödning och en kyrka. Centret erbjuder familjer nya vägar till förörjning.
Kliniken inreddes och invigdes av Arken våren 2008 och erbjuder gratis hälsovård och mediciner till
de boende på soptippen och även andra slumområden. De första årens arbete har resulterat i ett
minskat antal sjukdomsfall. Antalet sjukhusbesök har minskat och man har kunnat spåra och
förhindra spridning av t ex diarrésjukdomar som haft sin orsak i förorenat vatten. Kliniken lyfter
också av en stor ekonomisk börda från familjerna. Kliniken erbjuder hälsokontroller, mödra- och
förlossningsvård i en ren och trygg miljö, provtagning, medicinering och behandling av de vanligaste
sjukdomarna. Barnen i förskolan undervisas om grundläggande hygien, man har en ”mamma-klubb”
där man undervisar om amning, barnavård, föräldraskap och preventivmedel. En läkare och tre
volontär sjuksköterskor arbetar dagligen på kliniken. Vid akutfall ombesörjer man transport till
sjukhus.
Utveckling av kliniken pågår bl a behövs kompletterande utrustning till förlossningsvården, en
portabel rötgenutrustning och syrgas, ultraljudsapparat, blodcentrifug m m.
Medlemmar ur styrelsen för ”Lyft ett barn ut ur mörkret” besökte projektet i april 2012 och samtidigt

genomfördes en vaccinationskampanj mot stelkramp och en mot hepatit. Det finns även behov av
vaccinationer mot t ex rabies och mässling liksom att kunna erbjuda avmaskningsprogram för alla
barn i området. Planer finns ockås på att genomföra ett ett TB-program (tuberkulos) med tester,
behandling och uppföljning.
När kliniken på Inayawan har vuxit fram har vi mer och mer förstått att det är detsamma vi behöver
göra i de andra slumområdena. Denna klinik har blivit en slags prototyp som vi önskar genomföra
nu närmast i Lapu Lapu … och det arbetet har påbörjats redan.

Vaccinationskö utanför kliniken på centret i Inayawan.

Presentation Magdalena Graaf
Magdalena Graaf är uppskattad bloggare, modell, sångerska, författare, 4-barnsmamma och
glädjespridare på Postkodlotteriet. Hon är dotter till pastor Linda Bergling i församlingen Arken och
syster till Hannah Graaf Karyd som driver ”Bloggfamiljen”. Redan i unga år följde Magdalena och
Hannah med sin mamma på missionsresor till Indien och Afrika och de har tillsammans byggt
barnhem i Nagpur Indien. I april 2012 tog Magdalena med sig hela familjen på en oförglömlig resa
till Filippinerna, en resa som satte spår i allas hjärtan och som ett resultat ska Magdalena bygga och
utrusta kliniken på soptippen Lapu Lapu. Många tusen barn och familjer ska få en bättre tillvaro
genom den!
Presentation av den nya kliniken på soptippen Lapu Lapu
Idag finns ett antal stålcontainrar som byggts ihop och har två våningsplan. I denna byggnad kommer
den nya kliniken att öppnas. Man planerar för ett laboratorium på övervåningen och den kliniska
verksamheten på bottenplanet. Idag är det bara ett tomt skal som behöver inredas med innerväggar,
dörrar, belysnig och målning. Elektricitet kommer att installeras och man kommer se till att det finns
vattenförsörjning. Möbler, inredning, medicinsk utrustning och apparatur, mediciner m m behöver
införskaffas och dessutom behöver personal anställas så att verksamheten kan byggas upp och få
kontinuitet.

Magdalena Graaf och Filip Larsson i samspråk med läkaren dr Din Mabanta.
Under besöket på Filippinerna började de dela sina tankar och drömmar om utvecklingen av den nya
kliniken i Lapu Lapu bl a om möjligheten att utrusta och driva ett BB där mammorna från slummen
kan föda sina barn i en ren och trygg miljö.

Dr Din Mabanta beskriver arbetet på klinikerna i Cebu och berättar om sjukvården på
Filippinerna (på engelska)
The Cebu Missionary Foundation of the Philippines, Inc. (CMF) is duly registered at the Securities and
Exchange Commission and accredited by the Department of Social Welfare and Development.
As you know, CMF has been working with the less fortunate Cebuanos for 19 years. We have 4 centers
located at Whiteroad, Inayawan (where our main office is also located), Pier 4, Carreta, and Lapulapu City.
About a year and a half ago, our mission house was relocated to Psalm Base, Poblacion, Talisay City.
CMF is very active in its feeding, education, livelihood, music, and medical programs. The following medical
projects are currently being implemented:
MEDICAL
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Free Consultations
MOMS Club
Awareness Lectures
Medical Assistance
Laboratory
Medications
Massive Immunizations
TB Programs
Malnutrition Programs
Medical Missions

It is not a surprise that a lot of Filipino families have not been able to prioritize their health due to financial
constraints. This is a sad truth. Most families in the areas where we are focusing on earn an average of Php
100.00 per day. That amount is used to support a family with an average of 4-5 children. Some even having
up to 10 children. Thus, these families would rather buy food than go a doctor/hospital. Malnutrition is very
rampant and the morbidity/mortality rates are so high in these areas. For years, CMF has poured an
enormous amount of effort to help alleviate this growing problem by its medical missions and assistance to
the sick.
Philippine Health Insurance
Our government has a form of health insurance we call PHILHEALTH. Unfortunately, it is so much unlike
what western countries have. It does not cover every medical need from consultations to laboratory to
medications. It will only shoulder a small percentage of a hospitalization bill. That is why most Filipinos, those
who are working, would even think twice about going to the hospital. Besides this, PHILHEALTH is not
available to ALL Filipinos. Although it is compulsory to those who are employed, those in the slums and
rubbish dumps have not even made themselves members yet due to financial constraints.
Government Hospitals
In Cebu City, there are two government hospitals: Cebu City Medical Center and Vicente Sotto Memorial
Medical Center. The former accepts patients from the city and the latter accepts patients from the whole of
Cebu province (that means the entire island). Aside from these two, there are a couple of district hospitals
and local health centers which can only provide temporary primary care to the sick. These hospitals are
subsidized by the government; patients need not pay the doctors, but they have to provide for themselves all
medical supplies, medications, and payment for laboratory. And because it is ‘public’, it is very crowded.

Some hospital beds are used by 3 patients. The facility, as well as the medical personnel, can get really nasty
at times. Some patients are turned down and sent home or sent to private hospitals where it is more difficult
to survive the bills. Some patients stay for a long time without treatment because they are not able to buy
the medications. Some literally just wait to die. This is sad but it is the reality here.
Private Hospitals
There are great and effective hospitals around Cebu. However, it is very expensive. Bills for a not so serious
pneumonia case would cost not less than Php 20,000. Normal deliveries would cost Php 30,000 for
uncomplicated cases. Doctor’s fees for surgical procedures range from Php 80,000-300,000 depending on the
case, and that does not include hospitalization bills yet. Sometimes though, we are compelled to go to these
hospitals because some equipments are not available at the government hospitals and when patients’
condition need intensive care. Example: Vicente Sotto Memorial Medical Center only has 2 incubators for
preterm newborns.
CMF Medical Team
We have a dynamic medical team that has been working harmoniously for years. They are committed –
notwithstanding long hours of work despite not feeling well and other hindrances; compassionate – tender,
loving care is a way of life; dedicated
– finding joy in giving their best; efficient and goal-oriented. Our
experiences with different and difficult patients have taught us patience, perseverance, and flexibility. We
complement each others’ capabilities and understand our responsibilities. And, most of all, God is the center
of our lives and all glory is due Him.
Our medical team is composed of a doctor, 3 nurses, and 2 nurse assistants. All of them volunteers. CMF
provides free transportation.
Free Consultations
Our volunteers are always available. Our medical clinics are open from Mondays-Fridays with the following
schedules: Monday – Pier 4; Tuesday and Thursday – Inayawan rubbish Dumps; Wednesday – Women’s
Correctional Facility and Old Chinese Cemetery; Friday – Lapulapu Rubbish Dumps. We have about 25-30
patients a day, some days we would have up to 60. Patients are given medical care comparable to those in
the private hospitals but free of charge. However, our resources for medications and supplies are limited. We
try as much as we can to use whatever is available and exhaust all measures to help save lives.
Women’s Correctional Facility
Located at Barangay Kalunasan (this is quite far), this facility house about 250 inmates plus guards and
personnel. CMF conducts Bible Studies on Wednesdays. We have a very good relationship with the Warden.
We conduct free clinics on the said day. The inmates are on a lock-up and it is very difficult to get the sick
patients to go get a consult. Thus, we go to them. We bring with us our equipment and medications. It is not
surprising that there are a lot of patients here, taking to account how stressful their lives must be. Most of
these women have been abandoned and disowned by their families.
MOMS’ CLUB
Two years ago, CMF gave birth to MOMS’ CLUB, a weekly program for expectant mothers geared to educate
and promote the well-being of both mom and baby. Mothers were encouraged to attend our Monday
meetings where we gave information on what was going on with their pregnant bodies and what to expect.
Issues, including ‘old wives tales’, hygiene, and postpartum depression were tackled. They were closely

monitored and advised. With the help of some sponsors , we were able to deliver 10 healthy babies. As by
word of mouth, more and more mothers came and availed of our services. On the other hand, our free clinics
also gained more patients. Consequently, the issue of resources has taken a crunch. As much as we want to
make these services available to more people, we can only do so much with our limited finances.
A few months ago, we opened MOMS’ CLUB to mothers from all the CMF Centers. After clinic time, we
entertain the mothers. Educating them is very essential.
LABORATORY
Laboratory place a vital part in saving lives because it will help in the correct diagnosis of a disease for proper
treatment/management. At the CMF clinic, we are able to do complete blood count (CBC), urinalysis, stool
exam, and screening for blood glucose. Our doctor is also a registered medical technologist. Other laboratory
exams are sent to a private laboratory which bills us regularly.

Beräknade kostnader för inredning och drift av kliniken
•

Inredning och utrustning
Följande behov finns för att kunna inreda och utrusta den nya kliniken:
- Invändig inredning (byggnadsmaterial, dörrar, målarfärg, golv, lampor m m)
- Möbler (undersöknings- och behandlingsbritsar, sängar, skrivbord, stolar m m)
- Medicinsk apparatur (portabel syrgas och sug, blod- och urincentrifug,våg, apparat för att
sterilisera instrument (autoklav), inhalator m m)
- Mediciner och sjukvårdsmaterial (sprutor, spatlar, saxar, otoskop, droppställningar, suturer
och förbandsmaterial av olika slag m m)
Total kostnad: 250.000 SEK

•

Läkare och personal
För att kunna driva kliniken behöver en läkare anställas. Lön för en läkare uppgår till 2500
SEK/månad.
Det finns möjlighet att ge en fast summa varje månad för att sponsra läkare och övrig
personal.

•

Underhåll och drift
För att täcka löpande kostnader t ex elektricitet och för at det alltid ska finnas tillgång till
nödvändiga mediciner: 2000 SEK/månad.

Beräknad tidsplan
Under september – oktober 2012 pågår planering och avtalsskrivning med samarbetspartner i
Filippinerna.
Byggnadsarbetet beräknas komma igång i månadsskiftet oktober /november 2012.

Gåvor sätts in på ”Lyft ett barns” 90-konto bankgiro 900-1934 och inbetalningen märks
”Kliniken Filippinerna Magdalena Graaf”.

Samarbetsorganisationer:
International Gospel Center IGC (huvudorganisation) /Cebu Missionary Foundation CMF, lokal
organisation på Filippinerna.
Hemsida: www.cebu-mission.org
Insamlingsorganisationen ”Lyft ett barn ur ur mörkret” med 90-konto
Hemsida: www.lyftettbarn.se
Magdalena Graaf, bloggsida http://magdalenagraaf.se/valgorenhet/
Församlingen Arken, Kungsängen
Byggde och utrustade kliniken i Inayawan och sponsrar varje månad ca 200 barn i slumområdena
genom fadderprogram via Arkens missionsavdelning, tel 08-588 840 20.
Ledare: Gunnar och Linda Bergling
Hemsida: www.arken.org/mission
Kommer pengarna fram?
Insamlingsorganisationen ”Lyft ett barn ut ur mörkret” har 90-konto och står under granskning av
Svensk insamlingskontroll. Detta garanterar att mottagarorganisationen är godkänd och att det finns
god dokumentation över alla givna och mottagna medel.
”Lyft ett barn ut ur mörkret” har tecknat en överenskommelse med Magdalena Graaf om att alla
gåvor givna till kliniken som samlas in i hennes namn, kommer att gå till detta projekt utan avdrag
för administrativa avgifter.

