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Nyhetsbrev nov 2019

Livsviktiga gåvor
Indien utvecklas snabbt och många indier får det bättre. Även sjukvården förbättras, om än
långsamt. Men fortfarande råder stora skillnader mellan olika grupper. Det är främst
medelklassen i städerna som gynnats av den ekonomiska utvecklingen och som nu också har
tillgång till bättre hälso- och sjukvård. På landsbygden går utvecklingen långsammare. För
många fattiga, utan möjlighet att betala för vården, finns fortfarande ingen vård att få alls.
Vi fick nyligen en rapport från CMC-sjukhuset i Vellore som illustrerar detta. Man berättar
här om en bussolycka, där Asha, en 35-årig kvinnlig passagerare, förlorade sin högerarm när
bussen kolliderat med en lastbil.
När hon sökte vård blev hon först avvisad från tre sjukhus innan hon kom till CMC-sjukhuset i
Vellore, där hon fick behandling. Vid det laget gick det dock inte att rädda armen utan
läkarna fick amputera den.
Hon återhämtar sig nu sakta från detta trauma och har påbörjat ett terapiprogram som ska
hjälpa henne att kunna använda den vänstra armen, för att så småningom kunna hantera sitt
vardagsliv. Hon hoppas att hon så småningom ska få en högerarmsprotes. Trots att hon
förlorat en kroppsdel så har hon inte förlorat modet eller sitt positiva sinnelag. ”Jag vill
kunna komma tillbaka till mitt arbete och mitt vanliga liv”, säger hon beslutsamt.
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Ashas och många andra fattiga patienters behandling bekostas genom en fond som skapats
av CMC-sjukhuset. Till denna fond bidrar många Friends of Vellore föreningar runt om i
världen. Därtill har sjukhuset en policy att 20 procent av alla patientavgifter ska gå till att
subventionera fattiga patienters vård.
I vår förening har vi de senaste åren främst varit engagerade i de utvecklingsprojekt på
landsbygden runt Vellore som sponsras av CMC. Men det har hela tiden också varit möjligt
att lämna bidrag till enskilda personers vård på sjukhuset. Vi vet att många givare gärna
bidrar när de ser att deras gåvor gör det möjligt att hjälpa människor som Asha.
Därför vill vi göra tydligt att denna möjlighet finns. Lämna ett bidrag till vårt ”Person to
Person” program och gör en meningsfull insats för fattiga människor i Indien!
Lättast gör du detta genom att sätta in pengar på vårt plusgiro 582340-6, uppge samtidigt
”Person-to-Person”.
Tack för alla bidrag - fortsätt stödja verksamheten i Vellore!
Mer information finns på vår hemsida www.friendsofvellore.se och på Facebook

