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Så er der atter gået et år og foreningen Benchen Free Medical Foundation har nu eksisteret i 23 år.
Vores formål er som bekendt at støtte gratis behandling og medicin til alle der opsøger Benchen Free
Medical / Dental Clinic.
Klinikkerne ligger i forbindelse med Benchen Klosteret i Kathmandudalen.
Udover klosterets beboere er klinikkerne under normale omstændigheder åbne for lokale fra nær og fjern, som
alle modtager gratis behandling og medicin.
Ligesom i resten af verden har 2020 været et usædvanligt år i Nepal.
Pga Covid 19 og efterfølgende mutationer har Benchen klosterets område været lukket for omverdenen siden
marts 2020. Dette tiltag var nødvendigt for at beskytte klosterets beboere mod smittefaren.
Såvel læge- som tandlægeklinik har derfor været lukket for patienter udefra. Lægen Tsering og tandlægen
Karma Dolma har fokuseret på klosterets beboere. Herudover har der været mulighed for vejledning /
behandling af patienter via web-cam over internettet.
Under pandemien er der blevet samlet covidprøver fra de af klosterets beboere, som viste symptomer på
smitte. De har også benyttet muligheden for at isolere personer ved mistanke om smitte.
Tandlægeklinikken, som vi i 2016 overtog vi financieringen af, ledes af Karma Dolma som er universitets
uddannet i Polen. Hun arbejder under normale omstændigheder 5 dage om ugen fra kl. 8 til 12 sammen med
sin klinikassistent. 2 eftermiddage om ugen arbejder de på andre klostre med deres mobile tandlægeudstyr.
Lægeklinikken bliver under normale omstændigheder opsøgt af ca. 30 patienter dagligt.
Klinikken har også en filial i Parphing, en mindre by som ligger ca. 40 km. sydvest for Kathmandu. Her har
Dr.Tsering normalt også patienter i konsultationen 2 dage ugentlig.
Vores bidrag til klinikkens arbejde, inkluderer at patienter med særlige behov, har mulighed for eksterne
undersøgelser, hospitalsindlæggelser og operationer.
Fondsmidlerne fra os er i 2020 brugt på udstyr og lønninger til tandlægeklinikken, vaccinationer af klosterets
beboere, hospitalsindlæggelser herunder undersøgelser og operationer.
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