Rapport från styrelsemöte med Rotary Doctors Sweden (RDS) fredagen den 25 januari 2019 i
Varberg.
Närvarande: Margareta Wargelius, Karin Håkansson, Gudrun Håkansson, Carl-Gustaf
Olofsson, Anne-Marie Pernulf, Leif Mazetti-Nissen, Carl Hedberg och Ingelög Wyndhamn.
Efter att ha godkänt protokollet från mötet i november 2018 fortsatte styrelsen med att gå
igenom den kommande styrelsen. Där blir troligen lite förändringar. Kerstin Jonson
Sandviken IWC har tillfrågats om hon vill ingå i styrelsen och hon har tackat ja. Mycket roligt
att Inner Wheel får en fast medlem i styrelsen.
Margareta Wargelius rapporterade från sina sex veckor i North Pokot, området i nordvästra
Kenya dit RDS nu har flyttat sin verksamhet. Samarbetet med vårdcentralerna fungerar bra.
Befolkningen är huvudsakligen boskapsskötare. Männen lämnar familjerna under långa
perioder. Kvinnor och barn är kvar i byarna. Kvinnlig omskärelse förekommer i högre grad
här än i Mumais och Matungu. Barnsjukdomar är vanliga eftersom vaccinationerna inte når
barnen i en del avlägsna byar.
RDS satsar på att förutom att arbeta som läkare och tandläkare på vårdcentralerna i North
Pokot även bedriva utbildningsinsatser både bland sjukvårdsanställda och bland
befolkningen. Grundläggande kunskaper vad gäller hygien saknas. Enklare sår utvecklas ofta
till infekterade öppna sår på grund av brist på kunskap vad gäller hygien. Viktigt att RDS har
en plan för exit som är känd från början och arbetar för att lämna området om fem/sex år.
Exitprocessen från Mumais och Matungu pågår vilket har orsakat oro bland volontärer och
sjukvårdsanställda. RDS bedömer att vårdcentralerna kommer att fungera bra efter
överlämnandet. De samarbetspartner RDS har haft där har varit mycket duktiga och
ansvartagande. De tar nu ansvar för hela verksamheten. I slutet av mars och i höst planeras
nya resor till Kenya där man får följa läkare/tandläkare i deras dagliga arbete.
Lunch intogs på Varberg Stadshotell tillsammans
med tre Rotaryklubbarna. En check på 102 000 SEK
överlämnades till RDS. Pengarna var överskott från
en konsert i december 2018 som arrangerats för att
få in pengar till RDS. 80 000 SEK har också
överlämnats från Rotary i Lund till RDS. Pengarna var
överskott från spexet i höstas. Allt välbehövligt
eftersom verksamheterna i Kenya har stora, fasta
omkostnader. Nästa möte torsdag 23 maj i Värnamo.
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