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Årets studieresa
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Indien
Vi besöker tre
beroendekliniker i
Sydindien
Vi kommer att besöka tre kliniker i Sydindien där man
arbetar med beroende:
Bangalore
Vellore
Chennai
Ansvariga vid alla tre klinikerna är mycket positiva till
ett besök från oss.
Följande program planeras:
Sö 11/12 Avresa från Stockholm/Köpenhamn/Göteborg till Bangalore
Må 12/12 ankomst Bangalore morgon; vila fm. Besök em NIMHANS (National
Institute on Mental Health and neuroscience) Kontaktperson läkare och professor
Vivek Benegal
Ti 13/12 NIMHANS fm. Därefter resa till Vellore (ca 20 mil) efter lunch, CMCsjukhuset (Christian Medical College and Hospital: http://www.cmch-vellore.
edu; se också den svenska Velloreföreningens hemsida: http://friendsofvellore.
se/cmc-vellore/historia/), träffa sjukhusledning till middag
Ons 14/12 Vellore, fm mobil landsbygdsklinik (följa med sjuksköterskor på hembesök mm), em till Jawadi hills, en timmas resa (om vi får tillstånd; protected area).
Isolerat bergsområde med stambefolkning - med omfattande alkoholproblem

Avresa:
11 december 2016
Hemresa:
18 december 2016
Möjlighet till förlängning på
egen hand finns.

To 15/12 8:00 Psyk kliniken, Dr Anju Kuruvilla; 10:00 huvudsjukhuset, efter lunch
till RUHSA (Rural Unit for Health and Social Affairs); till Chennai på kvällen (ca 15 mil)
Fre 16/12 fm TTK hospital (alkoholsjukhus), Grundare och chef Shanti Ranganathan; http://www.addictionindia.org; efter lunch till Mahabalipuram vid havet
(ca 6 mil): kultur och badstrand: https://en.wikipedia.org/wiki/Mahabalipuram
Lö 17/12 Mahabalipuram
Sö 18/12 Mahabalipuram; på kvällen till flygplatsen (ca 5 mil); åter till Sverige

Kostnad ca 16 000 kr som inkluderar reguljärflyg, enkla men bra hotell, alla transporter i Indien.
Förfrågningar och anmäl till Sven Andréasson@gmail.com;
Anmälningsavgiften (1 500 kr) sätts in på Beroendemedicinska föreningens giro 55 34 02 - 9. Anmälningsavgiften
är ej återbetalningsbar eftersom det eftertraktade strandhotellet i Mahabalipuram måste bokas tidigt (http://www.idealresort.com). För att resan ska bli av krävs en grupp på minst 10 personer och max 25. Du som söker måste vara medlem i
föreningen, men du har möjlighet att ta med en nära vän, anhörig eller motsvarande.

