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210 skolbarn får hjälp mot svampinfektioner 

Svampinfektioner får lätt fäste, speciellt i hårbotten, när det är varmt och luftfuktigheten 

är hög. Och det är det i Mumias området, där Rotary Doctors har verksamhet.  

Det smittar snabbt mellan barn som sitter nära varandra i skolan, leker ihop och delar 

kammar och ibland kläder.  

Rotary Doctors team i Mumias tog därför två dagar för 

att åka till två skolor där eleverna var speciellt drabbade. 

Eleverna fick först information om vad som är bra att 

tänka på för att undvika svampinfektioner, och de som 

behövde det fick sedan behandling.   

Tack till Aktiva pensionärer i Gävle för att vi kunde ge-

nomföra dessa kampanjdagar. Tack också till 

Askersunds Rotaryklubb som också skänkte pengar så 

teamen snart kan genomföra två till kampanjdagar.   

Stöd från klubbar 
De största gåvogivarna i förra månaden var: Ängelholm-Rönne Rotaryklubb, 35.160 kro-

nor till en brunn, Stockholm-Söder Rotaryklubb, 10.000 kronor, Ängelholm-Bjäre Rotary-

klubb  7.746 kronor. Tack till dessa och alla andra som stödjer Rotary Doctors!  
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                                   Plusgiro: 90 04 72—2 Bankgiro: 900-4722  www.rotarydoctors.se, E-post: info@rotarydoctors.se         

 

November 2018 

 

 

 

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

Läkare på uppdrag: 

Karin Sanner 

Uppsala 

Distrikt 2350 

Jeepläkare 

Kitale 

 

 

 

Therese  

Svan-Åström 

Malmö 

Distrikt 2390 

Jeepläkare  

Kitale 

 

Ulrika Elmroth 

IW-doktor 

Danderyd 

Distrikts 2350 

Läkare 

North Pokot 

 

 

Bertil Malmodin 

Falun 

Distrikt 2330 

Läkare 

North Pokot 

 

 

 

Margareta 

Wargelius 

Kalmar 

Distrikt  2410 

Jeepläkare 

Mumias 

 

Istället för julklapp!  
Mera prylar som inte behövs eller en alternativ julklapp till 

någon du tycker om? Rotary Doctors hjälper dig med jul-

klappar:  

Tandborstar till skolbarn 

Tandborstar och fluortandkräm förebygger hål i tänderna. 

Om barn lär sig varför och hur man använder tandborstar 

så kommer det att förebygga hål och andra tandproblem. 

I tandvårdsverksamheten gör Rotary Doctors just detta. 

För 100 kr får 5 barn tandborste och får gå till tand-

läkaren för kontroll och behandling.   

Extra gröt till undernärda barn 
Istället för julgröt behöver många barn i Endebess och Kwanza 

extra proteinrik gröt. De kan vara undernärda för att de varit 

sjuka, för att de just fått ett syskon och inte längre får bröst-

mjölk eller för att maten inte räcker till. För 120 kr får ett 

undernärt barn gröt i 3 månader för att komma upp till 

en stabil normalvikt.  

Du får ett fint gåvobevis att ge bort i julklapp om du 

beställer något av alternativen. Skicka ett mail till 

Rotary Doctors: info@rotarydoctors.se, eller skicka ett SMS: 

0727 16 74 82. Information finns också på hemsidan:  

https://www.rotarydoctors.se/ge-en-gava/julklapp/ 

 

Att lära sig borsta tänder på rätt sätt. 

Gröt—men inte bara till jul. 

På kontroll hos tandläkaren .  

Att bli av med svampinfektion i håret 


