Kikori Hospital zoekt artsen!
In Kikori Hospital zijn we momenteel op zoek naar 2 of 3 artsen. Bij voorkeur tropenartsen, maar ook
niet tropenartsen met een paar jaar werkervaring kunnen schrijven. Er komen plekken vrij aan het
einde van dit jaar/begin volgend jaar.
Kikori hospital ligt in het dorp Kikori, in de Gulf Province in Papoea-Nieuw-Guinea. De Gulf Province is
een afgelegen gebied. Het bestaat volledig uit moeras, waardoor er nauwelijks wegen zijn en het
moeilijk begaanbaar is.
Kikori Hospital bezit ongeveer 80 bedden verdeeld over vier afdelingen (volwassenen, kinderen,
obstetrie en tuberculose). Daarnaast heeft het ziekenhuis een polikliniek. Jaarlijks worden er 20.000
consulten gedaan in onze polikliniek en worden er zo’n 1250 patiënten opgenomen voor
behandeling. Veruit het grootste gezondheidsprobleem in deze regio is Tuberculose. Daarnaast
worden er veel slachtoffers van (seksueel) geweld gezien, met name gericht tegen vrouwen.
Kikori Hospital is onderdeel van Gulf Christian Services (GCS), een lokale organisatie die alleen in de
Gulf Province werkt. GCS is een christelijke organisatie en de geloofsbeleving speelt een belangrijke
rol in het dagelijks leven van de organisatie en al het personeel. In een cultuur waar traditionele
geloven, geesten en occulte krachten een grote rol spelen, ziet GCS een belangrijke taak in het
leveren van op christus gerichte zorg. De organisatie geeft een voorkeur aan christelijke artsen, maar
ook niet christelijke artsen die de christelijke normen en waarden respecteren worden zeker
gevraagd contact op te nemen.
Een heel aantal Nederlandse tropenartsen zijn je voorgegaan, dus we kunnen je met meerdere
mensen in contact brengen die je al de ins en outs kunnen vertellen over deze prachtige tropenplek.
Wij zijn zelf net terug van 4 jaar werken in Kapuna, het zuster ziekenhuis van Kikori, een prachtige tijd
die we nooit hadden willen missen.
Dus mocht je interesse hebben het Kikori team te komen versterken, stuur ons een bericht!

Voor meer info:
1. kijk ‘Floortje op reis in Papoea Nieuw Guinea’, deze aflevering is opgenomen in Kikori
ziekenhuis in de tijd dat Jorieke en Floris hier zaten.
2. Kijk op https://ourjunglebook.home.blog/ over Jan-Willem en Erika die nu in Kikori zitten.
3. Kijk op khuska.nl voor nog meer blogs met mooie verhalen over Kikori en haar zuster
ziekenhuis Kapuna.

