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Upprop till tandläkarutrusning och vaccinering
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Den 31 oktober 1988 antogs stadgarna för stiftelsen
Rotarys Läkarbank. Läkare hade redan under våren rest till
södra Afrika, och under hösten skickades de första läkarna
till Kenya. Trettioårsjubileet har firats genom flera upprop
till stöd för en speciell del av Rotary Doctors verksamhet.
Detta kvartal handlar uppropet om stöd till vaccinering och
tandläkarverksamheten. Läs mer om det i bifogat Upprop
eller på sidan: https://www.rotarydoctors.se/klubbnytt/
bra-att-veta-for-din-klubb/rotary-doctors-30-arsjubileum/
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Vaccinationer räddar liv.
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Per Wessén, volontärläkare i Kenya: Nu har regnet återkommit till Kitale och med det såphala vägar. Vi har dock
fyrhjulsdrivna jeepar sponsrade av Rotaryklubbar i Sverige som möjliggör, efter förseningar, att vi ändå når
fram till klinikerna. Många patienter med infekterade sår,
svampinfektioner och skabb. Allt beroende på bristande
möjligheter till god hygien. Flera barn har denna vecka
varit undernärda. Många familjer livnär sig endast på
ugali, dvs majsgröt med ibland lite tillskott av protein i
Leriga vägar och infekterade sår.
form av bruna bönor. Jag tänker denna vecka speciellt på
en 11-årig pojke som utvecklat ett infekterat sår på underbenet med uttalad bensvullnad.
Risk för benröta, men inga förutsättningar för dagliga omläggningar och sårrengöring.
Nästa vecka är tanken är att han skall få långtidsbehandling med antibiotika.

Konsert för att fira första läkaren
Håkan Simonsson från Ystad var den första läkaren som
åkte till Swaziland för Rotary Doctors våren 1988, och sen
många flera gånger till andra länder. Ystad St: Petri Rotaryklubb firade honom och Rotary Doctors med en stor
konsert på Ystad teater 21/10. Grundaren av Rotary
Doctors, Lars Braw, framförde en hälsning till publiken
genom sin dotter Monica Braw. Amiralens storband och
två solister underhöll en stor publik.

Stöd från klubbar

Håkan Simonsson på konsert i Ystad

De största gåvogivarna i förra månaden var: Falkenbergs Rotaryklubb 20.795 kronor,
Hammenhögs Rotaryklubb 5.250 kronor, och Ljungskile, Uddevalla-Byfjorden och Broby
Rotaryklubb med 5 000 kronor vardera.
Tack till dessa och alla andra som stödjer Rotary Doctors!

Bli månadsgivare—Rotarys humanitära ansvar
Rotarys motto är Service Above Self. Ett sätt att bidra till Rotarys humanitära insatser är
att bli månadgivare för Rotary Doctors, U-fonden och Shelterbox, endera som privatperson
eller som klubb. Du kan då gå du in på www.rotaryhjalper.se och läsa hur man gör.
Tillsammans gör vi världen lite bättre!
Adress: Rotarys Läkarbank, Bergmossev 8, 574 53 Holsbybrunn. Tel: 0383-46 74 80.
Plusgiro: 90 04 72—2 Bankgiro: 900-4722 www.rotarydoctors.se, E-post: info@rotarydoctors.se

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

