Nyhetsbrev # 1. 2014
Stockholm – Sverige 5 Maj
Kära medlemmar, månadsgivare och samarbetspartner! Årets första nyhetsbrev är
äntligen här! Ett år fyllt med spännande händelser ligger framför oss och vi är glada att
ni vill hänga med och ta del av dessa. På årsmötet i mars valdes den nya styrelsen som
presenteras nedan. Läs även om glada nyheter från projekten på Kolandoto Hospital i
Tanzania och även från Norrköping där det återigen hållits däckbytardagar till förmån
för IAA. Trevlig läsning!
IAA
Årsmöte hölls den 31 mars och även i år i Inom:s lokaler på Götgatan 61 i Stockholm. Vi
vill återigen tacka för lånet av lokalen som var super! Vi gick igenom året som varit och
vad som planeras för det kommande året. Protokoll från årsmötet kommer inom kort på
hemsidan. En ny styrelse för ett år framåt klubbades igenom och den ser ut så här:
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Vi fortsätter samarbetet med revisor Lars Erik Engberg från Allegretto Revision, som
också valts för ytterligare ett år.
Föreläsning
I Aid Africa blev inbjudna av Stockholms universitet att föreläsa om vårt arbete, och i
mars var Henrik och Jon där och berättade om vår verksamhet. Ett ständigt pågående
arbete är att nå ut och berätta om IAA och det är kul när det kommer inbjudningar från
olika håll.
Sjukhusmaterial
Den första containern som sänts till Kolandoto Hospital innehöll operationsutrustning
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och vi har bett sjukhuset att regelbundet skicka rapporter för att följa upp projektet.
Nedan följer en sammanfattning av rapporten.
Rapport Jan – Mars 2014
Projektet flyter på bra och all utrustning fungerar som den ska. Personalen är väl insatt i
hur all apparatur fungerar och de är ansvariga för det regelbundna underhållet så att
utrustningen hålls i gott skick.
Monitorering (övervakning) av patienter som opereras kan nu göras med hjälp av de
anestesimaskiner som skickades ner, och det har ökat patientsäkerheten avsevärt.
Personalen kan nu i ett tidigare skede upptäcka eventuella komplikationer och sätta in
åtgärder i god tid. Tack vare den nogrannare monitoreringen kan man nu även operera
och övervaka barn med mycket större säkerhet än tidigare.
Med hjälp av diatermi, ett instrument som används vid operation för att bränna i
vävnad, har man lyckats minska blodförlusterna markant hos patienterna. De
operationslampor som skickades har varit viktiga för operationspersonalen som har fått
mycket bättre arbetsvillkor, och de kan nu se ordentligt vad som ska göras. Tack vare
alla nya operationsinstrument har man även kunnat genomföra operationer snabbare än
förut då man inte hade fulla uppsättningar med instrument.
Personalen som arbetar på operation har fått ökad motivation sedan materialet kom och
alla har olika ansvarsområden för att utrustningen ska hållas i gott skick. Den
undervisning och genomgång som medarbetare från IAA genomförde innan
utrustningen började användas har betytt mycket för den hållbara utveckling som skett.
Som ni alla kan läsa har vi tillsammans bidragit till att det nu är stor skillnad på
patientsäkerhet och arbetsmiljö vid operationer på Kolandoto Hospital. Personalen är
mycket tacksamma för vår insats och tackar stort för stödet! Tillsammans gör vi skillnad!
I juni åker medarbetare från IAA återigen till Kolandoto för att installera den
tandläkarutrustning som skickades ner 2013. Ytterligare 12 kollin med utrustning
skickades nu i mars, och vi ser fram emot sommaren då utrustningen kan börja
användas och göra skillnad för så många människor.
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Mer utrustning på väg till Kolandoto Hospital. Foto: Benjamin Grossmann 2014

Däckbytarkväll hos Zetterblom Bil AB
Återigen har det varit däckbytarkvällar hos Zetterblom Bil AB i Norrköping. För 150 kr
per bil ställde mekaniker, verkstadschef, kundmottagare och företagets VD upp och
bytte till sommardäck på totalt 115 bilar. Köerna ringlade långa under de två
torsdagskvällarna och bilförarna kunde ägna kötiden åt att läsa I AId Africas senaste
nyhetsbrev. Många av dem som byter däck de här kvällarna återkommer varje höst och
vår, och de uppskattar att få löpande information om vad som händer i organisationen.
Väl inne i verkstaden byttes däcken i ett rasande tempo och det var knappt att bilförarna
hann ta för sig av kaffet och kakorna som det bjöds på.
I år kommer pengarna att gå till sjukhusmaterial och Zetterblom Bil AB önskar IAA
lycka till med det projektet!
Sara i Kolandoto!
En av våra styrelsemedlemmar och tillika sjuksköterskestudent, Sara Björneke, har varit
på Kolandoto Hospital och gjort praktik. Vi kan se fram emot hennes reseberättelse i
nästa nyhetsbrev!
Har Du frågor eller tankar, tveka inte att höra av Dig till oss. Lättast når Du oss via mejl:
info@iaidafrica.org
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