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Läkarbankens Vän 

- bli månadsgivare! 

I snart 25 år har Läkarban-

ken skickat ut läkare till tio-

tusentals väntande patienter 

som varje år behöver hjälp. 

Barn har överlevt, föräldrar 

har lärt sig att förebygga 

sjukdomar och vuxna blivit 

botade och behandlade. 

Människor har fått det bättre 

och kunnat försörja sina fa-

miljer och skicka sina barn 

till skolan tack vare insatser-

na. Pengar för verksamheten 

har samlats in i Sverige, 

bland annat genom Läkar-

bankens vän.  

Läkarbankens vän stödjer 

verksamhet regelbundet ge-

nom att sätta in ett fast be-

lopp varje månad på läkar-

bankens 90-konto genom  

autogiro. Det kan vara från 

100 kr och uppåt. Det är ett 

lätt och bekvämt sätt att 

stödja alla barn och vuxna 

som får hjälp genom Läkar-

banken.  

Kontakt kansliet om du är 

intresserad: 

info@doctorbank.se     

         Rotarys Läkarbank i samverkan med Skandinaviska Läkarbanken.  

BILD FRÅN EX-

EMPELPRO 

Att kunna höra  
Rotarys Läkarbank har kontinuerligt stöttat ”Kenya Ear Foundation” för att hjälpa per-

soner med hörsel problem eller andra öron-näsa-hals 

åkommor. Under hösten 2011 var ett audiologteam i Ke-

nya och provade ut hörapparater och identifiera patienter 

som behövde kirurgisk hjälp. I januari och februari i år är 

ett läkar- och sjukskötersketeam nere och opererar pati-

enter. Flickan här till vänster har haft ett sår bakom örat 

som hon blivit behandlad för, men man har inte förstått 

att det har varit tecken på något mycket allvarligare. 

Dr. Hanne Berdal har nu kunnat ställa rätt diagnos och 

därför också kunnat ge rätt behandling. 

Bästa Klubb 

I januari var det Ljungskile Rotaryklubb som överfört mest pengar till Läkarbanken, 

26.600 Kr, efter det Nyköping Öster Rotaryklubb med 15.000 KR och klubbarna 

Bromölla, Kalmar, Malm-Skeppsbrons samt Ängelholm-Bjäre skickade var för sig 

in 10.000 Kr till olika verksamheter inom Läkarbanken. Det bästa distrikten var D2390 

med 41.344 Kr, D2360 med 35. 815 och D2400 med 31.212 Kr.    

Tack vare Lenas vänner 
I oktober 2011 arbetade tandläkaren Lena Turdell vid Migori kliniken, men det var tufft 

eftersom en hel del av utrustningen var gammal eller på reparation. Hon beklagade sig 

för sin dotter som med hjälp av vänner snabbt samlade in pengar till utrustning. Sjuk-

huset blev så imponerat att de hjälpte till med reparation av lokalerna. Dessutom sam-

lade Rotarykamrater ihop pengar till en ”fattigfond” för att hjälpa speciellt behövande 

patienter. Andra Rotary klubbar har också samlat in till en helt ny tandläkarstol som 

snart är på väg ner till Migorikliniken. Fantastiska initiativ för en förbättrad tandvård! 

Vill du prenumerera på detta nyhetsbrev direkt från Läkarbanken eller avbryta prenumeration, 

kontakta info@doctorbank.se 

 

En jeepläkares betraktelser 
En av Läkarbankens jeepläkare, Bengt Hildebrand från Stockholm, har skrivit hem om 

sina intryck från en av jeeplinjerna i Homa Bay: ”Nyanza provinsen är trots bördig jord 

och bra kilmat den fattigaste i Kenya mycket beroende på dålig infrastruktur, dito dåligt 

hälsotillstånd hos befolkningen. ”Homa” betyder feber på Kiswahili. Homa Bay (där två 

av jeeplinjerna har sin bas) skulle alltså motsvara ”feberbukten”, vilket är passande med 

tanke på att det är ett av världens malariatätaste om-

råden och det är den farligaste av de fyra malariatyper-

na som främst grasserar här. Därtill är det en av Afri-

kas och därmed världens hårdast HIV-drabbade regio-

ner. På jeeplinjen har patientgenomsnittet varit 25-30 

per dag - att jämföra med de 8-18 som jag har hemma 

som distriktsläkare. Det är fler kvinnor än män, åldrar  

från 2 månader till 81 år, men framförallt barn och 

ungdomar. Jag kan med säkerhet säga att jag på des-

sa två första veckor här gjort flera livräddande insat-

ser än på de dryga 11 år som läkare i Sverige.”   
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