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Po krátké aklimatizaci se noví dobrovolníci – lékaři zapojili do týmu a vrhli se na práci. Jako první 

navštívili soukromé zdravotní středisko v Kitembe, kde se podívali, jak funguje provoz na africké 

venkovské klinice. Seznámili se s místním personálem, který jim ukázal lékárnu, laboratoř a metody 

laboratorních testů tropických chorob. Vyšetřili několik pacientů, aby si osvojili základní specifika 

diagnostiky tropických onemocnění.   

 

Důležitým článkem osvěty v Africe jsou přednášky a workshopy, kde lidé získávají 

základní poznatky o osobní hygieně a prevenci přenosu pohlavních chorob. Z tohoto důvodu 

naši dobrovolníci organizují přednášky v jednotlivých vesnicích, kde mluví o důležitosti mytí 

rukou mýdlem, o převařování vody a mléka, o ochraně před pohlavními chorobami. Místní 

obyvatelé se tak dozvídají, jaké jsou příznaky jednotlivých onemocnění a jak co nejúčinněji 

snížit rizika nákazy.  



 

Občas narazí západní medicína v Africe na problémy, které člověka v Evropě ani 

nenapadnou. Do ordinace přišla jedna mladá pacientka, která je po zdravotní stránce zdravá. 

Dokonce s sebou přinesla i výsledky různých vyšetření z nemocnice, kde jí řekli, že je 

naprosto v pořádku. Přesto se cítí slabá, nemocná a bez nálady. Jelikož testy nic neprokázaly, 

trpí slečna představou, že ji posedl zlý duch. U nás by se řeklo, že trpí depresemi. Bohužel 

jsou diagnózy, které někteří méně vzdělaní lidé nejsou schopni pochopit. Proto bylo potřeba 

najít střední cestu, tak aby se pacientce pomohlo, ale zároveň ji nevnucovat přesvědčení, že 

posedlost není důvodem jejího stavu. Naši doktoři jí nasadili antidepresiva se slovy: „to 

vyžene zlého ducha pryč“.  

Postupně přibývají i paliativní pacienti, kterým je věnována speciální péče formou 

domácích návštěv. Název paliativní je z latinského palium, což znamená plášť nebo 

přikrývka. Jedná se o poskytování péče jak lékařské, tak ošetřovatelské pacientům, kteří trpí 

nevyléčitelnou nemocí. Úkolem paliativní medicíny je tišit bolest a co nejdéle udržet kvalitu 

života těchto pacientů. Neléčí se tedy příčina nemoci, ale pouze příznaky (například 

nechutenství nebo bolest). Naši dobrovolníci pravidelně navštěvují několik takových pacientů 

v okolních vesnicích.  



  

Jednou z nich je HIV 

pozitivní Anet. Má zjištěný nádor 

na děložním čípku a již sedm let se 

léčí antiretrovirotiky. Z důvodu 

celkového stavu nelze odstranit 

nádor operací.  

 

 

Další pacientkou je Vanesa. 

Babička v terminálním stádiu 

nádorového onemocnění, ležící, 

nesoběstačná, s velkými bolestmi. 

Při pravidelných návštěvách jí jsou 

podávány léky tišící bolest, 

vitamíny a infuzní terapie. 

 

Kromě práce se noví dobrovolníci seznamují i s místní kulturou a k tomu patří 

mimo jiné i jídlo a tamější podmínky žití. Občas se prostě stane, že elektřina 

nefunguje a pak si člověk musí umět poradit i bez toho. 



 

 

Také jsme do našeho týmu přibrali nového tlumočníka. Je to osmnáctiletý Gerald, 

který nyní studuje čtvrtým rokem střední školu (z celkových šesti let) a po dokončení chce jít 

na univerzitu studovat medicínu.     

Taky jsme díky dárcům v ČR začali finančně podporovat studenty ze sociálně slabých rodin. 

Aby projekty neziskové organizace mohli pokračovat, potřebujeme i Vaši pomoc. Prosíme o 

finanční příspěvek na účet v ČSOB č. 249250857/0300. Děkujeme. 

Zveme Vás na naši oficiální stánky na : 

www.shalomforuganda.cz 

www.shalomforuganda.com 

a blog s příběhy z Ugandy :  www.uganda-mbarara.blogspot.com 
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