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NMLP odesílá lékařské
týmy do vzdálených
oblastí Zambie

N

adace mezinárodní lékařské pomoci sponzorovala cestu
lékařského týmu do vzdálené oblasti Barotse Land, v západní
provincii Zambie, aby tam během dvou týdnů provedl téměř
sto padesát operací. Tým lékařů sestával z očních chirurgů, zubařů,
tří zdravotních sester, tlumočníků, jednoho
lékárníka a podpůrného zdravotnického personálu. K tomuto týmu se
připojili také místní zdravotní sestry
a zdravotníci ze Zambie, kteří
chtěli přispět ke společnému úsilí.
Tým NMLP strávil jeden týden ve
vesnici Sipuma a druhý týden ve
vesnici Natukoma.
„Tyto vesnice patří mezi nejvíce
opomíjené a izolované zeměpisné
oblasti jižní části Afriky a možná
i celého světa,“ dodává Johan Classen, koordinátor lékařského týmu.
„Zdravotní stav pacientů je jasným důkazem
toho, že se zdejším obyvatelům dostává minimální nebo vůbec žádná
lékařská péče.“
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odle vyjádření Johana Classena má většina těchto pacientů
příležitost navštívit lékaře pouze jednou za život. Z vyprávění
zdejších obyvatel vyplývá, že v případě nemoci musí cestovat do
vesnice, kde se nachází nejbližší lékařská péče, minimálně čtyři dny.
Musí jít pěšky nebo cestovat vozem taženým voly. Ve vesnici Sipuma
provedl lékařský tým téměř padesát operací, které změnily pacientům
život. Většina zákroků byla zaměřena na operace šedého zákalu (katarakty), které jim zcela navrátily zrak. Navíc provedl lékařský tým
několik chirurgických odstranění nádorů a zachránil tak
těmto lidem život. Ve vesnici Natukoma provedl
lékařský tým téměř sto dalších operací.
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Seznamte se s lidmi, kteří měli to štěstí a
mohli být operováni, což jim zásadním způsobem změnilo život.
(Viz následující stránka— )
„Příběhy z terénu.“

…osm miliónů lidí je
postižených slepotou
z důvodu tohoto očního
onemocnění, kterému
lze předcházet.
✚✚ Infekční oční onemocnění
spojivek a rohovky (trachom)
patří mezi celosvětově nejčastější
příčiny ztráty zraku, kterému lze
předcházet.
✚✚ Trachom je bakteriální infekční
oční onemocnění. Přenáší se
kontaktem s rukama nebo
oblečením postižených osob.
Nemoc mohou přenášet také
mouchy, které byly v kontaktu se
sekrety oka nebo nosu postižené
osoby.
✚✚ Trachom se velice rychle rozšiřuje
v chudých vesnických oblastech
s nedostatkem čisté vody a absencí
řádných latrín.
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✚✚ Trachom je možno léčit a
předcházet. Oční operace,
antibiotická léčba a veřejné
vzdělání, které informuje o těchto
infekčních onemocněních, mohou
zastavit šíření slepoty nevinných
obětí, způsobené onemocněním
trachom.
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Dary se používají co nejúčelněji, aby pomohly lidem, jejichž
životy jsou na nás závislé. Sem mohou patřit administrativní
náklady na zajištění našich projektů, které musejí splňovat
nejvyšší standardy, nezbytné snahy pro získávání peněz a
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vzdělávání veřejnosti ohledně potřeb dětí a jejich rodin. Naše
charitativní programy podporují dary v hotovosti i příspěvky
ve formě zboží a služeb.

„ÚKOL SPLNĚN“ — Příběhy z terénu

P

rvořadým cílem Nadace mezinárodní
lékařské pomoci je vymýcení
onemocnění trachom
(infekční oční onemocnění
spojivek a rohovky). Lékařský
tým NMLP nedávno provedl
v západní části Zambie téměř
sto padesát operací, kde naprostá
většina z nich byly oční operace.
Většina zdejších obyvatel trpěla
onemocněním trachom, očním bakteriálním onemocněním, které vede
postupně až ke slepotě. Na začátku
tohoto
roku
zamířil lékařský tým NMLP do vzdálených oblastí Malawi.
Během jednoho týdne provedl lékařský tým důkladné oční
vyšetření u šesti set osob. Téměř sto vyšetřených lidí trpělo
onemocněním trachom. Všichni pacienti, u kterých byla provedena oční operace, byli slepí na jedno oko a čtrnáct pacientů
trpělo úplnou ztrátou zraku.
Trachom patří k infekčním
onemocněním, které se
šíří velice rychle. Pokud je
postižen jeden člen rodiny,
je pravděpodobné, že se
onemocnění rozšíří na všechny
členy rodiny. Podle lékařů
NMLP patří neléčený šedý
zákal (katarakta) mezi časté
příčiny slepoty v celé Africe.
Stanford je 48 letý farmář, který přijel do Nsanje, místní zdravotnické jednotky NMLP, slepý na obě oči. Byl postižen úplnou
slepotou již čtyři roky. „Mám ženu, tři děti a dvě vnoučata.

Kenya

NMLP slaví zřízení kliniky
Ve městě Langata v Keni je nyní dokončena a zprovozněna
nová lékařská laboratoř a klinika, která byla sponzorována
NMLP. Klinika slouží místním dětem bez domova a nabízí
lékařskou péči také lidem v komunitě, kteří nemají na
zdravotnickou péči finanční prostředky. Na klinice byla
nedávno ošetřena a stabilizována tříletá holčička Gift,
která trpěla těžkou dehydratací. Dalším z pacientů
kliniky byl Derrick, čtrnáctiletý chlapec, který byl postižen malárií.
Klinika poskytuje rozsáhlou
péči také mnohým
dětem a rodinám,
které zoufale
potřebují lékařskou
péči.: ✚
Fotografie—
Ředitel mezinárodního
programu NMLP Doug
Kendrick oslavuje
se zdravotnickým
personálem otevření nové
kliniky v Keni.

„Nikdy jsem svá vnoučata neviděl.
Nyní mohu poprvé spatřit jejich tvář.“
Od té doby co jsem oslepl, jsem nebyl schopen moji rodinu
zaopatřit,“ uvedl. Když doktor odstranil den po operaci jeho
pásku na oči, Stanfordův obličej vyzařoval obrovskou radostí.
„Nikdy jsem svá vnoučata neviděl. Nyní mohu poprvé spatřit
jejich tvář.“ Stanford dále dodává, že se těší až bude moci
„své ženě říct jak je krásná a také jak je rád, že může jít opět do
práce, aby se mohl o svou rodinu postarat a zaopatřit ji.“

T

aké Lipela podstoupila operaci, která jí navrátila zrak. Za
pomoci našeho tlumočníka nám vypráví, že byla slepá na
obě oči již šest let. Z důvodu slepoty již nebyla schopna
bez pomoci dojít k řece, která teče v blízkosti její vesnice, aby
se mohla umýt. Její hygiena se proto velice zhoršila a rozvinulo
se tak u ní vážné kožní onemocnění, které jí lékaři NMLP také
léčili. Den po operaci
šedého zákalu, poté, co ji
odstranili pásku na oči,
mohla Lipela opět vidět.
Jako mnoho dalších lidí,
také Lipela věřila, že bude
po zbytek svého života
slepá. Lipela, Stanford
a tisíce dalších lidí jsou
velmi vděční za váš
nezištný dar. Poskytli jste
jim vzácný dar navrácení
zraku.✚

Malawi

Zpráva o činnosti
NMLP se znovu vrátila do oblasti,
kam byl začátkem roku vyslán
jeden z lékařských týmů. Cílovou
oblastí byla „slepá čtvrť“ vesnice
v jižní části Malawi, jejíž jméno bylo
odvozeno z neúměrně vysokého počtu
slepých lidí, kteří zde žijí.
V průběhu první návštěvy provedl lékařský tým řadu očních
operací, rozděloval léky na léčbu trachomu a provedl na klinice
vzdělávací akce zaměřené na prevenci očních onemocnění.
Mouchy již neobtěžují svým bzučením a nelétají kolem dětských
očí, jak je zobrazeno na fotografii, která byla pořízena během
první návštěvy. Počet lidí žijících na vesnici, kteří jsou postiženi
aktivní oční infekcí trachom, se snížil.
Vůdce vesnice také potvrdil pozitivní účinek veřejného vzdělávání
zaměřeného na příčiny šíření infekčních onemocnění. Potvrdil také
zvýšené povědomí jeho lidí pokud jde o onemocnění trachom. Celá
vesnice se společně soustředila na boj proti tomuto onemocnění,
kterému lze předcházet a na praktikování lepší hygieny.:✚
Fotografie—Mouchy polétávající kolem očí jsou příznakem infekčního
onemocnění trachom. Tato fotografie byla pořízena během první návštěvy
NMLP ve „slepé čtvrti“.

