
 
 

 
 

Att vara kvinna i Kacheliba, North Pokot 
 

En kvinna kom till sjukhuset med sitt 6 dagar gamla barn som fötts i hemmet. Hon hade först gått 

från sitt hem i väglöst landskap 2 timmar och sen åkt boda boda – motorcykel-taxi med sitt barn  i 

1½ timme. Barnet hade mycket uppspänd buk och mycket ont. Efter undersökning visade det sig att 

barnet hade tarmvred och skickades vidare till Kapenguria sjukhus men fick nu åka ambulans. 
 

En kvinna sökte på en sjukvårdsklinik ute i en by med urinstämma som hon kunde få hjälp med. 

Hon hade blivit omskuren som de flesta kvinnor här, och urinstämman var en komplikation till 

omskärelsen. 
 

En kvinna kom till sjukhuset med sitt 3 dagar gamla barn som hade hög feber. Hon beklagade sig 

över att hon inte hade haft råd att skaffa kläder till barnet som nu var inlindat i trasor. Barnet hade 

blodförgiftning och blev inlagd på sjukhuset och fick vård och mådde efter några dagar bättre. 
 

En kvinna söker med en ettåring på sjukvårdskliniken med diarré och har mycket smala armar och 

ben. Han ammas bara och får ingen annan mat och modern äter också mycket lite. Torrperioden har 

varit lång i år och alla väntar nu på regnet då man kan få lite mera att äta. Barnet och mamman får 

hjälp med råd om mat och utdelning av mat för undernärda barn. 



En kvinna hade fått en stor sten i huvudet och fått rejäl hjärnskakning när hon var inne i en grotta 

och letade efter guldfyndigheter. Hon blir inlagd på sjukhuset i Kacheliba för vård och mår efter 

några dagar bättre. 
 

Det är några exempel på kvinnornas situation här i North Pokot där jag nu jobbat som IW doktor för 

Rotary Doctors i snart 6 veckor. Behoven är enorma här och ute i byarna har många mycket lite 

tillgång till sjukvård och  det  betyder mycket att Inner Wheels och Rotary Doctors Swedens stöder 

sjukvården här. Stödet sker dels på sjukhuset i Kacheliba samt på små sjukvårdskliniker i byarna 

och inte minst genom mödravårdskontroll och vaccinationer ute i byarna. 
 

En hälsovårdsarbetare på en klinik lärde mig en viktig sak. De flesta sjukdomar här beror på brist på 

Vitamin M. Vad är det? Jo, brist på Money, money, money.  
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