
        Nadace mezinárodní lékařské 
pomoci podporuje experimentální 
projekt v Mbuya blízko Kampaly 
na pomoc ugandským lékařům v 
boji proti epidemii TBC v Africe. 
Organizace pro prevenci a léčbu TBC 
a HIV/AIDS „Reach Out Mbuya“ je 
partnerem projektu Nadace meziná-
rodní lékařské pomoci MedNet 
v Ugandě.
        Podle Světové zdravotnické 
organizace (WHO) podlehne tuberku-
lóze (TBC) v Africe více než 500.000 
lidí ročně a dalších 2,3 milionu je 
infikováno. V Africe umírá na TBC 
více nemocných než v jiných oblas-
tech WHO, a to zvláště kvůli krizové 
situaci s virem HIV/AIDS. Více než 
35-40% pacientů v projektu Mbuya 
trpí jak TBC, tak HIV/AIDS.
        Projekt „Reach Out Mbuya“ je 
založen na dobře rozvinuté strategii 
známé jako DOTS (mezinárodně 
doporučovaná strategie kontroly 
TBC). Poprvé byla aplikována 
v Tanzánii v osmdesátých letech a 
využívá pomoci zdravotníků 

1. Zdraví
Nadace mezinárodní lékařské 
pomoci se zaměřuje na hlavní 
příčiny nemocí a propaguje 
celkové zdraví. Uvědomujeme 
si, že pro vyřešení dlouhodo-
bých zdravotních problémů v 
rozvojových zemích je pod-
statná výživa, veřejné zdraví a 
hygiena. 

2. Léčba
Nadace mezinárodní lékařské 
pomoci se rozhodla podílet 
se na záchranných zásazích. 
Podporujeme vhodnou zdravot-
nickou péči v případech kata-
strof a stavů nouze, a to pro 
jednotlivce i v rámci komunity. 
Nadace mezinárodní lékařské 
pomoci podporuje profesionální 
zdravotnický personál a uvě-
domuje si důležitou roli klinik, 
nemocnic a dalších zařízení. 

3. Naděje
Nadace mezinárodní lékařské 
pomoci se zaměřuje na nej-
chudší, nejbeznadějnější roz-
vojové země. Jedinečný přístup 
Nadace mezinárodní lékařské 
pomoci spočívá v tom, že 
kontaktujeme charitativní orga-
nizace a slučujeme své zdroje, 
abychom vyřešili dlouhodobé i 
krátkodobé zdravotní problémy.

KLÍČOVÉ 
CÍLE 

ZACHRAŇUJEME 
ŽIVOTY
Vaše neúnavná podpora nám 
pomáhá zachránit životy v těch 
nejbeznadějnějších zemích na 
světě. Toto je jen několik míst, kde 
zachraňujeme děti díky vaší péči.

Uganda
Program Nadace mezinárodní 
lékařské pomoci “Reach out” nabí-
zí tisícům dětí a jejich rodinám, 
které jsou vystaveny infekčním 
nemocem, zdravotnickou péči v 
komunitě a sociální podporu.

Malawi
Organizace Nadace mezinárodní 
lékařské pomoci řídí široce roz-
větvený program zabezpečující 
výživu a potravu pro děti a jejich 
rodiny, které žijí v regionech sever-
ního Malawi trpících hladomory.

Nadace mezinárodní lékařské pomo-
ci pohotově poskytuje záchrannou 
pomoc obětem tuberkulózy v Ugandě    

Kongo
Nadace mezinárodní lékařské 
pomoci zachraňuje děti bez domo-
va a pomáhá je vrátit do jejich 
rodin nebo najít pěstounské rodiny, 
které je ochrání před využíváním, 
pouličním násilím a sexuálním 
zneužíváním.

Kuríř
Nadace meziNárodNí lékařské pomoci

v komunitě a dobrovolníků, kteří 
pečují o pacienty a starají se, aby 
byli živeni a brali své léky po celou 
dobu léčby.
        Projekt DOTS není vysoce 
důležitý jen pro léčbu TBC, ale 
také pro organizaci zdravotních 
projektů v komunitě v Ugandě, 
která zemi pomůže poskytnout 
retrovirální léky vyžadované pro 
léčbu HIV.
        



     S vaší pomocí doručila 
Nadace mezinárodní lékařské 
pomoci více než 8 milionů 
dávek antiparazitických léků 
dětem a jejich rodinám po 
celé Africe. Velmi málo  
léčebných postupů je pro 
záchranu života stejně 
účinných jako tyto běžné, 
nenákladné tablety, které v 
tomto smrtelném prostředí 

působí přímo jako „kouzelné 
náboje“.
        Jen dvě tablety ročně 
mohou děti ochránit před 
tichými zabijáky, kteří u nich 
způsobují podvýživu a anémii 

  PI Nadace mezinárodní lékařské pomoci je jednoduché – Není třeba 
vyplňovat každý měsíc nový šek. Vše, co musíte udělat, je vaše jednorázová autorizace.

  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 – Protože můžeme počítat 
s vaší pravidelnou podporou, mohou lékaři a nemocnice, které podporujeme, 
plánovat rozpočty a poskytovat více služeb.

Posílejte vaše dary dál
 Zapiště se na Přímé inkaso Nadace mezinárodní 
lékařské pomoci (PI)!

– dva nejnebezpečnější stavy 
pro děti a matky. Bez těchto 
úžasných léků totiž dětská 
tělíčka nemohou využít 
potravu, kterou pozřou. Děti 
zeslábnou a stanou se náchyl-
nými k velkému množství 
infekčních nemocí, jakými 
jsou malárie a tuberkulóza.
        Tato jednoduchá léčba 
zachraňuje bezpočet životů, 
a organizace Nadace mezi-
národní lékařské pomoci je 
hrdá, že se antiparazitická 
medikace stala důležitou 
součástí závazku přinášet 
nemocným a trpícím dětem 
na celém světě Zdraví, 
Léčbu a Naději. Bez vás 
bychom toho nedosáhli.
 

	 Za	Vaše	velmi	štědré	
dary	lidem	na	Filipínách	po	
devastujících	tajfunech
Nenacházím	slova,	jak	Vám	
poděkovat	za	Vaši	ohromnou	
štědrost	pro	lidi	na	Filipínách,	
kteří	se	vzpamatovávají	z	
pustošivých	tajfunů,	které	jim	
navždy	změnily	život.
	
	 Někteří	ztratili	členy	
rodiny	a	své	milované,	jiní	
ztratili	domovy,	kostely	a	rodin-
né	obchody.	Příběhy	o	síle	a	
odhodlání	těchto	vzácných	lidí,	
které	se	k	nám	donesly,	se	však	
hluboce	dotkly	mého	srdce.
	
	

	 Rekonstrukční	práce	
jsou	pomalé,	ale	zdravotnické	a	
humanitární	zásilky,	které	jsem	
díky	vaší	pomoci	mohla	poslat,	
znamenají	pro	bezpočet	dětí	a	
jejich	rodiny	rozdíl	mezi	
životem	plným	naděje	nebo	
podlehnutím	smrti.
	
	 Kvůli	Vašemu	soucitu	
budeme	pokračovat,	abychom	
udělali	vše	pro	záchranu	dětí	na	
Filipínách.
	
	 Jsem	tak	vděčná	za	
všechno,	co	jste	udělali	a	
uděláte	pro	děti	celého	světa.

					S	vděčností	za	děti,
													Sestry	Joan	Clare

Kromě	8	milionů	dávek	antiparazi-
tické	medikace	distribuuje	organi-
zace	Nadace	mezinárodní	lékařské	
pomoci	pravidelně	zásilky	potravy,	
oblečení,	léků	pro	stavy	nouze,	a	
zdravotnické	vybavení	do	mnoha	
nejchudších	států	Afriky,	jakými	
jsou	Uganda	a	Súdán.	

Aktualizace z Afriky:
Desítky tisíc dětí jsou léčeny pomocí jed-
noho z nejúčinnějších léčebných postupů

Zvláštní poděkování od
     Sestry Joan Clare
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