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Měsíční zpráva z Ugandy    Nyakyera, Ntungamo district  13.10.2012 

Po příletu do Ugandy vyzvedl na letišti naše dobrovolníky Ivanu Harantovou 

(studentka politologie) a Dr. Veroniku Jakubčiakovou (jednatelka SfU) otec Alfred 

Tumwesigye (spoluzakladatel organizace), aby se společně setkali s pracovníkem celního 

úřadu a prodiskutovali naše možnosti dovozu levných moskytiér z Tanzanie a způsob získání 

daňového čísla pro organizaci. V Kampale se poté seznámily s Benjaminem Kamukama 

(pracovníkem ministerstva lesnictví), který se významně podílel na registraci organizace SfU 

v Ugandě. Vyřídili si povolení na ministerstvu zdravotnictví, jelikož každý doktor v Ugandě 

má povinnost se registrovat a zaplatit poplatek, aby dostal licenci k výkonu své práce. 

Následujícího dne se přesunuli na jih země do Nyakyera sub-county, kde budou 

nadále působit. První představení organizace proběhlo na oficiální slavnosti, jenž se ve 

vesnici konala. Dr. Veronika měla také proslov, kde vylíčila hlavní záměry a cíle organizace, 

tedy poskytovat místním lidem lékařskou (především paliativní) péči prostřednictvím 

domácích návštěv. Svou podporu jim přislíbili i místní představitelé (local chairman), kteří 

byli též na slavnosti přítomni. Kromě oficiálních slavností se dostávají do podvědomí lidí i 

neoficiální cestou – navštívili základní i střední školu, organizaci představili na nedělních 

bohoslužbách v různých kostelích a také se zúčastnili pohřbu, na který byli pozváni.    
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Spolu s architekty se byli podívat na již zakoupený pozemek, proběhlo měření, 

rozparcelování a nyní je hotový plán na stavbu první fáze komunitního zdravotního centra 

(do budoucna se zamýšlí stavbu rozšířit). Po Novém roce se plánuje začít se stavbou. 
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Novým členem organizace se stala bývalá členka parlamentu Beatrice Rwakimari, 

která též pochází z dané oblasti. Ona sama založila neziskovou organizaci, která poskytuje 

lékařskou péči a stará se o sirotky, kteří ztratili rodiče důsledkem nemocí.   

Doktorka Veronika také navázala kontakt s mobilním hospicem v Mbarara. Zúčastnila 

se jejich školení na téma karcinom děložního čípku a v budoucnu by měla probíhat jistá 

spolupráce mezi oběma středisky.  

Denní program je zhruba následující: dopoledne chodí na návštěvu pacienti, kteří jsou 

schopni chůze. Na základě diagnózy dostanou příslušné léky (léky byly objednány a 

dovezeny z centrálního skladu léků v Kampale). V případě potřeby laboratorních testů jsou 

pacienti posíláni do různých středisek v okolí. Odpoledne se navštěvují imobilní pacienti, 

kteří potřebují ošetření.  

První pacientkou byla osmdesátiletá Rosalia. Při první návštěvě bylo zjištěno 

pokročilé srdeční selhání s ascitem (volná tekutina v dutině břišní způsobená selháváním 

srdce). Část tekutiny byla z břicha vypuštěna. Po nasazení správné léčby odešel zbytek 

tekutiny z těla přirozenou cestou. Při opětovné návštěvě po dvou týdnech bylo pacientce 

viditelně lépe, již trochu chodila a byla jí snížena dávka léků.  
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Jedenáctého října dorazili další tři kolegové našeho dobrovolnického týmu, studenti 

medicíny Lukáš Malý, Markéta Balcarová a čerstvá lékařka Tereza Truhlářová, kteří dovezli 

nové zásoby léků a zdravotnického materiálu.  

 

 

Pokud je Vám činnost neziskové organizace Shalom for Uganda blízká a chcete ji podpořit, 

můžete tak učinit na účet v ČSOB č. : 249250857/0300. Na vyžádání je možné vystavit 

potvrzení pro odečet daně.  

Bližší informace na :  

http:// www.shalomforuganda.cz 

http:// www.shalomforuganda.com 

email : shalomforuganda(art)gmail.com 

tel. : +256 700516962 

http://www.shalomforuganda.cz/
http://www.shalomforuganda.com/

