Karlskrona Läkareförenings 1378:e ordinarie sammanträde å
Sjöofficersmässens lokaler den 22 november 2012.
1. Mötet öppnades och ordförande Göran hälsade välkommen.
2. Föregående mötesprotokoll lästes upp och godkändes.
3. KLF-novembermöte och gåsakalas
Som gäst vi lyckats snärja Thurn, med förnamn Lars
Stjärna vad gäller gyn och obstetrik
Med särskilt intresse för blödningsdramatik
Sa’ sig glad att vara här, av nervositet inga spår
Berättar om problem som skördar många liv per år
Maternella blödningar som slutar fatalt
Mest frekvent i u-land men förekommer globalt
Hjärtsjukdom och propp är här mer vanlig komplikation
Första platsen upptar dock generellt spridd infektion
Resurser och reserver finns allmänt bra i väst
Läkemedel, kirurgi och utveckling av test
Som snabbt ser vad som fattas i koagulation
Cellsaver för återbruk om särskild religion
Atoni är blödningarnas vanliga genes
Dock även trauma, placentakomplikation och hemostasrubbning ses
Exempel på sistnämnda är syndromet DIC
Att ej benämna så world-wide, vi en lärdom fick
Framför allt av atonier ses en ökad incidens
Och blödningsrisk går upp ju mer som uterus ut spänns
De flesta PPB sker utan att man väntat sig
På ännu oklar grund än mer för asiatisk tjej
Förloppen de är snabba, fick Lars oss att förstå
Första gyllene timmen, det gäller jobba på
Handla snabbt som sjutton och ge allt i en hast
Uterus, aorta, bör komprimeras fast
Rutiner, övningar och blödningsvagn
Allihop faktorer för mammornas gagn
Som vid övrigt akut ABC det är som gäller
och det kan vi väl alla – eller…?

Blodvolymen ökar, likaså erytrocyter
Enorm cirkulation genom moderkakan flyter
Om det röda sedan då bestämt sig för att börja flöda
Utan insatser tar tio minuter att förblöda
Dramatiska historier med lyckliga slut
Andan i halsen, till slut pusta ut
Troëng i publiken, triggad och driven
Men herregud - fortare fram med kniven!
Exempelvis accretor svåra har här opererats
Som långt utanför länsgränsen fint premierats
Slutligen, om livmodern är fint ihopadragen
Lugnt man kan gå hem, nöjd med arbetsdagen
Till gravida i salen Lars hälsa’ kallt
Ingen anledning till oro - KK fixar allt!
En kylig kväll med varma tack till en Karlskrona-man
Överlämnar strax till en annan likadan
Som knåpat och stått i under hela detta år
Och nu ska prata cervixcancer inför läkarkår
[PPB = PostPartumBlödning]

Vid protokollet
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