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Rotary Doctors Sweden 

            Distrikt 2320-2410 av Rotary International   

Stöd från klubbar 
De största gåvogivarna förra månaden var: Falkenberg Hertig Rotaryklubb, 41 731 kr, 

Anderstorp Rotaryklubb, 30 000 kr och Sälen Malung Rotaryklubb, 25 000 kr.  

Tack till dessa och alla andra som stödjer Rotary Doctors!  

 
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.  

Läs om Rotary Doctors eldsjälar på: 
http://www.rotarydoctors.se/klubbnytt/
rotarydoctors-eldsjalar/ 

Läkare på uppdrag: 

 

Birgitta  

Fredriksson 

Malmö 

Distrikt 2390 

Jeepläkare 

Kitale 
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Perstorp 

Distrikt 2400 
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Kitale 

 

 

CH Pressfeldt  

Halmstad 

Distrikt 2400 

Jeepläkare  

Mumias 

 

 

 

Christina  

Hallengren 

Mölle 

Distrikt 2390 

Läkare  

North Pokot 

 

 

Britten 

Klöfver-Ståhl 

Ystad 

Distrikt 2390 

Läkare 

North Pokot 

 

Jiggers, jiggers, jiggers  

Jiggers är sandflugeparasiten som kryper in under huden, 

speciellt på fötter och händer, och lägger ägg som ut-

vecklas till små larver. Det kliar och gör ont!  

Nyligen kom flera jiggers-patienter till jeeplinjeklinikerna 

i Matungu. Jeeplinjeteamet vet att det bara hjälper ett 

tag om de gör en behandling på kliniken eftersom perso-

nerna går hem till samma hus där jiggersflugorna finns. 

Då bestämde de sig för att på en lördag åka ut till de tre 

byar som patienterna kom ifrån. Där behandlade de alla 

drabbade som de fann, de hjälpte familjer att göra rent 

i och runt husen och de undervisade om man undviker  

jiggers. Det var jeeplinjepersonal, volontärer och jeepdoktorn som tillsammans tog sin le-

diga dag för att hjälpa 26 personer, varav 23 var barn för det är alltid de som är värst 

drabbade. Det behövs dock många fler sådana kampanjdagar för andra jiggersdrabbade.        

30 års jubileum—Nytt upprop 
Under Rotary Doctors 30 årsjubileum 2018 skickas ett 

upprop om stöd ut till alla Rotaryklubbar varje kvartal. Det 

första kvartalets upprop gällde malariabekämpning. Bidra-

gen uppgick totalt till 73 826 kr, vilket betyder 590 

myggnät och behandling för 3 680 patienter! Tack 

för det fantastiska stödet.   

Nu kommer det andra kvartalets upprop som handlar om 

stöd till hälsokampanjer mot jiggers och skabb eller om 

man vill skänka en större summa till en jeepläkares ar-

bete under en eller flera månader. Uppropet bifogas 

detta månadsbrevet och det finns också en liten powerpoint 

presentation som man kan visa i klubben för att förklara vad pengarna går till. Se också: 

http://www.rotarydoctors.se/klubbnytt/bra-att-veta-for-din-klubb/rotary-doctors-30-ars-

jubileum/ 

Läkarmöte med 90 deltagare 
Det årliga mötet för läkare/tandläkare som är involverade 

i Rotary Doctors verksamhet ägde rum i Holsbybrunn 21-

22 april. Mötet är ett tillfälle att få uppdatera sig i aktu-

ella ämnen som gäller sjukvård i afrikanska länder. Det 

är också ett tillfälle för Rotary Doctors att få feedback 

och diskutera verksamheten med läkarna/tandläkarna. 

De drygt 90 deltagarna fick lyssna på föredrag om an-

tibiotikaresistens, malaria, hudsjukdomar och kultur-

förståelse. Mötet organiseras av Skandinaviska Läkar-

banken och Rotary Doctors som tillsammans har registret över sjukvårdspersonal.   

 

Många ! Överlever man 

Sjuksköterskan Sarah skär ut  

jiggerslarver 

Fullt i föreläsningssalen på Läkarmötet 
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