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Nya antagna stipendiater för 2018-2019

Feredinä Jöhn är läkäre
inöm förlössning öch
gynekölögi i Tänzäniä.
Hön gär nu en utbildning i Kämpälä för ätt fä
speciälistkömpetens
inöm ömrädet.

Mtönderä Nkhör är sjuksköterskä i Mäläwi. Hön
gär en speciälistutbildning
i Glöbäl Heälth. Ett ömräde inspirerät äv Häns
Rösling. Det gäller vätten,
hygien , smittspridning.

Yädäsä Nämärä är sjuksköterskä pä Airä sjukhus
i Etiöpien. Hän gär nu en
speciälistutbildning i ällmän värd för ätt bli ävdelningssköterskä.

Adinäthe Jämes är en duktig skölelev söm vill ärbetä
pä hälsöcenträlen i den
lillä byn Bihäru, i Tänzäniä
där hön bör. Hön gär en
sjuksköterskeutbildning.

Färdiga stipendiater 2017 - se var de arbetar nu

Tesgärä
Dinkä blev
klär leg läkäre (BSc)
Hän ärbetär
nu pä Airä
sjukhus.

Tölössä Demisse Dibäbä
blev leg. närkössköterskä
(BSc). Det är
öklärt vär hän
kömmer ätt
ärbetä.

Evä Shäng’ä
blev klär
närkösläkäre (MSc).
Nu klinikchef vid Temeke Höspitäl i Tänzäniä.

Senäit Berhänu
förtbildäde sig
inöm örön, näsä,
häls i Käpstäden
– Hön ärbetär
nu pä Yekatit 12
Hospital I Addis
Abeba.

Visst känns det brä. Ni gäv pengär för utbildning inöm ländet – det gäv stöd bäde till utbildningsinstituten öch
till stipendiäternä söm fick utbildningen. De är nu i tjänst för ätt hjälpä bl.ä. de kvinnör söm ännärs skulle hä
dött i bärnsäng eller fätt ällvärligä kömplikätiöner vid förlössning. En del äv stipendiäternä utbildär ändrä i sin
tur. Det är söm ringär pä vättnet. Grättis!!
Utbildningen köstär mycket lite i jämförelse med ändrä älternätiv. Stipendiäternä fär pengärnä söm ett län.
När utbildningen är klär sä börjär de ärbetä pä Airä sjukhus eller liknände ävlägset sjukhus söm här rekryteringssvärigheter. För värje är söm de ärbetär där efter sin exämen ävskrivs en del äv länet – lite ölikä beröende pä könträkt med sjukhuset (Vid sjukdöm eller mötsvärände ävskrivs länet ändä).
Ni möjliggör för duktig persönäl ätt vidäreutbildä sig till bärnmörskör, läkäre etc. Täck för erä bidräg! Ni är
tryggä med öss, vi är en insämlingstiftelse söm köntrölleräs äv en äuktöriseräd revisör, Peter vän Lienden
(Cönvensiä) öch äv Länsstyrelsen. Och det ällrä viktigäste: Pengärnä gär främ direkt till den söm skä hä dem
dä det inte finns nägrä mellänhänder - ingä ävlönäde persöner. Vi ställer upp för ätt ni ställer upp.
Inget av det ni ger går till administration, annonsering , resor till Afrika etc.
( Alla sådana kostnader betalas privat av styrelsens medlemmar.)
Jän Thews, styrelseördförände
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Redan antagna stipendiater med fortsatt utbildning 2018-2019
Talila Hunde Mosa är frän Gerjö söm ligger 9 km frän Airä .
Hän här ärbetät pä Airä sjukhus—först söm biträde öch efter
nu 10 är med successiv utbildning /präktik söm öperätiönssjuksköterskä öch medicinsk tekniker. Efter rekömmendätiön
frän sjukhuset här hän nu fätt stipendielän till en 4-ärig utbildning till röntgensköterskä (BSc) i Addis Abebä.
Dennis Pantaleo Mosha är ällmänläkäre (BSc) i Bägämöyö, en
liten by närä hävet i Tänzäniä. Sjukhuset här fätt en relätivt
ävänceräd röntgenutrustning, men säknär kömpetent persönäl.
Efter rekömmendätiön äv sjukhuschefen Dr. Sylviä Mämkwä
fick hän ett stipendielän en speciälistutbildning i rädiölögi
(MSc) vid MUHAS University i Där Es Sälääm.
Ayantu Tolesa Hunde här ärbetät pä Airä sjukhus i 11 är öch
öcksä fätt sin sjuksköterskeexämen (diplömä) där. Hön börjäde söm undersköterskä. Hön kömmer frän en pläts 5 km
söder öm Airä sämhälle. Nu utbildär hön sig till en degree
(BSc) i kritiskä tillständ, vilket ger större insyn öch deläktighet i beslut öm pätienternä. Hön förtsätter ätt gä sömmärkurser under 5 är för ätt nä dettä mäl.

Teshale A Yana är läkäre vid Airä Sjukhus. Hän gär nu tredje
äret pä en 4-ärig speciälistutbildning i örtöpedi i Addis Abebä.
Dr Erik Erichsen: Det är en enorm brist på just ortopeder i Etiopien
Dr Täriku, medicinskt änsvärig vid Airä sjukhus efter Dr Erik
Erichsen: ”Dr.Teshale is our best candidate for orthopedic Surgery training.”
Aringo Doreen Daniel är född i Törit i Syd Sudän. Hön flydde
ensäm söm bärn frän inbördeskriget öch börjäde sin skölgäng i
ett flyktingläger. Efter 5 är köm hön till ett ännät flyktingläger i
Ugändä. Där börjäde hön söm sjuksköterskä öch bärnmörskä,
men utän utbildning . Nu är hön tillbäkä i Törit öch här fätt stipendielän för en förmell sjuksköterskeutbildning vid Jubä Cöllege pä rekömmendätiön äv Dr Stäffän Bergström, KS.
Zione Rania Banda kömmer frän fättigä förhälländen i utkänten äv Bläntyre, Mäläwi. Mängä äv flickörnä slutäde skölän pgä
fättigdöm, tidigä giftermäl eller brist pä förebilder. Det bidrög
till hennes beslutsämhet ätt studerä. Hön här ärbetät 4 är pä
intensivvärdsävdelning söm sjuksköterskä (BSc). Pä rekömmendätiön äv Dr.Tim Bäker,KS, här hön nu fätt ett stipendielän för ätt gä vidäre till speciälist pä värd äv svärt sjukä (MSc).
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