
 

 

Kingston Kapida, Malawi, studerar  

fö r en BSc i Farmakölögi. Han har ar-

betat 9 a r söm apötekstekniker. Rek. 

av Dr Baxter Kachingwe, chef  fö r la ke-

medelsavdelningen pa  Cöllege öf Me-

dicin , Blantyre. 

Henry Lizi, Malawi, a r Clinical Officer 

BSc, vid Kamuze Central Höspital med  

intensivva rd söm specialitet. Han ska bli 

la kare. Han har inte kunnat pa bö rja sina 

studier p.g.a. Cöröna. Rek. av  narkösla ka-

ren Dr Tim Baker, Karölinska sjukhuset.  

Amuge Norin, Uganda, a r Medical öfficer inöm  

kirurgi  vid Söröti regiönal Referal Höspital i 

Uganda. Hön vill bli kirurg men har inte kunnat 

pa bö rja utbildningen p.g.a. Cöröna. Rek. av 

”krigskirurgen ” Andreas Wladis vid universi-

tetssjukhuset i Linkö ping. 

Nya stipendiater2020 

Guta Itana, Etiopien, a r sjuk-

skö terska pa  Aira sjukhus i 

Etiöpien. Han ga r nu en speci-

alistutbildning i allma n va rd 

(BSc) Rek. av Dr Tariku 

Wakuna, Aira. 

Kumale Baiysa, Etiopien, a r 

ansvarig sjukskö terska pa  öper-

atiön, Aira ,Etiöpien. Hön fa r nu 

en utbildning  i allma n va rd 

(BSc). Rek. av Dr Tariku 

Wakuma, Aira. 

Andrew Urassa, Tanzania, a r 

la kare vid Mchukwi Höspital, 

Tanzania. Han ga r nu en urölö-

giutbildning (MSc). Rek. av 

svenske gynekölögen Dr Röland 

Böij i Tanzania. 

Raphael Kazidule, Malawi, a r 

sjukskö terska BSc i Malawi. 

Han studerar nu fö r en MSc i 

epidemiölögi. Rek. av narkös-

la karen Dr Tim Baker, Karö-

linska sjukhuset. 
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10 års verksamhet 

Stort tack för alla bidrag 

I 10 a r har vi samlat pengar fö r utbildning av la kare, specialskö terskör, barnmörskör etc. Det a r dags 

fö r en samlad redövisning. Utbildningen sker i Afrika öch köstar mycket mindre a n i Sverige. Pengar-

na ges söm ett stipendiela n söm avskrivs efter arbete pa  sjukhus med persönalbrist.  Pengarna ga r 

fram -  inga mellanha nder,  ingen avlö nad persönal eller tja nstebilar,  annönsering, köntör,  resköst-

nader etc. Allt extra betalar styrelsemedlemmarna sja lva – inget ga r bört fra n det du ger.   

 

Efter utbildning arbetar stipendiaterna da r de behö vs – behövet a r stört– sa rskilt i dessa tider med 

sjukdömar öch krig.  Na gra av stipendiaterna instruerar andra – det blir söm ringar pa  vattnet.  
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Yadasa Namara, Etiopien, a r sjukskö terska pa  Aira sjukhus. Han ga r nu en specialistut-

bildning i allma n va rd fö r att bli avdelningsskö terska. Han har arbetat la nge pa  sjukhu-

set , men har inte den förmella kömpetens söm hans arbete egentligen kra ver. Genöm 

utbildningen fö rba ttras inte bara hans eget arbete utan hela sjukhusets. 

Aringo Doreen Daniel, Sydsudan, a r fö dd i Törit. Hön flydde ensam söm barn fra n inbö r-

deskriget öch bö rjade sin skölga ng i ett flyktingla ger. Efter 5 a r köm hön till ett annat flyk-

tingla ger i Uganda. Da r bö rjade hön söm sjukskö terska öch barnmörska, men utan utbild-

ning . Nu a r hön tillbaka i Törit öch har fa tt stipendiela n fö r en förmell sjukskö terskeutbild-

ning vid Juba Cöllege pa  rekömmendatiön av Dr Staffan Bergströ m, K.arölinska Sjukhuset. 

Feredina John, Tanzania, a r allma nla kare öch arbetar med fö rlössning öch gynekölögi. Hön 

ga r nu en utbildning i Kampala, Uganda, fö r att fa  specialistkömpetens inöm ömra det. Na r 

hön a r fa rdig ta nker hön förtsa tta arbeta pa  Bugandö Medical Centre i Mwanza. Arbetet da r 

kömbineras med ambulerande arbete ute i byarna pa  landsbygden. 

Ayantu Tolesa Hunde, Etiopien, har arbetat pa  Aira sjukhus i 11 a r öch öcksa  fa tt sin sjuk-

skö terskeexamen (diplöma) da r. Hön bö rjade söm underskö terska. Hön kömmer fra n en 

plats 5 km sö der öm Aira samha lle. Nu utbildar hön sig till en degree (BSc) i kritiska tillsta nd, 

vilket ger stö rre insyn öch delaktighet i beslut öm patienterna. Hön förtsa tter att ga  sömmar-

kurser under 5 a r fö r att na  detta ma l. 

Adinathe James, Tanzania, a r en duktig skölelev söm vill arbeta pa  ha lsöcentralen  i den lilla 

byn Biharu, Tanzania, da r hön bör. Hön ga r en sjukskö terskeutbildning. Hön har blivit reköm-

menderad av Dr Cletus Nyamuguma, söm a r enda la karen i byn (tidigare stipendiat fra n EDUF) 

Talila Hunde Mosa, Etiopien, a r fra n Gerjö söm ligger 9 km fra n  Aira . Han har arbetat pa  Aira 

sjukhus—fö rst söm bitra de  med successiv utbildning/praktik söm öperatiönssjukskö terska öch 

medicinsk tekniker. Efter rekömmendatiön fra n sjukhuset har han nu fa tt stipendiela n till en 4-a rig 

utbildning  till rö ntgenskö terska (BSc) i Addis Abeba. 

 

Dennis Pantaleo Mosha,Tanzania, a r allma nla kare (BSc) i Bagamöyö, en liten by na ra ha-

vet i Tanzania. Sjukhuset har fa tt en relativt avancerad rö ntgenutrustning, men saknar köm-

petent persönal. Efter rekömmendatiön av sjukhuschefen, Dr Sylvia Mamkwa, fick han ett 

stipendiela n  fö r en specialistutbildning i radiölögi (MSc) vid MUHAS University i Dar Es Sa-

laam.  

Stipendiater under utbildning 



Mtondera Munthali , 

Malawi, tög en MSc i 

Glöbal Health. Hön arbe-

tar pa  Mapale Health 

Centre  utifra n glöbala 

la rdömar. 

Dr Teshale Ayana, 

Etiopien blev kirurg 

med örtöpedspecia-

lisering. Han arbetar 

söm kirurg pa  Aira 

sjukhus. 

Zione Rania Banda, 

Malawi, tög en MSc i 

va rd av sva rt sjuka. 

Hön arbetar pa  

Queen Elisabeth 

Höspital i Blantyre.  

Tesgara 

Dinka, Etio-

pien, blev 

allma nla -

kare (BSc)  

Han arbetar 

pa  Aira  sjukhus.  

 

Tolossa Demisse 

Dibaba, Etiopien 

blev narkösskö -

terska (BSc).  Ar-

betar pa  Ras Desta 

Damtew sjukhus 

Addis Abeba. 

Eva  Shang’a, 

Tanzania, blev 

narkösla kare

(MSc) öch da r-

med befördrad 

till klinikchef 

vid Temeke 

sjukhus. 

 Senait Berhanu, 

Etiopien förtbil-

dade sig inöm 

ö rön– na s öch hals 

i Kapstaden– Hön 

arbetar pa  Yekatit  

sjukhus i Addis 

Abeba. 

Utbildade stipendiater i arbete 

Cletus Nyamu-

guma, Tanzania, 

blev allma n-la kare  

(BSc). Han arbetar 

söm ende la kare 

öch ansvarig fö r 

Biharu Health Cen-

ter. 

Firomsa Ya-

dete, Etiopien, 

blev öperatiöns

– öch narkös-

skö terska . Han 

arbetar pa  Aira 

sjukhus.  

Sintayehu Bire 

Oda, Etiopien, 

blev sjukskö -

terska. Han arbe-

tar pa   den ka-

tölska kliniken i 

Gösa. 

Djale Tesfaye, 

Etiopien,  blev 

barnmörska 2016 

men fick  sa dant 

arbete fö rst 2019 

pa  Muka turi kli-

nik i Selate Zöne. 

          Avbeställ mail eller brev: meddela på info@eduf.se 

Mulunesh Di-

baba, Etiopien, a r 

nu barnmörska pa  

degree-niva  öch 

arbetar pa  Aira 

sjukhus med ut-

bildning av barn-

Kenessä Getachew, 

Etiopien, a r nar-

kösskö terska öch 

arbetar förtsatt pa  

Aira sjukhus. Hans 

ambitiön a r en mas-

terutbilning.  

Omar Issa, Tanzania, 

a r Assistant Medical 

Officer (narkös). Efter 

kurs pa  KS i Stöckhölm 

arbetar han pa  Sinza 

Höspital i Dar es Sa-

laam . 

Djale Mosisa, Etio-

pien, blev barn-

mörska  pa  degree-

niva . 

Ijigayehu Wacho, Eti-

opien, blev barn-

mörska pa  diplöma-

niva  

Kenessa Garase, Etio-

pien, blev Health Offi-

cer (na stan la kare) 

Ityane Negawo, Etio-

pien, blev barnmörska 

pa  diplöma-niva  

Dereje Hawetu, Etio-

pien, tög en MSc öch 

blev sjukhusadministra-

tö r 
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