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Rotary Doctors Sweden 

            Distrikt 2320-2410 av Rotary International   

Stöd från klubbar 
De största gåvogivarna förra månaden var: Ängelholm-Rönne Rotaryklubb som skänkt 

60 000 kr, samt Västervik Rotaryklubb  och Västervik Arkipelagen Rotaryklubb 

som skänkt 18 386 kr var. Tack till dessa och alla andra som stödjer Rotary Doctors!  

 
Adress: Rotarys Läkarbank, Box 1, 570 15 Holsbybrunn.  Tel: 0383-46 74 80.   

 

                                   Plusgiro: 90 04 72—2 Bankgiro: 900-4722  www.rotarydoctors.se, E-post: info@rotarydoctors.se         
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Vill du prenumerera på nyhetsbrevet direkt från Läkarbanken eller avbryta prenumerationen använd mejladressen här ovan.  

Khalwengekliniken en av de kliniker som  
myndigheterna tagit över ansvaret för.  

Läkare på uppdrag: 

 

Anders Dybjer 

Halmstad 

Distrikt 2400 

Jeepläkare 

Kitale 

 

Bengt  

Augustsson 

Glommen 

Distrikt 2400 

Jeepläkare 

Kitale 

 

Ulla Palenius  

Karlstad 

Distrikt 2340 

Jeepläkare och 

IW doktor 

Mumias 

 

 

 

Harry Neys 

Nederländerna 

Jeepläkare  

Mumias 

 

 

Ulf Dovberg 

Ängelholm 

Distrikt 2400 

Tandläkare 

Matungu 

 

 

Hendrik Kok 

Nederländerna 

Tandläkare 

Mutomo 

 

Överlämning av kliniker  

Den långsiktiga målsättning för Rotary Doctors verksam-

het är att bidra till bättre hälso – och sjukvård på ett håll-

bart sätt. I slutet av förra månaden förvandlades tre av 

de tillfälliga kliniker som jeeplinjerna besökt en gång i 

veckan till permanenta kliniker som nu kommer att vara 

öppna varje dag. Det är de lokala hälsokommittéerna 

tillsammans med hälsomyndigheterna som tar över an-

svaret för verksamheten. Vid överlämningen kunde Ro-

tary Doctors samtidigt skänka en del utrustning som en 

av våra tidigare läkare, Bert Dekker, samlat in pengar 

till. Rotary Doctors Sweden kommer att fortsätta att ha 

kontakt med klinikerna, bland annat för att utbilda de sjuksköterskor som ska jobba med 

kroniska sjukdomar. Ett arbetssätt som Rotary Doctors bidragit till att utveckla.       

En IW doktors tankar på kvinnodagen 
Volontärläkaren Ulla Palenius är sponsrad av Inner Wheelklubbarna i Sverige, och är därför 

en ”IW doktor” som jobbar för Rotary Doctors i Kenya.  

På kvinnodagen 8 mars mötte hon bland annat två kvinn-

liga patienter som fick henne att fundera över kvinnors 

situation i Kenya. Hon träffade Mary som blivit utkastad 

av sin man för att hon inte blev gravid, utkastad av sin 

chef för att hon är HIV positiv och till sist också utkastad 

av sin väninnas man där hon bodde tillfälligt—även om 

hon var svårt sjuk. Ulla fick hjälpa den svårt sjuka Mary 

till sjukhus. En annan kvinna, Sarah, fick just sitt posi-

tiva HIV besked när hennes man kom till kliniken, kvin-

nan berättade inte om sitt testresultat, samtidigt ville 

personalen erbjuda mannen en HIV test. Då blev mannen våldsam. Läs 

hela historien om dess kvinnor på Rotary Doctors hemsida: http://www.rotarydoctors.se/

aktuellt/iw-doktorns-tankar-pa-kvinnodagen/   

Anderstorp stödjer egen läkare! 
Anderstorps Rotaryklubb har flera år i rad finansierat ”sin 

egen läkare” inom Rotary Doctors verksamhet i Kenya. 

Ulf Gustafsson, klubbmedlem, förklarar varför:    

- Rotary Doctors verksamhet har hög prioritet i vår 

klubb. Vi tycker vi det är intressant att bjuda in den 

"egna läkaren" till klubben för att  berätta om sitt upp-

drag, vilket betyder att vi får uppleva vilken nytta vår 

insats gör! I vår klubb finns också medlemmar, som 

aktivt stödjer Rotary Doctors, genom att betala halva 

kostnaden för vår ”egna läkare”, mot att klubben står andra hälften.  

 

Många ! Överlever man 

Sjuksköterskan på Marindakliniken  

med den nya utrustningen 

Marianne Juter, Anderstorps nästa egna läkare 

Ulla Palenius vid jeepen som tar läkarna 

ut till patienterna 
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