
 
                          Nyhetsbrev maj 2020   

 

Fortsatt verksamhet vid RUHSA trots covid-19 pandemin och ett nedstängt Indien 
Även i Indien påverkas såväl vardagslivet som sjukvården kraftigt av den pågående 
pandemin. I delstaten Tamil Nadu där Vellore ligger fortsätter den pågående nedstängningen 
till åtminstone 17 maj. I hela Indien är daglönearbete en viktig källa till inkomst och det finns 
få fungerande socialförsäkringssystem varför denna nedstängning har orsakat stora 
ekonomiska problem för den fattigare delen av befolkningen. En av de enheter vid CMC som 
arbetar nära denna del av befolkningen är RUHSA (Rural Unit for Health and Social Affairs) 
som är en samhällsmedicinsk enhet som ligger en knapp halvtimme norr om Vellore och 
erbjuder sjukvård och driver utvecklingsprojekt i ett område av byar.  
 
På RUHSA fortsätter man 
trots nedstängningen att 
erbjuda sjukvård till de 
som lyckas ta sig till deras 
sjukhus. Man har 
anpassat lokalerna och 
den service man erbjuder 
för att minimera 
smittspridningen inom 
sjukhuset och har även 
en form av sorterings- 
och prioriteringssystem 
vid entrén för att 
identifiera misstänkta fall 
av covid-19. Man har 
även förhandlat och arbetat med att hjälpa personer med vårdbehov att få tillgång till 
sjukvård utan onödiga förseningar. 
 
RUHSAs mobila kliniker var pausade i några veckor men har nu kunnat återstartas för att 
med regelbundna mellanrum besöka patienter med kroniska sjukdomar. Genom en gedigen 
arbetsinsats i mars månad lyckades man förbereda och dela ut läkemedel i förväg till 
patienterna så att de inte skulle vara utan dessa trots nedstängningen av samhället. 
 
Verksamheten fortsätter även vid de äldrecentra som RUHSA driver och som stöttas av oss. 
Man har även börjat distribuera mat för andra behövande i byarna i anslutning till flera 
äldrecentra. 
 
 

Sprid gärna information om vår verksamhet till bekanta och vänner! 
Tack för alla bidrag - fortsätt stödja verksamheten i Vellore! 

 
Notera i kalendern tidpunkten för årsmötet som är bestämd till sönd 20 sept, kl 15.00  

Mer information finns på vår hemsida www.friendsofvellore.se och på Facebook 

http://www.friendsofvellore.se/

