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Začátkem ledna navštívili naši misi v Nyakyeře čtyři Američani, známí od otce 

Alfreda : Stephany, Christine, Mike a Juanita, která zůstává jako dobrovolník až do poloviny 

dubna. Připravili program pro studenty střední školy formou přednášek, pozorovali naši práci 

v ambulanci a při domácích návštěvách pacientů.  

 

Domácí 

návštěva pacienta 

s americkým týmem; 

zprava doleva : 

dr.Veronika, Američané 

Mike a Christine, dcera 

pacienta Samuela a 

pacient Samuel 

 

 

 

1.ledna 2013 jsme měli společný mítink : americký, český a ugandský tým, kde Američané 

vysvětlili proces registrace organizace v USA a přislíbili, že se toho ujmou. 

První týdny v lednu s námi v ambulanci pracovali dva místní dobrovolníci, studenti 

klinické medicíny Medard a Nyana. Nyanu ve studiu podporují dárci z České Republiky. Oba 

studenti mají několikaletou praxi na klinice, proto byli pro nás velkou pomocí. Vyšetřovali 

pacienty v ambulanci a taky se zapojili do domácích návštěv, kde získali zkušenosti 

s paliativní medicínou.  
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Studenti klinické medicíny Medard 

a Nyana 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medard se zúčastnil s námi workshopu v nedaleké vesnici Mishenyi. Zaměření 

workshopu bylo jako vždy na prevenci, hygienu, HIV, informace o paliativní péči, na konci 

prostor na dotazy. 

 

 

 

 

 

 

Workshop ve vesnici 

Mishenyi 
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V lednu jsme rozšířili služby ambulance o základní laboratorní testy: malárie, syfilis, 

vyšetření moče, těhotenský test, vyšetření hladiny cukru v krvi. Velmi přínosné je testování 

malárie u klinicky nejasných případů, hlavně u dětí. 

12. ledna zemřela naše pacientka Rosalie, která trpěla pokročilým srdečním selháním. 

Poslední měsíce jsme ji pravidelně navštěvovali a mírnili utrpení. Na pohřbu rodina vyjádřila 

díky. Rosalie byla naše první pacientka pro paliativní péči. 

Koncem ledna odletěla do ČR dobrovolnice Ivana Harantová, která bude pomáhat 

organizaci v ČR.  

 

 

 

Zprava doleva : Markéta 

Balcarová, dr.Veronika 

Jakubčiaková, Ivana Harantová, 

dr.Tereza Truhlářová v tradičních 

šatech 

 

Začátkem února se lékařky Tereza a Markéta zúčastnily třídenního školení 

zaměřeného na novinky v léčbě malárie. Školení se konalo v okresním městě Ntungamo. 

V lednu a únoru jsme měli několik pacientů s brucelózou (infekce získaná 

z nepřevařeného mléka), kteří denně docházeli na injekce. Stali se tak našimi přáteli.  Byli to 

osmnáctiletá slečna Evalyne a pan James, který nás vždy potěšil dobrou náladou.  
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Mezi další pacienty, kteří nás zvlášť zaujali svým osudem, patří nepochybně 

šestnáctiletý Ronald, který má chronickou infekci kostí pravé nohy. Lékařky Tereza a 

Markéta zorganizovaly transport Ronalda do nemocnice v Mbarařě, kde podstoupil potřebná 

vyšetření, aby bylo možné rozhodnout o další 

léčbě. Na základě rentgenů a vyšetření krve, se  

domluvily s lékaři v nemocnici v Mbaraře, že 

se infekci ještě pokusí léčit injekčními 

antibiotiky. Antibiotika se nedají v Ugandě 

sehnat, proto nám je zasílají přátelé z České 

republiky.  Chystají se na třítýdenní léčbu 

s denní aplikací antibiotik.  

 

 

Ronald s tatínkem a lékařkou Markétou v 

areálu nemocnice v Mbaraře 

 

V únoru k nám do Nyakyeri přijela mladá umělkyně  Ronah z Kampaly, která tu pár 

dní učila děti ze střední školy vyrábět šperky.  

 

Američanka Juanita začala 

učit angličtinu v základní 

škole v Nyakyeře. Mezi 

její další činnosti patří 

pomoc s administrativou 

SfU.  
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9. února 2013 zavítala do naší vesničky první dáma, Janett Museveni, která konala své 

pravidelné návštěvy všech koutů Ugandy a zajímala se o rozvoj v zemědělství, školství i 

zdravotnictví. Meetingu jsme se zúčastnili společně s další neziskovou organizací působící 

v této oblasti (která zajišťuje pitnou vodu) a s místními starosty. První dáma vesničany 

podpořila svým projevem a přislíbila další pomoc. I na nás si udělala, ve svém nabitém 

programu, chvilku a tak jsme ji stihly povědět, co zde organizace dělá. Velmi ji práce 

organizace zajímala, dobrovolnice Juanita komunikuje s jejím sekretářem; tým SfU má tedy 

naději v brzkou audienci a případnou podporu. 

O 2 dny později přijela další návštěva. Tentokráte česká. 3 kamarádi, speciální 

pedagogové si zvolili Ugandu, jako další zemi pro svou dovolenou. Byli velmi zcestovalí.  

Strávili jsme s nimi 

příjemný večer u 

moravského vína. Na 

druhý den ráno jsme je 

vzaly na východ slunce a 

na procházku po okolí. 

Nadšeni z pravého 

ugandského venkova, 

odjížděli na jih země, 

navštívit gorily.  

 

Doktorka Veronika mezitím trávila svou krátkou dovolenou na severu Ugandy, 

v Arue, kde se mimo jiné setkala s německými dobrovolníky, kteří pomáhali zajistit 

dostupnost vody v chudých oblastech. Pomáhala v tamním zdravotnickém středisku a čerpala 

zážitky z odlišné severougandské kultury. 
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Plán pro březen : zakoupení cihel na konstrukci malé kliniky (20 000 cihel, cena 

28200 Kč) jelikož zatím využíváme pronajatý dům, dovybavení ambulance základním 

nábytkem (stůl do ambulance a do laboratoře a 2 židle, cena 1400 Kč), zorganizování 

workshopu v nedaleké vesnici Nyakihanga a event.v Rukoni.  

Aby činnost neziskové organizace Shalom for Uganda mohla pokračovat, 

potřebujeme Vaši pomoc. Prosíme o finanční příspěvek na účet v ČSOB č. 249250857/0300. 

Děkujeme. Na požádání vystavíme doklad o daru pro daňové účely. V poznámce můžete 

uvést konkrétní účel, na který si přejete peníze využít. 

Zveme Vás na naše oficiální stánky na : 

www.shalomforuganda.cz 

www.shalomforuganda.com 

a blogy našich dobrovolníků s příběhy z Ugandy :   

www.uganda-mbarara.blogspot.com 

www.misieuganda.blogspot.com 
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