
 

 

 

 
 

 

Aringo Doreen Daniel, Syd-
sudan, sjukskö terska öch 
tillika barnmörska. 

Raphael Kazidule, Malawi, 
specialistsjukskö terska, epi-
demiölögi. 

Guta Itana, Etiopien, 
specialistsjukskö terska, 
avdelningsskö terska.  

Adinathe James, Tanza-
nia, sjukskö terska. 

Feredina John, Tanzania, 
specialistla kare, fö rlössning 
öch gynekölögi. 

Dennis Mosha, Tanzania, 
specialistla kare, rö ntgen. 

Yadasa Namera, Etiöpien, 

specialistsjukskö terska, 

avdelningsskö terska. 

Andrew Urassa, Tanza-
nia, specialistla kare, urö-
lög. 

Enziane Vedasto, Tan-
zania, sjukskö terska. 

Telila Hunde Mosa, Etio-
pien, specialistsjukskö t-
erska, rö ntgen. 

Kingston Kapida, 
Malawi, farmaceut-
apötekare. 

Trots covid 19 

och oroligheter 

har utbildningen 

genomförts– om 

än med  förse-

ningar  
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                 Lokal utbildning –ett smartare sätt att hjälpa 

• Låga kostnader. En hel termins lokal läkarutbildning  mötsvarar ungefa r köstna-

den fö r en vecka  fö r utskickad svensk la kare. 

• Långsiktighet. Lökalt utbildade stannar kvar. Hja lpen ra cker la nge öch lyfter landet. 

• Inga omkostnader. Styrelsens arbetar gratis öch sta r fö r administratiön öch resör. 

• Respekt för kvinnor. Utbildade kvinnör fa r respekt. Vi priöriterar kvinnör. 

• Störst behov. Enligt köntrakt ma ste stipendiaterna arbeta da r behövet a r stö rst. 
 

 

Utexaminerade stipendiater  2020-2021 
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       Nya och tidigare stipendiater  med fortsatt utbildning 2021-22 

Ayantu Tolesa Hunde, Etio-
pien, har arbetat pa  Aira sjukhus 
i 11 a r . Hön  kömmer fra n Aira 
öch ska bli specialistskö terska 
(BSc)-kritiska tillsta nd. Rek. av 
sjukhusdirektö r Megersa Argaw. 

 

Samweli Madaha, Tanzania, a r all-
ma nla kare vid Mchukwi sjukhus söm 
ligger sö der öm Dar Es Salaam. Han 
utbildar sig nu till specialistla kare 
(MSc) inöm fö rlössning öch gynekö-
lögi. Rek. av svenske gynekölögen Röl-
and Böij.  

Henry Lizi, Malawi, a r Clinical 
Officer (BSc), vid Kamuze Central 
Höspital med  intensivva rd söm 
specialitet. Han studerar till la -
kare. Rek. av  narkösla karen Dr 
Tim Baker, Karölinska sjukhuset.  

Amuge Norin, Uganda, a r all-
ma nla kare öch arbetar inöm  ki-
rurgi  vid Söröti regiönal Referal 
Höspital i Uganda. Hön skall bli 
specialistla kare-kirurgi. Rek. av 
Dr Andreas Wladis, Linkö pings 
universitet. 

Kumale Baiysa, Etiopien, a r an-
svarig sjukskö terska pa  öperatiön, 
Aira, Etiöpien. Hön fa r nu en ut-
bildning  i allma n va rd (BSc). Rek. 
av sjukhusdirektö r Megersa 
Argaw, Aira. 

Frank Pius Mosa, Tanzania, köm-
mer direkt fra n skölan, men Dr Cle-
tus har a nda  rekömmenderat hö-
nöm.  Han skall bli Clinical Officer. 
Rek. av Dr Cletus Nyamguma, Biharu 
ha lsöcentral. 

Gladstone MWita, Tanzania, a r 
en la karstudent söm hade tva  a r 
kvar av sin utbildning na r pappan 
fick en ströke . Han fa r nu ett sti-
pendiela n fö r att fullfö lja utbild-
ningen. Rek. av Dr Upendö-
Nkavera, Dean pa  St Jöseph Cöl-
lege. 

Amos  Chiwaya, Malawi, a r 
sjukskö terska öch barnmörska. 
söm har arbetat pa  ma nga ölika 
sjukhus. Han blir nu specialist-
sjukskö terska– narkös öch in-
tensivva rd. Rek. av Dr Owen 
Malema, ansvarig fö r ömra det pa  
Q. Elizabeth’s Höspital, Blantyre. 
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