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Vill du prenumerera på nyhetsbrevet direkt från Läkarbanken eller avbryta prenumerationen använd mejladressen här ovan.  

   Mamma skyddar sitt barn mot malaria 
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Malaria—testa och medicinera 

Malaria kallades förr i världen för sumpfeber, kanske  

såg man ett samband mellan dåligt vatten och malaria. 

Det är ju i vatten, speciellt i stillastående vatten som ma-

lariamyggan kan lägga ägg och föröka sig.  

Malaria är den vanligaste sjukdomen vid de mobila klini-

ker som  Rotary Doctors har i Kenya. Sjukdomen kan 

vara dödlig om man inte får medicin, speciellt för små 

barn. Vid klinikerna sitter mammor på rad med feber-

sjuka barn och många får diagnosen malaria efter att de 

testats. Redan på kliniken får sedan barnen feberned-

sättande medicin och den första dosen malariamedicin.     

Rotary Doctors 30 år—i Lars Braws fotspår 
För 30 år sedan grundade Lars Braw, journalist och Rotarymedlem, Rotarys Läkarbanken 

(nu Rotary Doctors Sweden). Lars nöjde sig inte med att skriva och vänta på att andra 

skulle göra något. Han hade en idé och startade med ett upprop till Rotaryklubbar i Sve-

rige, ett upprop om frivilliga läkare och om ekonomiskt 

stöd. Nu efter 30 år gör Rotary Doctors detsamma, ett 

upprop till Rotaryklubbar om stöd till hälso– och sjukvård 

till människor som ännu inte har denna självklara rätt. 

Varje kvartal under 2018 kommer Rotaryklubbar att få en 

konkret förfrågan om stöd till ett speciellt verksamhets-

område in Rotary Doctors. Under det första kvartalet 

handlar det om malaria, malariatester, mediciner och 

myggnät för att förebygga malaria. När det första kvar-

talet passerat får ni feedback, bilder och en kort film om 

hur pengarna har använts. Ett enkelt sätt att känna att man göra nytta!  

Bifogat finns uppropet och du kan läsa mer på sidan: http://www.rotarydoctors.se/

klubbnytt/bra-att-veta-for-din-klubb/rotary-doctors-30-ars-jubileum/     

Följ med till Kenya! 
Vill du följa med till Kenya och besök Rotary Doctors 

verksamhet, se jeeplinje- och tandläkarverksamheten 

samt vattenprojekten? Under hösten och vintern anord-

nar Rotary Doctors tre resor till västra Kenya för Rota-

rymedlemmar samt medföljande. Programmet med 

Rotary Doctors omfattar fem fulla dagar, sen kan man 

kombinera med olika semesteralternativ.  

Det finns fortfarande några platser kvar på alla tre 

resor. Skicka ett mejl med namn, klubb och din mejla-

dress till info@rotarydoctors.se så får du mer information. 

 

Många ! Överlever man 

Lars Braw, Läkarbankens grundare 

Besök verksamheten i Kenya 

Medicinering redan på kliniken 
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