Fem frågor

Maria Ekermann

Hur var det att
vara tandsköterska
i Zimbabwe?
– Det var väldigt tacksamt. Patienterna klappade till och med
i händerna när jag varit med och dragit ut en tand. Jag kände
att jag verkligen kunde göra en insats, trots att vi jobbade
under enkla förhållanden.
Hur kom det sig att du åkte dit?

– Jag såg att Tandläkare utan gränser sökt tandsköterskor
och jag kände att jag ville anta utmaningen.
Hur såg det ut där ni jobbade?

– Vi jobbade i ett enkelt hus, det fanns två stolar, en steril
och en reception. Ibland gick strömmen, men tack vare att
vi hade pannlampor på kunde vi fortsätta att jobba ändå. Vi
jobbade mellan klockan 8 och 16 och hann med omkring 30,
40 patienter på en dag. Kön ringlade lång.
Vad behövde folk hjälp med?

– Det var mycket karies och vi drog ut många tänder. Men
vi lagade en del också och informerade om hur man borstar
tänderna och att man inte ska äta för mycket sött. Men det är
svårt när de är så fattiga att de inte har råd med tandkräm och
borste.
Kommer du att åka dit igen?

– Ja, nu har jag varit där två gånger. Jag känner mig som
hemma och har blivit vän med byborna. Jag kan verkligen
rekommendera andra tandsköterskor att åka. Det är roligt och
utvecklande och när man kommer hem känner man större
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tacksamhet för livet.

”Patienterna
klappade till och
med i händerna
när jag varit med
och dragit ut en
tand. Jag kände
att jag verkligen
kunde göra en
insats.”
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Problemen med
karies är stora i
Zimbabwe. Dit
åkte tandsköterskan Maria
Ekermann tillsammans med
Tandläkare utan
gränser för att
göra en insats.

MARIA EKERMANN
Yrke: Tandsköterska.
Ålder: 53 år.
Bor: Stockholm.
Arbetsplats: Folktandvården i Västertorp,
Stockholms landsting.
Aktuell: Har jobbat som
volontär i Zimbabwe
för Tandläkare utan
gränser.
Intressen: Rider en
gång i veckan.
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