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Naděje pro Haiti

„Amputace, mrtvá těla navršená na ulicích, rozkládající se noha na
zemi, štiplavý zápach infekce a smrti, pláč dětí
v silné bolesti... Jednoduše řečeno, dnes
byl velmi dlouhý, tvrdý a strašný den.“

T

ak zněla slova jednoho člena
týmu NMLP v Port-au-Prince
na Haiti jen několik dnů
poté, co ostrovem otřáslo ničivé
zemětřesení.

NMLP odpověděla tím, že
finančně zajistila letecké
linky rychlé lékařské pomoci,
které přistávaly v sousední zemi
- Dominikánské republice. Do Haiti
přejížděla přes hranici vozidla naložená čistou
vodou, potravinami, zdravotnickým materiálem a komunikačními
nástroji. Tyto záchranné prostředky byly poskytnuty koordinátorům
NMLP v terénu v oblasti Jilmani na Haiti.

N

emocnice
v Jilmani,
zařízení s
dvaceti třemi lůžky,
ošetřila více než 800
obětí zemětřesení,
mnoho z nich se
utábořilo na holé
zemi před nemocnicí.
Lékařský personál byl
zaplaven velkým počtem osob, které přežily zemětřesení a kterým
bylo nutné amputovat končetiny. Musel se uchýlit k tomu, že se
končetiny spalovaly jen asi 500 metrů od nemocnice.
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Ředitel nemocnice i zdravotnický personál vyjádřili hlubokou
vděčnost za naše pomocné úsilí NMLP, kdy jsme poskytli
nezbytně důležité léky, vybavení a potraviny pro
překvapivý počet obětí, které našly útočiště v
oblasti Jilmani.
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„Pravdou je, že jsem vyčerpaný, sílu
mi v tomto okamžiku dodává jen
adrenalin... A před námi je
ještě tolik práce...,“ dodal
koordinátor NMLP.

NMLP—Poskytuje
zdraví, léčbu a naději
ve zraněném světě
Toto umožnily vaše
dary:
✚✚ Haiti
Letecké linky pro rychlou

humanitární pomoc
obětem zemětřesení na
Haiti - potraviny, voda,
zdravotnický materiál a
vybavení

✚✚ Mobilní lékařské kliniky
léčba zraněných v
Mozambiku, Zimbabwe a
Keni
✚✚ Operace očí v izolovaných
oblastech Angoly a Zambie
✚✚ Programy výživy pro
děti napříč chudinskými
čtvrtěmi Afriky
✚✚ Projekty pro zlepšení
zdraví - vzdělání o hygieně a
prevenci HIV
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✚✚ Studny
poskytující pitnou
vodu zachraňující život
vesničanům v chudých
oblastech celého třetího světa
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Nadace mezinárodní lékařské
pomoci
Václavské náměstí 802/56
110 00 Praha 1
Webové stránky: www.nmlp-cz.org
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Operace očí prováděné NMLP obnovují zrak

N

adace mezinárodní lékařské pomoci nedávno
sponzorovala více než 200 operací šedého zákalu
(kataraktu) v Harare v Zimbabwe. Tým více než
osmdesáti lékařů a dobrovolníků koordinoval a prováděl
operace ve čtyřech různých operačních sálech po dobu tří
dnů. Informace o bezplatných operacích pomáhaly šířit místní
tiskové agentury a rozhlasové stanice. Pacienti, kteří se
sjížděli z celé země, byli prohlédnuti a téhož dne podrobeni
operaci. „Jedna žena mě konkrétně požádala, abych poděkoval
NMLP za to, že umožnila takový dosah zdravotnické péče,“
uvedl jeden člen týmu. Tým NMLP zanechal v Harare zásoby
zdravotnických potřeb, aby místním lékařům umožnil provést
dalších až šedesát operací šedého zákalu.

„Děkuji NMLP za to, že mi umožnila
podstoupit tuto operaci.”

M

obilní lékařské
kliniky v Zambii
a Angole se
zaměřily na zpustošené
oblasti. Lékařský tým se
na cestě setkal s těžkými
dešti, povodněmi,
zrádnými silnicemi a
nedostatky pohonných
hmot. Po déle než pětidenní
jízdě přes pole a husté
porosty tým konečně dorazil
do města Shangombo v Zambii.
Zatímco lékařský tým prováděl zdravotní

Úsměvy všude kolem díky očním operacím financovaným NMLP

vyšetřování a operace v Zambii, jiní začali převážet vybavení
na tříhodinové plavbě člunem přes labyrint místních řek
plných vysokého rákosí, krokodýlů a hrochů, aby prozkoumali
terén a připravili se na další fázi rozšíření lékařské péče do
města Rivungo v Angole., Tým celkem provedl 66 očních
operací a vyšetřil 300 pacientů se zrakovými chorobami,
včetně zánětů spojivek, šedých a zelených zákalů. Navíc bylo
vyšetřeno téměř 600 lidí, u kterých se zkoumaly problémy,
jako je rakovina, zubní absces, dehydratace, průjmy a
malárie. Lékařský tým v Rivungo zdokumentoval 120 případů
malomocenství a vytrhnul více než 100 zubů.

Vesničané na jihu Malawi slaví!

T

ito vesničané v Chatalomě byli zvyklí používat pitnou vodu
ze stejných zdrojů jako jejich hospodářská zvířata - z blízkých
rybníků a bažin. Nejbližší řeka je vzdálena pět kilometrů. V této
vesnici umírá jedno z pěti dětí mladších deseti let na nemoci přenášené
vodou a jiné choroby, jimž lze předcházet. Vaše dary pomohly
realizovat tuto obecní studnu sponzorovanou NMLP! ✚

Mobilní kliniky NMLP slouží vzdáleným regionům v Africe

M

obilní kliniky NMLP cestují po
odlehlých oblastech Mozambiku,
Zimbabwe a Keni, kde léčí ty
nejvíce zranitelné. Kliniky poskytují
služby v oblastech, kde místní lidé
nemají přístup k léčbě ať už z důvodu
nákladů nebo kvůli vzdálenosti.
Většina pacientů mobilních klinik by
musela do nejbližšího zdravotnického
zařízení typicky cestovat minimálně jeden
den pěšky.

Pro jiné, jako třeba pro jednu ženu, která
žije v komunitě Kochieng v Keni, nejsou léky
cenově dostupné. Žena ušla 7km na kliniku, aby

pro svou osmnáctiměsíční holčičku Sheril získala
lék. Dítě trpělo malárií a bylo velmi nemocné.
Matka žije pouze pěstováním kukuřice,
fazolí a prosa a nemá peníze na zaplacení
částky odpovídající 52Kč, kterou by si
vládní ošetřovna účtovala za léky pro
záchranu dítěte. „Jsem velmi vděčná,
že mobilní klinika dorazila do této
obce tak blízko mého domova,“ řekla s
úsměvem na tváři. Během posledních
tří měsíců mobilní klinika v Keni
ošetřila více než 1000 lidí,
jako je Sheril.

