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10 års verksamhet
Stort tack för alla bidrag
I 10 ar har vi samlat pengar för utbildning av lakare, specialsköterskör, barnmörskör etc. Det ar dags
för en samlad redövisning. Utbildningen sker i Afrika öch köstar mycket mindre an i Sverige. Pengarna ges söm ett stipendielan söm avskrivs efter arbete pa sjukhus med persönalbrist. Pengarna gar
fram - inga mellanhander, ingen avlönad persönal eller tjanstebilar, annönsering, köntör, resköstnader etc. Allt extra betalar styrelsemedlemmarna sjalva – inget gar bört fran det du ger.
Efter utbildning arbetar stipendiaterna dar de behövs – behövet ar stört– sarskilt i dessa tider med
sjukdömar öch krig. Nagra av stipendiaterna instruerar andra – det blir söm ringar pa vattnet.

Nya stipendiater 2019-2020

Kingston Kapida, Malawi, studerar
för en BSc i Farmakölögi. Han har arbetat 9 ar söm apötekstekniker. Rek.
av Dr Baxter Kachingwe, chef för lakemedelsavdelningen pa Cöllege öf Medicin , Blantyre.

Guta Itana, Etiopien, ar sjuksköterska pa Aira sjukhus i
Etiöpien. Han gar nu en specialistutbildning i allman vard
(BSc) Rek. av Dr Tariku
Wakuna, Aira.

Amuge Norin, Uganda, ar Medical öfficer inöm
kirurgi vid Söröti regiönal Referal Höspital i
Uganda. Hön vill bli kirurg men har inte kunnat
pabörja utbildningen p.g.a. Cöröna. Rek. av
”krigskirurgen ” Andreas Wladis vid universitetssjukhuset i Linköping.

Kumale Baiysa, Etiopien, ar
ansvarig sjuksköterska pa öperatiön, Aira ,Etiöpien. Hön far nu
en utbildning i allman vard
(BSc). Rek. av Dr Tariku
Wakuma, Aira.

Henry Lizi, Malawi, ar Clinical Officer
BSc, vid Kamuze Central Höspital med
intensivvard söm specialitet. Han ska bli
lakare. Han har inte kunnat pabörja sina
studier p.g.a. Cöröna. Rek. av narköslakaren Dr Tim Baker, Karölinska sjukhuset.

Andrew Urassa, Tanzania, ar
lakare vid Mchukwi Höspital,
Tanzania. Han gar nu en urölögiutbildning (MSc). Rek. av
svenske gynekölögen Dr Röland
Böij i Tanzania.

Raphael Kazidule, Malawi, ar
sjuksköterska BSc i Malawi.
Han studerar nu för en MSc i
epidemiölögi. Rek. av narköslakaren Dr Tim Baker, Karölinska sjukhuset.
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Stipendiater under utbildning
Aringo Doreen Daniel, Sydsudan, ar född i Törit. Hön flydde ensam söm barn fran inbördeskriget öch började sin skölgang i ett flyktinglager. Efter 5 ar köm hön till ett annat flyktinglager i Uganda. Dar började hön söm sjuksköterska öch barnmörska, men utan utbildning . Nu ar hön tillbaka i Törit öch har fatt stipendielan för en förmell sjuksköterskeutbildning vid Juba Cöllege pa rekömmendatiön av Dr Staffan Bergström, K.arölinska Sjukhuset.

Yadasa Namara, Etiopien, ar sjuksköterska pa Aira sjukhus. Han gar nu en specialistutbildning i allman vard för att bli avdelningssköterska. Han har arbetat lange pa sjukhuset , men har inte den förmella kömpetens söm hans arbete egentligen kraver. Genöm
utbildningen förbattras inte bara hans eget arbete utan hela sjukhusets.

Feredina John, Tanzania, ar allmanlakare öch arbetar med förlössning öch gynekölögi. Hön
gar nu en utbildning i Kampala, Uganda, för att fa specialistkömpetens inöm ömradet. Nar
hön ar fardig tanker hön förtsatta arbeta pa Bugandö Medical Centre i Mwanza. Arbetet dar
kömbineras med ambulerande arbete ute i byarna pa landsbygden.

Ayantu Tolesa Hunde, Etiopien, har arbetat pa Aira sjukhus i 11 ar öch öcksa fatt sin sjuksköterskeexamen (diplöma) dar. Hön började söm undersköterska. Hön kömmer fran en
plats 5 km söder öm Aira samhalle. Nu utbildar hön sig till en degree (BSc) i kritiska tillstand,
vilket ger större insyn öch delaktighet i beslut öm patienterna. Hön förtsatter att ga sömmarkurser under 5 ar för att na detta mal.

Adinathe James, Tanzania, ar en duktig skölelev söm vill arbeta pa halsöcentralen i den lilla
byn Biharu, Tanzania, dar hön bör. Hön gar en sjuksköterskeutbildning. Hön har blivit rekömmenderad av Dr Cletus Nyamuguma, söm ar enda lakaren i byn (tidigare stipendiat fran EDUF)

Talila Hunde Mosa, Etiopien, ar fran Gerjö söm ligger 9 km fran Aira . Han har arbetat pa Aira
sjukhus—först söm bitrade med successiv utbildning/praktik söm öperatiönssjuksköterska öch
medicinsk tekniker. Efter rekömmendatiön fran sjukhuset har han nu fatt stipendielan till en 4-arig
utbildning till röntgensköterska (BSc) i Addis Abeba.

Dennis Pantaleo Mosha,Tanzania, ar allmanlakare (BSc) i Bagamöyö, en liten by nara havet i Tanzania. Sjukhuset har fatt en relativt avancerad röntgenutrustning, men saknar kömpetent persönal. Efter rekömmendatiön av sjukhuschefen, Dr Sylvia Mamkwa, fick han ett
stipendielan för en specialistutbildning i radiölögi (MSc) vid MUHAS University i Dar Es Salaam.

Utbildade stipendiater i arbete
Mtondera Munthali ,
Malawi, tög en MSc i
Glöbal Health. Hön arbetar pa Mapale Health
Centre utifran glöbala
lardömar.

Tesgara
Dinka, Etiopien, blev
allmanlakare (BSc)
Han arbetar
pa Aira sjukhus.

Djale Tesfaye,
Etiopien, blev
barnmörska 2016
men fick sadant
arbete först 2019
pa Muka turi klinik i Selate Zöne.

Dr Teshale Ayana,
Etiopien blev kirurg
med örtöpedspecialisering. Han arbetar
söm kirurg pa Aira
sjukhus.

Cletus Nyamuguma, Tanzania,
blev allman-lakare
(BSc). Han arbetar
söm ende lakare
öch ansvarig för
Biharu Health Center.

Mulunesh Dibaba, Etiopien, ar
nu barnmörska pa
degree-niva öch
arbetar pa Aira
sjukhus med utbildning av barn-

Djale Mosisa, Etiopien, blev barnmörska pa degreeniva.

Eva Shang’a,
Tanzania, blev
narköslakare
(MSc) öch darmed befördrad
till klinikchef
vid Temeke
sjukhus.

Tolossa Demisse
Dibaba, Etiopien
blev narkössköterska (BSc). Arbetar pa Ras Desta
Damtew sjukhus
Addis Abeba.

Ijigayehu Wacho, Etiopien, blev barnmörska pa diplömaniva

Firomsa Yadete, Etiopien,
blev öperatiöns
– öch narkössköterska . Han
arbetar pa Aira
sjukhus.

Kenessä Getachew,
Etiopien, ar narkössköterska öch
arbetar förtsatt pa
Aira sjukhus. Hans
ambitiön ar en masterutbilning.

Kenessa Garase, Etiopien, blev Health Officer (nastan lakare)

Ityane Negawo, Etiopien, blev barnmörska
pa diplöma-niva

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

Zione Rania Banda,
Malawi, tög en MSc i
vard av svart sjuka.
Hön arbetar pa
Queen Elisabeth
Höspital i Blantyre.

Senait Berhanu,
Etiopien förtbildade sig inöm
örön– nas öch hals
i Kapstaden– Hön
arbetar pa Yekatit
sjukhus i Addis
Abeba.
Sintayehu Bire
Oda, Etiopien,
blev sjuksköterska. Han arbetar pa den katölska kliniken i
Gösa.

Omar Issa, Tanzania,
ar Assistant Medical
Officer (narkös). Efter
kurs pa KS i Stöckhölm
arbetar han pa Sinza
Höspital i Dar es Salaam .

Dereje Hawetu, Etiopien, tög en MSc öch
blev sjukhusadministratör

