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Hur du och din klubb kan bidra 

Din klubb kan bidra med en stor eller liten summa till kostnaderna för malariamedicin, 

tester och myggnät under 1:a kvartalet.  

Om Rotary Doctors får in mer pengar totalt än vad som beskrivits här ovan så kommer det 

att användas för malariabekämpning resten av året vid Rotary Doctors verksamhet.  

 

Feedback som du och din klubb får 
Under maj månad kommer det att finnas bilder eller ev. 

en kort film på Rotary Doctors hemsida om malariabe-

handling och den förebyggande verksamheten som ge-

nomförts. Detta ger feedback på hur pengarna använts 

och kan visas i klubben eller skickas ut till medlemmar. 

En lista på alla klubbar som har skänkt pengar kommer 

också att finnas på hemsidan. Om klubben vill ha ett 

föredrag om Rotary Doctors vid ett klubbmöte, så kan 

vi titta på möjligheten av att en läkare/tandläkare eller 

styrelsemedlem kommer till er klubb. Kontakta kansliet. 

 
        Adress: Rotarys Läkarbank, Box 1, 570 15 Holsbybrunn.  Tel: 0383-46 74 80.   
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Första kvartalet 2018 

 att du och dina barn inte 
har någon sjukvård värd 
namnet när du får allvar-
lig feber, otäcka sår, 
tandvärk….. 

 att dina barn inte blir 
vaccinerade mot polio, 
mässlingen, kikhosta…….  

 att du blir sjuk av det 
vatten som du har till-
gång till.. 

 att dina barn riskerar 
undernäring och har då-
liga tänder….  

Så är situationen för många 
människor i Kenyas fattiga och 

avlägsna delar.    
 

Du och din Rotaryklubb kan 
hjälpa till!  

 
 

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

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

Tänk dig:  Regnperiod 

I februari är det regnperiod i Kenya, regnet behövs och det är välkommet, men det gör 

också att malariamyggan trivs extra bra. Under februari och mars får Rotary Doctors jeep-

linjekliniker mycket flera patienter med malaria. Speciellt barn drabbas svårt och om de 

inte får hjälp kan malaria vara dödlig.   

 

Malariatester och malariamedicin 

Det kommer ca. 7 500 patienter till Rotary Doctors jeep-

linjekliniker under ett kvartal. Nästan hälften har mala-

ria. De har hög feber, frossa, ont i kroppen och ibland 

kräks de. Först ska de som misstänks ha malaria ta en 

blodtest för att bekräfta diagnosen. Om testen är positiv 

får patienterna malariamedicin.  

Barn kan vara mycket sjuka och behöver då injektion 

med medicin. En allvarligare form är celebral malaria 

som behöver akut behandling.  

Att testa och ge medicin till 3 000 patienter kostar 46 000 kr.   

Myggnät för att förebygga malaria 

Det viktigaste är dock att förhindra att malariamyggan 

kan stickas och överföra malariaparasiten. Myggan är 

aktiv på natten så en god hjälp är att sova under mygg-

nät. Under kvartalet kommer Rotary Doctors att distri-

buera ca 1 000 myggnät. Alla måsta också lära sig och 

förstå varför och hur man använder myggnät.  

Ett tusen myggnät kostar ca. 30 000 kr. 

Mamma med ett malariasjukt barn!  

Rotary Doctors Sweden 

30 år 

För 30 år sedan grundades Ro-

tarys 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 Läkar-

bank, nu Rotary Doctors Swe-

den, som sedan dess:  

- skickat ut tusentals oavlö-

nade läkare och tandläkare  

- behandlat cirka en miljon 

patienter  

- genomfört hundratals vatten-

projekt så tusentals familjer 

har fått rent vatten 

- nått tiotusentals människor 

med ny och viktig kunskap om 

hälsovård  

- samt delat ut tiotusentals 

myggnät mot malaria  

 
Myggnät och malariamedicin.   

Mamma med ett malariasjukt barn.   

Hur man använder myggnät .   




