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Ny PULS tidning  
I PULS tidningen som Rotary Doctors ger ut en gång om året 

kan du läsa mer om verksamheten. Detta nummer innehåller 

artiklar om hälsokampanjer mot skabb, om den nya mobila 

tandvårdverksamheten, om att starta verksamhet i ett nytt 

område som kommer att kräva nya arbetsmetoder, om Rotary-

klubbars ”musikhjälp” samt om samarbete mellan Rotary Doc-

tors, U-fonden och Shelterbox. Vill du ha några tryckta ex. av 

tidningen att dela ut i din klubb kontakta kansliet. Tidningen 

finns också på nätet: http://www.rotarydoctors.se/wp-

content/uploads/PULS-2017_18_web.pdf   

Stöd från klubbar 
De största gåvogivarna i augusti månad var: Enköping Trögden Rotaryklubb som 

skänkt 13 765 kr till en skyddad källa, Uppsala Norra Rotaryklubb 10 000 kronor och 

Eslöv Rotaryklubb 9 550 kr.  

Tack till dessa och alla andra som stött Rotary Doctors förra månaden!  

 
Adress: Rotarys Läkarbank, Box 1, 570 15 Holsbybrunn.  Tel: 0383-46 74 80.   
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Vill du prenumerera på nyhetsbrevet direkt från Läkarbanken eller avbryta prenumerationen använd mejladressen här ovan.  
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Kenyaresa för Rotarymedlemmar  
Rotary Doctors Sweden kommer under hösten 2018 att 

anordna en resa till Kenya för Rotarymedlemmar samt 

medföljande partners. Vill du se Rotary Doctors verk-

samhet samt förstå människors vardag och levnadsvill-

kor i områden där Rotary Doctors arbetar så följ med 

till västra Kenya i september 2018. Vi kommer att 

se jeepläkar– och tandläkarverksamheten samt vatten 

och sanitetsprojekt. Dessutom blir det studiebesök i 

skolor, på sjukhus och hos en eller två Rotaryklubbar. 

Detaljerad information kommer i början av nästa år 

då definitiv bokning måste ske. Anmäl ditt intresse 

redan nu så att vi kan uppskatta hur många som är 

intresserade. Skicka ett mejl med namn, klubb och din mejladress till 

info@rotarydoctors.se.    

IW doktorerna gör nytta!  
Varje år finansierar Inner Wheel fyra kvinnliga läkare 

som åker ut till Kenya som IW doktorer. De jobbar på 

jeeplinjerna med att behandla patienter, undervisa 

om hälsa och delta i hälsokampanjer. Ingegerd Mey-

er från Gränna var den senaste IW doktorn. Hon var 

i Kenya i juli och augusti och den 26 september åker 

nästa IW doktor ut, Gunilla Augustsson från Falken-

berg. I det nya numret av Inner Wheels tidning 

finns ett stort reportage om IW doktorerna. Tidningen 

finns på Inner Wheels nya hemsida: https://www.innerwheel.se/, titta under fliken IW-

Nytt. Rotary Doctors vill också passa på att tacka alla Inner Wheelklubbar som är en-

gagerade i projektet och påminna om att det finns möjlighet att bjuda in läkare som varit i 

Kenya till klubbarna, se sidan: http://www.rotarydoctors.se/klubbnytt/bra-att-veta-for-din

-klubb/boka-forelasare/ 

 
 

BLI MÅNADSGIVARE! 

Stöd Rotary Doctors varje  

månad genom autogiro.  

Kontakta kansliet. 

DITT BIDRAG GÖR SKILLNAD: 

10 kr Ett barn går till tandläkaren 

15 kr Malariatest och medicin 

80 kr Antibiotika till tio barn som 

har luftvägsinfektioner  

90 kr  Babygröt till ett undernärt 

barn i en månad 

100 kr  Sex myggnät mot malaria 

2 500 kr  En månads barn– och 

mödravård 

           Swish : 123 288 83 52 

Gilla oss på Facebook och följ de 

senaste nyheterna från Rotary Doc-

tors verksamhet. 

Res med Rotary Doctors till Kenya och se hur  

verksamheten fungerar .  

Ny PULS tidning om Rotary Doctors. 

Vill du beställa? Kontakta kansliet.  

Ingegerd Meyer, IW doktor från Gränna.  
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