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Förberedelser för val i Kenya 
Kenya är mitt upp i en valkampanj. I augusti väljs president, parlamentsledamöter, guver-

nörer på länsnivå och länsparlament. Två stora koalitioner, som har geografisk anknyt-

ning, tävlar om makten. Förhoppningsvis kommer valrörelsen att vara  lugn och valresul-

tatet accepteras av alla. Samtidigt måste koordinatorerna för Rotary Doctors i Kenya pla-

nera för andra scenarier. Det kan bli våldsamma demonstrationer och upplopp. För det 

måste säkerhetsplaner för personal och läkare göras. Detta arbete påbörjas nu i Kenya. 

Stöd från klubbar 
De största gåvogivarna i april månad var: Askersunds Rotaryklubb 25 000 kr, Eslöv-

Sallrud Rotaryklubb 21 574 kronor och Alvesta Rotaryklubbar som skänkt 10 790 kr. 

Tack till dessa och alla andra som stött Rotary Doctors!  
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Vill du prenumerera på nyhetsbrevet direkt från Läkarbanken eller avbryta prenumerationen använd mejladressen här ovan.  
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Ny kampanj mot skabb behövs! 
Den Kenyanska landsbygden har drabbats riktigt ordentligt av skabbepidemier. Rotary  

Doctors har genomfört två kampanjer mot skabb vid jeeplinjerna i Endebess och Matungu  

och nu finns stora behov av att göra det samma vid 

Mumiaslinjen. I skolorna märks att eleverna har 

skabb, för de kan inte sitta stilla. Det kliar och när de 

kliar sig blir såren infekterade. Skabb smittar vid be-

röring eller till exempel när syskon delar säng. Då 

räcker inte jeepkliniken till dit patienterna bara kan 

komma en gång i veckan. Personal och volontärer 

måste ut på skolorna och identifiera eleverna som 

berörs, gå hem till varje familj och informera om hur 

man får bort skabben från kläder och sängar samt 

ge den behandling som behövs, vilket kan vara 

både medicinen mot skabb och antibiotika mot in-

fektioner. Hittills har 1 800 barn identifierats som 

behöver hjälp. Detta kostar lite extra pengar, totalt cirka 15 000 kr, vilket inkluderar infor-

mationsmaterial till familjerna, resekostnader för volontärerna, och medicineringen.  

Vill någon klubb ställa upp och stödja kampanjen? Hör av er till kansliet 

Eller vill du som privatperson ge stöd. SWISHA till 123 288 83 52 

Direkt från Kenya 

Herman Cerne från Orust är i Kenya på sitt första 

jeepläkaruppdrag. Så här skriver han om uppdraget:  

”Jag är långt ute på landsbygden, där familjer inte 

har möjlighet att få sjukvårdshjälp för sina barn, 

som nästan kan vara döende av undernäring i kom-

bination med alla de infektioner de utsätts för. I 

början har jag fått god hjälp av Sara, Merab och de 

andra i teamet med  att komma in i arbetet med 

diagnoser och rimliga behandlingar, efter de om-

ständigheter som folk lever under här. Jag jobbar 

tillsammans med Karin, min kollega som är på Ma-

tungulinjen. I halvtid har vi bytt linjer med varandra, då belastningen av patienter skiljer 

sig en del. Igår, lördag, var vi på Doctors Meeting. Det var väldigt kul att träffa alla team 

från Rotary Doctors och att få en bild av verksamhet mer i stort.”  

 
 

FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK!  
Senaste nytt från Kenya och 

från Rotaryklubbar på vår 
Facebooksida.  

Rotary Doctors Sweden 

Skolbarn väntar på sin tur vid screening av 

skabb vid en tidigare hälsokampanj. Nu 

behövs pengar till ännu en kampanj.  

Liten pojke med händerna infekterade av skabb.  

Herman Cerne, ny jeepläkare undersöker en  

liten patient.  


