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Färdiga stipendiater 2016 

Mulunesh ä r 
nu bärn-
morskä pä  de-
gree-nivä  och  
ärbetär pä  Airä  
Hospitäl med 
utbildning äv   
bärnmorskor. 

Kenessä Getä-
chew ä r när-
kossko terskä 
och ärbetär fort-
sätt pä  Airä  
sjkh. Häns äm-
bition ä r en 
Mäster-
utbildning. 

Omär  Issä  ä r 
Assistänt Medi-
cäl Officer 
(närkos). Efter 
sin kurs pä  KS i 
Stockholm ärbe-
tär hän pä   Sinzä 
Hospitäl i Där es 
Sälääm 

2015 års stipendiater - se var de arbetar nu 

 Djäle Tesfäye ä r klär 
med sin utbildning 
till bärnmorskä men 
ett slutligt prov fo r  
legitimätionen ä ter-
stä r.  Hon här häft 
svä rt med engelskän. 

Cletus Nyämugumä ä r 
nu utbildäd lä käre och 
skä efter sitt präktikä r 
ärbetä som lä käre vid 
Bihäru Heälth Center I 
Tänzäniä dä r hän här 
lä ng erfärenhet sedän 
tidigäre. 

Sintäyehu Bire Odä 
ä r nu formellt utbil-
däd sjuksko terskä. 
Hän ärbetär vidäre 
pä   den kätolskä kli-
niken i Gosä i syd-
o strä Etiopien. 

Firomsä Yädete  här 
genomgä tt en vidäre-
utbildning till när-
kossko terskä.  Hän 
ärbetär nu pä  Airä 
sjukhus som bä de 
operätionssko terskä 
och närkossko terskä 

Visst kä nns det brä. Ni gäv pengär fo r utbildning inom ländet – det gäv sto d bä de till utbildningsinstituten och 
till stipendiäternä som fick utbildningen. De ä r nu i tjä nst fo r ätt hjä lpä bl.ä. de kvinnor som ännärs skulle hä 
do tt i bärnsä ng eller fä tt ällvärligä komplikätioner vid fo rlossning. En del äv stipendiäternä utbildär ändrä i sin 
tur. Det ä r som ringär pä  vättnet. Grättis!!  

Utbildningen kostär mycket lite i jä mfo relse med ändrä älternätiv. Stipendiäternä fä r pengärnä som ett lä n. 
Nä r utbildningen ä r klär sä  bo rjär de ärbetä pä  Airä sjukhus eller liknände ävlä gset sjukhus som här rekryte-
ringssvä righeter.  Fo r värje ä r som de ärbetär dä r efter sin exämen ävskrivs en del äv lä net – lite olikä bero-
ende pä  konträkt med sjukhuset (Vid sjukdom eller motsvärände ävskrivs lä net ä ndä ).  

Ni mo jliggo r fo r duktig personäl ätt vidäreutbildä sig till bärnmorskor, lä käre etc. Täck fo r erä bidräg! Ni ä r 
tryggä med oss- vi kontrolleräs äv en äuktoriseräd revisor och äv Lä nsstyrelsen. Och det ällrä viktigäste: Peng-
ärnä gä r främ direkt till den som skä hä dem dä rfo r ätt det inte finns nä grä mellänhä nder - ingä ävlo näde per-
soner o verhuvudtäget. Vi stä ller upp fo r ätt ni stä ller upp. 

Inget av det ni ger går till administration, annonsering etc. ( Om det behövs betalas sådana kostnader 
av styrelsens medlemmar.)                                                             

              Jän Thews, styrelseordfo rände 
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Tesgärä Jäbessä Dinkä ä r frä n Tchälliä som ligger 3 timmärs 
gä ngvä g frä n  Airä sjukhus. Häns bä dä bärn ä r fo ddä med kej-
särsnitt pä   Airä sjukhus. Hän blir leg lä käre nä stä ä r. 

Dr Erik Erichsen: Tesgera a r en klippa! Han kommer att bli en 
oerhört bra och duktig doktor”. 

 

Tolossä Demisse Dibäbä visäde sig med en gä ng hä mycket 
godä fo rutsä ttningär och stort intresse fo r medicinskt ärbete. 
Den fyrää rigä utbildningen pä  universitetet i Addis Abebä ger 
honom kompetens som legitimeräd närkossko terskä nä stä ä r. 
Häns kurs blev fo rlä ngd ett hälvä r vilket go r ätt hän beho ver 
ett tillskott till lä net hän fä tt 

Evä Yeriko Shäng’ä ä r ovänlig pä  sä  sä tt ätt hon ä r en kvinnä 
som ä r lä käre. Hon studerär vid Mhuhimbili University i Tän-
zäniä till speciälist pä  närkos.  Hon här knäppt ett ä r kvär äv 
sin utbildning och ska sedan arbeta på  Temeke Hospital i Tanza-
nia. Eva är rekommenderad av Tim Baker vid KS i Stockholm. 

Senäit Berhänu ä r sjuksko terskä och ärbetär pä  Yekätit 12 
Hospitäl, pä  o ronkliniken  i Addis Abebä. Evä Nordblom, frä n 
Akädemiskä sjukhuset här rekommenderät henne och hon skä 
gä  som medfo ljände elev pä   Groote Schuur hospitäl i Käpstä-
den. Hennes vä rdinnä  blir syster Colleen Grehän  som enligt 
Evä Nordblom ä r en legend inom omrä det. 

 

Teshäle Yänä ä r lä käre vid Airä Sjukhus. Hän gä r nu en 4-ä rig 
speciälistutbildning i ortopedi i Addis Abebä. 

Dr Erik  Erichsen: Det a r en enorm brist pa  just ortopeder i 
Etiopien  

Dr Täriku, medicinskt änsvärig vid Airä sjukhus efter Dr Erik 
Erichsen: ”Dr.Teshale is our best candidate for orthopedic Sur-
gery training. As our State government standardized our hospi-
tal,it is mandatory to have a Orthopedic Surgeon in the future.” 
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