ZPRAVODAJ

NMLP poskytuje potravu
hladovým sirotkům a
dětem v nouzi v
Ugandě

N

MLP poskytuje měsíční
zásoby potravy
přibližně třem tisícům
extrémně chudých lidí, kteří
žijí na jednom z nejchudších
předměstí ugandského města
Kampala. Mezi tyto život
zachraňující produkty patří olej,
kukuřice, fazole, rýže, sója a mléko.
Zdraví příjemci potravin v rámci
programu přicházejí do centra a pracují.
Váží a rozdávají obilí. Dobrovolníci dodávají potraviny ostatním
lidem, kteří jsou připoutáni
na lůžko nebo jsou příliš
slabí na to, aby přišli do
centra.

Ředitel PROGRAMU NMLP Doug Kendrick
na návštěvě u Dr. Stelly v Ugandě

„Zajišťujeme potravu
pro lidi, kterým nejsou
poskytovány sociální
služby - pro chudé,
sirotky a zranitelné děti,“
uvedla výkonná ředitelka
programu Dr. Stella
Alamová-Talisumová. „Dítě
nám otevírá cestu k jeho
trpící rodině.“

P

rogram se začal realizovat před deseti lety v
osadě Mbuya. Na začátku byla malá klinika, z níž
se vyvinula síť služeb sociální pomoci, programů
základního vzdělávání dospělých, mikrofinancování,
učňovského vzdělávání, kurzů šití, krejčovství
a programů, které poskytuje školné
nejchudším dětem. Pracovníci programu
na začátku každého dne vytvoří
venku velký kruh. Drží se za
ruce, smějí se a zpívají. Je to
oslava života. Přestože čelí
problémům, dokážou
odpočívat a oslavovat
lidi, jako jste vy - lidi,
kteří štědře přispívají
Nadaci mezinárodní
lékařské pomoci. ✚
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Potravinová pomoc v osadě
Mbuya

Pomáháme lidem,
kterým nejsou
poskytovány
sociální služby –
chudým, sirotkům a
zranitelným dětem
✚✚ Mnoho rodin v osadě Mbuya,
jejichž hlavou je žena,
pochází ze severní Ugandy.
Jde o ženy, které byly
vysídleny nebo v důsledku
války ovdověly.       
✚✚ Potravinová pomoc od NMLP
pomáhá rodinám, jejichž
hlavou je dítě, dětem s virem
HIV nebo dětem žijícím s
matkami nakaženými virem
HIV.   
✚✚ Pracovníci každé tři měsíce
přehodnocují, zda osoby,
které dostávají zásoby
potravin, jejich pomoc ještě
potřebují. Potraviny jsou
poskytovány jen lidem s
naléhavými potřebami.
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✚✚ Většina pracovníků pracujících
v centru pochází z Ugandy.
✚✚ Příjemci programu si
osvojují zručnosti, které jim
umožňují mít svůj vlastní
příjem. Program podporuje
soběstačnost.

Nadace mezinárodní
lékařské pomoci
Václavské nám. 802/56
Praha 1
110 00
Webové stránky: ✚
www.nmlp-cz.org

NMLP poskytuje záchrannou pomoc v Keni

N

adace mezinárodní lékařské pomoci nedávno
poskytla zásoby potravin a vody, jakož i zdravotní
péči lidem v Turkaně - suchem sužovaném regionu
na severu Keni. Lidé zde bojují o přežití, nehledě na to, že
v některých částech už nepršelo téměř čtyři roky.

Podle partnerky programu NMLP Dr. Martiny Fuchsové patří
mezi nejčastější zdravotní problémy malárie, tuberkulóza,
infekce a kožní nemoci. A navíc, slabá dostupnost očkování
dětí a těhotných matek představuje obrovské zdravotní
riziko pro ty nejzranitelnější obyvatele regionu.

Život těchto kočovníků závisí na jejich stádech. Dobytek i
lidé však trpí a umírají kvůli nedostatku vody a potravy v
důsledku neustálého sucha.

ladá žena z Turkany Martha Akaiová nedávno
potratila. Díky mobilní klinice se k ní lékař dostal
do šesti hodin, začal jí podávat intravenózní léčbu
a mohla být převezena do nemocnice, kde jí poskytli
porodnickou péči. Po operaci a třídenním zotavování ji
mobilní klinika převezla zpět do její osady. „Téměř jsem
zemřela, ale díky vaší pomoci opět žiji. Jsem zpět ve své
osadě, abych začala žít,“ řekla se slzami v očích. ✚

N

MLP si kromě poskytování potravinové pomoci
a vody vybrala v regionu jedenáct osad, které
potřebovaly zdravotní péči. Během tří měsíců bylo v
mobilních klinikách financovaných NMLP ošetřeno více než
3 200 lidí. Většina pacientů byly děti mladší pěti let.

M

Pro kmen Turkana jsou typické pestré barvy. Ženy se zkrášlují červenými, žlutými, modrými a hnědými ozdobami na krk.

Klinika NMLP v Mozambiku

K

lilinika Nadace mezinárodní lékařské pomoci v mozambické Zavoře
ošetří týdně průměrně 500 pacientů. Dokud neexistovala, většina lidí
z této oblasti neměla přístup ke zdravotní péči. Ženy neměly možnost
využívat prenatální péče a měly jen omezené možnosti, co se týče zdravotní
pomoci při porodu. NMLP v roce 2009 poskytla finanční pomoc na vybudování
zdravotní kliniky.

Každý den vidíme trpět děti, které
mají jen čtyři měsíce... kvůli malárii.
Dárci NMLP od otevření kliniky podporují nákup léků a vybavení, jakož i operace,
které se zde provádějí nepřetržitě. NMLP navíc posílá na kliniku velké dvanácti
metrové kontejnery zdravotních potřeb, aby byly police vždy plné. Klinika nabízí
bezplatnou zdravotní a porodnickou péči obyvatelům odlehlých oblastí Sihan a
Zavora. Personál sestává z jednoho lékaře a tří zdravotních sester. Loni se na
klinice narodilo téměř sto dětí včetně dvojčat.
V současnosti je největším problémem malárie. „Situace je nejhorší v případě dětí
mladších pěti let,“ uvedl partner programu NMLP Johan Claassen, který koordinuje
lékařskou péči v této oblasti. „Každý den vidíme, jak děti, které mají jen čtyři
měsíce, trpí v důsledku malárie horečkami a bolestmi žaludku.“ Rychlá diagnostika
a účinná léčba zachraňuje těmto dětem životy. „Jsme vděční, že máme prostředky,
kterými dokážeme těmto maličkým pomoci.“ ✚
Dr. Albu vyšetřuje nemocného chlapce na klinice NMLP. Níže matka utěšuje svého
syna během čekání na ošetření.

