
 
 

DISTRIKT 2340 GLOBAL GRANTS MED LETTLAND 

Rotary hjälper Jekabpils Hospital i Lettland med modern utrustning 

Under december månad 2020 avrundades det sista av fyra GG 

projekt för att modernisera den tekniska apparaturen vid 

sjukhuset i Jekabpils i sydöstra Lettland. Det är framför allt på 

avdelningen för förtidigt födda barn som detta skett, men även 

på förlossningsavdelningen. Brist på pengar har gjort att man 

inte kunna förnya alla nödvändiga maskiner utan tvingats arbeta 

vidare med gamla och ofta dåligt fungerande maskiner.  

 

I december 2020 levererades de sista maskinerna, tre inku-

batorer, till sjukhuset. Dessa hjälper till att ge tillräckligt med  

värme och fuktighet för förtidigt födda barn. De kommer nu att 

kunna ersätta de inkubatorer som de haft sedan avdelningen 

öppnades 1995. Värdet på de tre inkubatorerna är ca 550.000 kr. 

Andra maskiner som tidigare levererats är framför allt foto-

terapilampor, sängar som värmer nyfödda, ultraljudmaskin och 

lungventilator.  

 

Chefsläkarna och övrig personal vid sjukhuset är oerhört 

tacksamma för den nya utrustningen och berättar att man nu 

årligen kan rädda livet på fler förtidigt födda barn och att fler 

förtidigt födda barn kan överleva utan bestående men.     

Sammanlagt har ca 2,8 miljoner kr kunnat investerats vid 

sjukhuset.  

 

Ett fint samarbete mellan olika Rotaryklubbar har gjort 

denna investering möjlig.  

Ett samarbete som pågått sedan 2005 och fick namnet R10. Från 

starten ett 10-tal klubbar i Örebro län. I början inriktade på att 

hjälpa skolor och äldreboenden med ny modern utrustning i form 

av sängar, patientliftar mm. 8 olika projekt på sammanlagt ca 2,2 

mkr.  

Jekabpils projekten har administrerats av Lindesbergs Rotaryklubb och Riga Rotaryclub.  

 

Totalt har följande klubbar och distrikt delfinansierat R10:s 12 olika projekt.  

2340: Nora, Filipstad, Hällefors-Grythyttan, Lindesberg, Kopparberg, Fellingsbro, Arboga, 

Fagersta, Karlskoga Nobel, Degerfors, Årjäng, Hallsberg, Arvika, Forshaga. 

2410: Riga, Riga Ridzene, Kalmar, Mönsterås 

Övriga: The Hague Metropol, Oklahoma City, NW Oklahoma, Rokiskis, Lieto Vannalinna   

Distrikt: 2340, 2410, 5750, 2410 samt Jekabpils Hospital och privata gåvor.  

 


