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Tack för stödet till Rotary Doctors 2019! 

Tack till alla Rotaryklubbar, rotarymedlemmar och andra privatpersoner som har stött Ro-

tary Doctors hälso– och sjukvårdarbetet under 2019. De mobila jeeplinjeklinikerna har 

kunnat fortsätta att möta patienter för behandling, samt volontärer och allmänheten som 

har fått hälsoutbildning. Barn har blivit vaccinerade och blivande mammor fått mödra-

vårdskontroller, många nya brunnar och täckta källor har byggts! Tack till alla ni som 

stött detta viktiga arbete som gör skillnad.     

Stöd från klubbar förra månaden 
De största gåvogivarna förra månaden var: Nybro Glasrike Rotaryklubb 22 547 kr, Enkö-

ping Trögden Rotaryklubb 14 805 kr, Kalmar Norra Rotaryklubb 14 488 kr. Tack till 

dessa klubbar och alla andra som stödjer Rotary Doctors!  

 
Adress: Rotarys Läkarbank, Bergmossev 8, 574 53 Holsbybrunn.  Tel: 0383-46 74 80.   

     Plusgiro: 90 04 72—2 Bankgiro: 900-4722  www.rotarydoctors.se, E-post: info@rotarydoctors.se         

 

Stödet till de jordskredsdrabbade  

Tack till alla de personer och klubbar som skickade in en extra 

peng vid månadsskiftet november- december till de familjer 

som drabbats av jordskreden i Pokot. För de drygt 20 000 kr 

som kom in har Rotary Doctors kunna finansiera de extra 

klinikdagar som erbjöds familjer som samlats i ett läger i 

väntan på hjälp. Andra organisationer bistod med mat och 

filtar och Rotary Doctors tog ansvar för basal sjukvård. 

Lunginflammation, magbesvär och andra infektioner var 

vanliga diagnoser och många barn fick extra gröt på grund 

av undernäring. Många äldre hade också värk i kroppen. 

Drygt 400 patienter fick ta prover, möta läkaren och fick 

mediciner, flera med olika diagnoser. Många familjer har 

nu gått tillbaka till sina byar för att se hur man kan bygga 

upp sina hus igen.   

Verksamheten fortsätter 2020 

Under nästa år fortsätter många av aktiviteterna samtidigt som en del förändringar plane-

ras. I Kitaleområdet, västra Kenya, kommer Rotary Doctors speciellt att fokusera på tre 

geografiska områden. I dessa byar får befolkning besök av den mobila hälso– och sjuk-

vårdskliniken, jeeplinjen, samtidigt som flera vatten och latrinprojekt ska genomföras.  

Detta för att för att kunna göra skillnad och följa upp resultaten. Byborna och deras häl-

sokommittéer är med och planerar för projekten. De har dessutom frågat efter tre projekt 

mot jiggers, sandloppan som gör stor skada på fötter och händer. I ett av områdena be-

hövs också ett projekt mot undernäring bland barn. Det fokuserar på undervisning och 

extra näring. Vi hoppas att klubbar vill stödja dessa  

projekt. Håll utkik efter mer information i början av 

nästa år.   

I North Pokot, lite längre norr ut från Kitale, fortsät-

ter arbetet med stöd till det lilla sjukhuset i området 

samt till vaccination och mödravårdskliniker. Dessu-

tom fortsätter projektet för kvinnors rätt till hälsa 

med fokus på förebyggande av kvinnlig könsstymp-

ning och information om preventivmedel. Under 

hösten genomfördes utbildningar och under våren 

ska dessa budskap föras ut på bredare front i byar-

na i Kasie, North Pokot.  

Under hösten 2020 planeras för fler förändringar då Rotary Doctors kommer att 

fokusera mera på utbildning och stöd till Kenyansk sjukvårdspersonal och hälsovolontärer 

på bynivå samt annan förebyggande verksamhet. Det blir ett spännande år.  
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Vill du prenumerera på nyhetsbrevet direkt från Läkarbanken eller avbryta prenumerationen använd mejladressen här ovan.  

FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK!  
Då ser du hur Rotary Doctors 

gör nytta och vilka resultat 
som vi når.  

Facebooksida: 
Rotary Doctors Sweden 

Rotary Doctors är på plats i lägret för de som 

drabbats av jordskredet en kall och  

regnig dag.           

ORS lösning till ett diarrésjukt barn. 

Projekt mot jiggers behöver finansiering. 


