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e can provide modern medicine in

Nadace mezinárodní lékařské pomoci
NMLP otevírá zoufale potřebnou
lékařskou kliniku v Mozambiku
Na obrázku níže: Naše nová lékařská klinika v Mozambiku poskytuje
moderní lékařskou péči ženám a zachraňuje životy!

Naše nové porodnické oddělení

Naše lékařská klinika NMLP se
nachází podél krásného pobřeží v
provincii Inhambane. Ačkoliv je oblast
pravděpodobně známější pro svoji
přírodní krásu, je tu též zoufale potřeba
lékařská péče, obzvláště pak péče
o matku a dítě. Předchozí mateřské
zařízení bylo postaveno z bambusu a
listí, a když byla bouřka, bylo zničeno.
Nedostatek hygieny, personálu a léků
byly neustálým problémem. Nebyla zde
zavedena elektřina ani tekoucí voda.
Než byla postavena tato lékařská klinika,
nebyla tu pro zdejší milé lidi z vesnice ani
lékařská pomoc ani léky, pokud nevážili
cestu do nejbližší nemocnice vzdálené
80 mil. Mnoho žen a dětí zemřelo kvůli
onemocněním a infekcím, které by jinak
mohly být úspěšně vyléčeny. NMLP
by se ráda podělila o Jamilin příběh. V

Africe ve venkovských oblastech přivádí
mnoho žen děti na svět ve svých vlastních
domovech. Ale Jamilin manžel svoji ženu
přivedl na naší kliniku, protože byla v
hrozných bolestech. Ukázalo se, že její
dítě vážně onemocnělo a narodilo se s
respirační infekcí. Jestliže by nebylo
nové kliniky NMLP, matka i její dítě by
pravděpodobně zemřely.
Nové porodnické oddělení zahrnuje
ošetřovnu, 5-ti lůžkové oddělení, porodní
sály prvního stupně, 3 konzultační
místnosti, stomatologické zařízení a
čekárnu pro pacienty. Ačkoliv porodnické
oddělení bylo právě otevřeno, čekárna
má stálý příliv pacientů. NMLP by

Darovaný zdravotnický materiál

ráda poděkovala našim laskavým
přispěvatelům v podpoře našeho úsilí o
záchranu životů. Díky vaší štědré podpoře
organizace NMLP může poskytnout
zásadní lékařskou pomoc ve zbídačených
oblastech světa.

NMLP chrání 156 756
dětí před smrtelně
nakažlivými parazitickými
infekcemi
NMLP poskytla 301 512 kusů léků proti
parazitickým nakažlivým infekcím a
vitamin A pro léčbu 150 756 chudých
dětí. Tyto vitamíny a léky, které zachra-

Doktor podává vitamin A a tablety proti parazitům rodičům malých dětí.

ňují životy jsou jedním z nejsnadnějších
a nákladově nejefektivnějších způsobů,
kterými může NMLP podporovat zdraví v
chudých zemích třetího světa. Když rozdělujeme léky, abychom léčili rodiny proti
parazitickým infekcím a předešli slepotě,
jsme je také schopni učit o prevenci proti
malárii a vyšetřit je na další vážné onemocnění. Tímto způsobem poskytujeme
dlouhodobé řešení zdravotní péče v komunitě a zároveň se staráme o neodkladné
potřeby dětí. Náš úspěšný program by
nebyl možný bez darů našich soucitných
přispěvatelů jako jste Vy. S Vaší podporou
pokračujeme s rozvojem našich programů, abychom pomohli nejchudším dětem
světa.

Lékařská, potravinová a
NMLP poskytuje „Mobilní lékařskou
materiální podpora programů kliniku“ dětem ze Zimbabwe
NMLP ve východní Africe
NMLP poskytuje základní život zachraňující
humanitární pomoc východní Africe, která se rozděluje
do tří zemí – Džibuti, Somálska a Somalilandu.
Moskytiéry a oblečení byly vydávány vystěhovaným
lidem v Džibuti a uprchlíkům ze Somálska, kteří utekli
do Džibuti. Další kriticky potřebná pomoc zahrnovala
dětské postýlky, šicí stroje a invalidní vozíky, které
byly rozděleny do Somálska a Somalilandu. Místní
tým distribuoval několik invalidních vozíků do oblasti
Hargeisa. Jeden příjemce, 12-ti letý Zakaria, byl kvůli
obrně ochrnutý a nikdy nechodil. Dnes díky tomu, že
vlastní vozík, může navštěvovat školu – činnost, jež
díky své bezmocnosti nemohl dělat.
Mnoho lidí trpí a vděčně přijímají pomoc
poskytovanou organizací NMLP. I když místní tým
čelí těžkostem s distribucí do vzdálených lokalit, je
odhodlán prokazovat své služby stovkám chudých lidí
napříč celou oblastí.
NMLP je odhodlána svým posláním uspokojovat
potřeby po celém světe. Tím, jak se zvětšuje
humanitární úsilí NMLP také zjišťujeme, že
rostou potřeby lidí ve venkovských komunitách a
uprchlických táborech, kteří byli vytlačeni. Zavázali
jsem se k humanitární pomoci ve východní Africe a na
celém světě.
Pamatujte na NMLP ve své poslední
vůli! Váš dar tak bude pokračovat ve
změně životů dětí v následujících letech.
Buďte trvalou součástí tohoto dědictví
zdraví, lékařské péče a naděje.

NMLP poskytla mobilní
kliniku s plným lékařským
vybavením zimbabwskému
lidu. Tato mobilní klinika
zachraňuje životy mnoha
venkovským a zbídačených
dětem a jejich rodinám. Bude
poskytovat základní zdravotní
služby tisícům chudých,
Darovaná sanitka od NMLP.
ohrožených dětí, které nyní
žijí více než 20 km od jakéhokoliv zdravotního zařízení. Kromě
zlepšení přístupu k životně důležité zdravotní péči, bude lékařská
mobilní klinika sloužit jako sanitka a bude poskytovat přepravu do
zařízení zdravotních služeb.
Lékařské vozidlo bude doplňovat
humanitární pomoc, kterou v
současnosti poskytuje NMLP.
Mobilní klinika pomůže zastavit
šíření chorob jako cholera, malárie
nebo jiných chorob běžných v
Zimbabwe.
Je naplánováno, že naše mobilní
klinika bude vysílána do terénu
jednou za čtvrt roku pro venkovany
žijící daleko a jednou měsíčně
do vzdálených hustě obydlených
Místní lékař věnuje svůj čas jako dar
městských oblastí. V průběhu týdne
mobilní lékařské klinice NMLP.
sanitka poskytne bezplatně lékařské
služby těm, kteří by jinak byli neošetřováni
vzhledem k nepřístupnosti a finanční nedostupnosti.

Posílejte vaše dary dál

Zapiště se na Přímé inkaso Nadace mezinárodní
lékařské pomoci (PI)!
PI Nadace mezinárodní lékařské pomoci je jednoduché – není třeba
vyplňovat každy měsíc novou složenku. Vše, co musíte udělat, je jednorázově autorizovat inkaso.
PI Nadace mezinárodní lékařské pomoci je účinné - větší část vašich darů jde
na léčbu zraněných, protože omezujeme manipulační náklady.
PI Nadace mezinárodní lékařské pomoci dělá více - díky vaší pravidelné podpoře
mohou lékaři a nemocnice, které podporujeme, plánovat rozpočty a poskytovat více
služeb.
Navštivte naši internetovou stránku www.nmlp-cz.org, abyste zjistili, jak můžete pomoci již nyní!
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