Hälsovård, utbildning i
hälsofrågor och tillgång
till rent vatten ger friskare människor och förbättrade levnadsvillkor.
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Tänk dig:
att du och dina barn
inte har någon sjukvård värd namnet
när du får allvarlig
feber, otäcka sår,
tandvärk…..
att dina barn inte
blir vaccinerade mot
polio, mässlingen,
kikhosta…….
att du blir sjuk av
det vatten som du
har tillgång till..
att dina barn riskerar undernäring och
har dåliga tänder….
Så är situationen för
många människor i
Kenyas fattiga och avlägsna delar.






Du och din Rotaryklubb
kan hjälpa till!
Feedback om
verksamheten
Genom vår hemsida
www.rotarydoctors.se
kommer ni att få feedback med bilder och text
om hur insamlade pengar
kommit till nytta, samt
också vilka som bidragit
till verksamheten.
Ni vet väl att ni kan
önska er ett besök i klubben av någon representant från Rotary Doctors.
Hör av er till kansliet:
info@rotarydoctors.se
0383-467480
www.rotarydoctors.se

TACK för stöd till 1:a kvartalets upprop:
Distrikt 2390, Vetlanda-Njudung, Rödön, Västervik, Västervik Arkipelagen, Borås-Viskan, Köping, Landskrona Citadell, TorsåsBergkvara och Ängelholm Luntertun Rotaryklubbar, Jehoshua Kaufman och CG Olofsson, för ert stöd till att förebygga och behandla
malaria, som totalt har gett 73 826 kr. Och tack till alla er som glömt att skriva
”Uppropet” på era inbetalningar men som ändå skänkt. Se bilder och film om
malariabekämpning på sidan: http://www.rotarydoctors.se/klubbnytt/braatt-veta-for-din-klubb/feedback-1a-kvartalets-upprop/

Rotary Doctors Sweden 30 år
För 30 år sedan grundades Rotarys Läkarbank av Lars
Braw, journalisten som inte bara ville skriva och vänta på
att andra skulle göra något utan gjorde något viktigt
själv. Sedan dess har Rotary Doctors:
- skickat ut tusentals oavlönade läkare och tandläkare till afrikanska länder
Jiggersinfekterade fötter.
- behandlat cirka en miljon patienter och räddat liv
- genomfört hundratals vattenprojekt så tusentals familjer har fått rent vatten
- nått tiotusentals människor med ny och viktig kunskap om hälsovård
Under detta år riktar vi ett upprop varje kvartal till alla
Rotaryklubbar i Sverige att stödja vår verksamhet.
Andra kvartalets upprop handlar om:

Jiggers och skabbekämpning
Jiggers är en sandflugeparasit som kryper in under huden på fötter och händer och lägger ägg som kläcks som
larver. De orsakar klåda, svullnad och stor värk, så
mycket att det är svårt att gå och använda händerna.
Mamma med ett malariasjukt barn!
Larverna måste skäras ut med rakblad efter en behandling i vätska som först dödar larverna. Skabb kan
Behandling av jiggers.
också bli väldigt besvärligt med klåda och stora sårinfektioner
och den sprider sig fort bland barn i skolor och hemma.
För att bekämpa dessa två hudsjukdomar ordnar Rotary Doctors hälsokampanjer. Då får
alla som drabbats i en skola eller en by behandling och får lära sig att förebygga jiggers
och skabb. En sådan kampanj kostar: 5 000 kr per 100
behandlade patienter.
Eller ge stöd till jeepläkare. Under april, maj och juni
månad kommer jeepläkarna att möta cirka 1 000 patienter. Stöd kostnaden för en jeepläkares arbete under
dessa månader. Det kostar: 20 000 kr/månad (30 000
kr för en sex veckors period).
Gåvan kan betalas in genom bankgiro: 900-4722
eller genom SWISH: 123 288 83 52. Märk inbetalningen 2:a uppropet jiggers/skabb eller läkare.

Skabbinfekterade händer.
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