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Redo för jiggerskampanj 
I Kenya kartlägger man nu vilka byar som har behov av 

jiggersbekämpning. Sandflugan som lägger ägg under 

huden på  fötter och händer orsaker stora problem för 

speciellt barn och äldre. I Rotary Doctors Upprop till Ro-

taryklubbar under 2:a kvartalet vädjar vi speciellt om 

stöd för jiggersbekämpning. Om din klubb inte fått upp-

ropet, gå in på hemsidan eller kontakta kansliet.  

Stöd från klubbar 
De största gåvogivarna förra månaden var: Sölvesborg Rotaryklubb, 30 000 kr, Åseda 

Rotaryklubb, 25 400 kr och Sävsjö Rotaryklubb, 17 000 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.  

Om du inte fått 2:a kvartalets Upprop  
gå in på: www.rotarydoctors.se/
klubbnytt/bra-att-veta-for-din-klubb/
rotary-doctors-30-ars-jubileum/ 
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North Pokot  
- Stora behov och många utmaningar, men North Pokot är 

rätta stället för Rotary Doctors. Så sammanfattar Britten 

Klöfver-Ståhl och Christina Ståhl-Hallengren sina intryck 

efter att som första Rotary Doctors läkare jobbat i North 

Pokot området, ett isolerat område i västra Kenya nära 

gränsen till Uganda. Området har den högsta siffran för 

undernäring i Kenya, låga siffror för vaccinationer och 

mödravård, alla indikatorer på att sjukvården inte når ut 

till befolkningen. En av utmaningarna är att befolkningen 

inte efterfrågar hälso– och sjukvård, samtidigt som ser-

vicen som finns inte har så bra kvalité. Rotary Doctors 

startar nu en ny verksamhet här, vilket stämmer väl överens med målsättningen 

att ge stöd där det bäst behövs.  

Från och med i höst skickas läkare som ska jobba med personal anställd av de Kenyanska 

myndigheterna vid ett litet sub-hospital och vid fyra hälsodispensärer för att på långsikt 

höja kvalitén i arbetet. Samtidigt ska Rotary Doctors stödja de hälsovolontärer som har 

möjlighet att nå ut till befolkningen med information om hälsa och om den service som 

finns. Målet är på så sätt att fler ska få tillgång till basal, men bra vård.     

Kliniker uppbyggda och överlämnad till myndigheterna 
Samtidigt som ny verksamhet startas i North Pokot, så  

överlämnas verksamheten på fem kliniker till hälsomyn-

digheterna i Mumias och Matunguområdet. Här har Rotary 

Doctors varit verksamma i fem år, samtidigt som hälso– 

och sjukvård getts till befolkningen har lokala volontärer 

fått utbildning i hälsovård och styrelsearbete. De sista 

månaderna har utbildningen intensifierats, vilket finansie-

rats av Uppsala Glunten Rotaryklubb. Hälsokommit-

téer har fått utbildning i ledning och administration av en 

liten vårdcentral och hälsovolontärer om hembesök, in-

ventering av hälsoproblem, m.m. Just nu utbildar Rotary 

Doctors sjuksköterskor i en del frågor där vår personal har speciell kompe-

tens, bland annat om behandling av kroniska sjukdomar.   

 

Många ! Överlever man 

Kvinnor och barn i North Pokot 

Jiggersinfekterad fot som ska behandlas 

Gratulationskort till                                   

födelsedagsjubilarer 
Uppvakta dina vänner med 

Rotary Doctors gratulations- 

kort av 

konstnä-

ren Per-

Olof  

Olsson.  

Beställ 

på Gåvo-

sidan, www.rotarydoctors.se  

Gruppdiskussion med hälsovolontärer 
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