Nyhetsbrev
Tack för pengarna
från jubileumsinsamlingen
Stort tack till er alla som gav pengar till vår jubileumsinsamling. Strax före sommaren skickade vi ut ca 10 000 kr
vardera till nio av våra samarbetspartners runt om i världen för att använda i Covid-19 arbetet. Vi har fått rapporter från tre av de mottagande sjukhusen. Alla uttrycker en
stor tacksamhet över pengarna som har använts på lite
olika sätt, allt efter de egna behoven.
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tackar Gud för vänner som Skandinaviska Läkarbanken
och er jubileumsinsamling. De pengar ni skickade har
gett oss möjlighet att göra en grind in till sjukhuset och
en kur där vakterna kan hålla till samt väggar på båda
sidorna om vaktkuren. Detta blir
till stor hjälp för
sjukhuset att
kontrollera hur
människorna rör
sig på sjukhusområdet liksom att

Mpongwe Hospital
i norra Zambia

säkerställa att de
följer hälsoföreskrifterna.”

Sjukhuschef Adamson Shamfuti skrev i mitten på augusti
press så pengarna kom mycket väl till pass. För någon

Aira-sjukhuset i västra Etiopien

vecka sedan berättade han att Covid-19 fortfarande finns i

Megersa Argaw, chef för Aira-sjukhuset skriver följande:

att Covid-19 ökade i landet och sjukhuset var under stor

landet och att de sett en del fall på sjukhuset. Detta är vad
han har att berätta om hur pengarna har använts:
”Livet under Covid-19-pandemin har inte varit lätt. Vi

”Vi mår bra och är
så tacksamma för
det stöd vi har fått
från Skandinaviska
Läkarbanken till
inköp av personlig
skyddsutrustning
för vår personal. På bilden kan ni se hur personalen tar
emot munskydd och handsprit som inköptes för de
pengar ni skickade. Det är en välsignelse att komma ihåg
varandra i dessa besvärliga och svåra tider av Covid-19.
Vi ber dagligen för varandra och hoppas att Gud har allt
under kontroll. Vi önskar er alla Guds rika välsignelse!”

Verksamheten återupptas
i liten skala våren 2021

Save the date

Sedan mars i år har vi inte haft några volontärer utsända

Inspirations- och fortbildningsdagarna i Holsbybrunn

på grund av Covid-19 pandemin. Styrelsen har nu bestämt
att vi så smått ska återuppta verksamheten igen och vi
kommer skicka några personer till Tanzania i början av

Vi vill redan nu meddela er att vi planerar att hålla
24-25 april 2021, med årsmöte för Skandinaviska
Läkarbanken 25 april. Vi hoppas att detta blir möjligt
med tanke på Covid-19. Så skriv uppdatumen i din

2021. Det verkar som om situationen i Tanzania är så pass

kalender!

stabil att detta ska fungera. Vår förhoppning är att vi ska

Den som varit ute på uppdrag de senaste åren eller

kunna öppna upp för fler länder åtminstone från hösten

är planerad för uppdrag under 2021 kommer att få en

2021, eventuellt tidigare om det bedöms möjligt för både

speciell inbjudan till dagarna. Övriga medlemmar är

samarbetspartners och volontärer.

välkomna med i mån av plats.

Hälsocentralerna i
Turkanaområdet, norra Kenya
Tillsammans med Erikshjälpen deltar Skandinaviska
Läkarbanken i ett projekt som bland annat handlar om att

personalen är ute i byarna. Eftersom det är otillräckligt
med vatten där är det nästintill omöjligt att ha en god
handhygien och tvätta händerna. Här blir handspriten
viktig för att minska spridningen av Covid-19.

Vår insats i detta är att skicka barnmorskor och läkare

Babypaket till mödrar som förlöses
på hälsocentralerna

som stöd i arbetet med säkrare förlossningar och en

Utöver det har man köpt in material till babypaket till de

bättre barn-och mödrahälsovård. Projektet pågår även

som väljer att förlösas på de tre hälsocentralerna i områ-

då vi inte har personal där.

det. Paketen innehåller ett tygstycke som man kan bära

stärka barn- och mödrahälsovården i Turkanaområdet.

barnet i eller använda som filt, myggnät, vaselin, kläder
till barnet samt bindor och trosor till mamman. Paketens
innehåll förbättrar situationen för både mamma och barn.
De reducerar också förlossningskomplikationer genom
att mamman, kanske med paketet som sporre, väljer att
förlösas på ett säkert sätt på hälsocentralen istället för
hemma i byn.

Förvaringshyllor och reparation
av solcellsaggregat
Man har också byggt några hyllor på en av hälsocentralerna för förvaring av instrument mm i samband med

Inköp av handsprit i fickförpackning
Personalen vid tre hälsocentraler i området åker ut till
byarna för att genomföra vaccinationer, hålla mödravårdsklinik, undervisa om hygien mm. De pengar vi
skickade ut har bland annat använts till att köpa in
handsprit i småflaskor som är lätta att ha i fickan då

förlossningar. På en annan hälsocentral har man lagat
delar till solcellsaggregatet. Detta var mycket viktigt
eftersom medicin som ska förvaras i kylskåp gick förlorad då man inte hade ström att driva kylskåpet med.
Det var inte heller lätt att genomföra kejsarsnitt utan
adekvat belysning. Nu är strömmen igång igen och livet
är lite enklare för personalen.
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