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Malariatester och malariamedicin 

Rotary Doctors är verksamt norr om Victoriasjön i västra Kenya.  

Det är ett av de värst drabbade områden i världen när det gäller malaria.  

Varje kvartal kommer ca. 8 000 patienter till Rotary 

Doctors jeeplinjekliniker. Nästan hälften har malaria.  

De har hög feber, frossa, ont i kroppen och ibland med 

kräkningar. Först ska de som misstänks ha malaria ta 

ett blodtest för att bekräfta diagnosen. Om testet är po-

sitivt får patienterna malariamedicin.  

Barn kan vara mycket sjuka och behöver då injektioner 

med medicin. En allvarligare form är celebral malaria 

som behöver akut behandling.  

Att testa och ge medicin till 4 000 patienter kos-

tar 61 000 kr.   

Myggnät för att förebygga malaria 

Det viktigaste är dock att förhindra att malariamyggan kan stickas och överföra malaria-

parasiten. Myggan är aktiv på natten så en god hjälp är 

att sova under myggnät. Under kvartalet kommer Rotary 

Doctors att distribuera ca 1 000 myggnät. Alla måsta 

också lära sig och förstå varför och hur man använder 

myggnät.  

Tusen myggnät kostar ca. 30 000 kr. 

 

Om Rotary Doctors får in mer pengar totalt än vad som 

beskrivits här så kommer det att användas för malaria-

bekämpning resten av året vid Rotary Doctors verk-

samhet.  
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Första kvartalet 2018 

 att du och dina barn 
inte har någon sjuk-
vård 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 riske-
rar undernäring och 
har dåliga tänder….  

Så är situationen för 
många människor i 

Kenyas fattiga och av-
lägsna delar.    

 
Du och din Rotaryklubb 

kan hjälpa till!  
 

Hälsovård, utbildning i 
hälsofrågor och tillgång 
till rent vatten ger fris-
kare människor och för-
bättrade levnadsvillkor.    

Tänk dig:  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. Han 

startade och byggde upp Rotarys Läkarbank, nu Rotary Doctors Sweden, som sedan dess:  

- skickat ut tusentals oavlönade läkare och tandläkare till afrikanska länder 

- 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  

- samt delat ut tiotusentals myggnät mot malaria  

Nu kan du och din klubb bidra 

Under första kvartalet 2018 samlar vi in pengar till kost-

naderna för malariamedicin, malariatester och myggnät. 

Se mer information här nedan. Gåvan kan betalas in ge-

nom bankgiro: 900-4722 eller genom SWISH: 123 288 

83 52. 

Mamma med ett malariasjukt barn!  

Feedback om  

verksamheten 

Genom vår hemsida 
www.rotarydoctors.se 
kommer ni att få feed-

back med bilder och text 
om hur insamlade pengar 

kommit till nytt, samt 
också vilka klubbar 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 

Myggnät och malariamedicin.   

Mamma med ett malariasjukt barn.   

Hur man använder myggnät .   

http://www.rotarydoctors.se

