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ZPRÁVA NEZISKOVÉ ORGANIZACE SHALOM FOR UGANDA ZA MĚSÍCE 

KVĚTEN-SRPEN 2013 

Nezisková organizace Shalom for Uganda (dále v textu jen SfU) vznikla v roce 2011. Cílem je podpora nejchudších komunit 

v distriktu Ntungamo v jihozápadní Ugandě. Hlavní činností je poskytování zdravotní péče, s důrazem na paliativní péči 

formou domácích návštěv pacientů. SfU taky podporuje několik studentů. Sídlo SfU v Ugandě je ve vesnici Nyakyera. 

Organizace poskytuje zdravotní služby a paliativní péči formou domácích návštěv v regionu Nyakyera v distriktu Ntungamo 

v jihozápadní Ugandě. Činnost je realizována českými zdravotníky s pomocí místních překladatelů do jazyka Runyankore, a 

místních zdravotníků. 

Kromě poskytování zdravotní péče, organizace SfU úzce spolupracuje se základní školou v Nyakyera, v které působí naši 

dobrovolníci. V červenci dobrovolníci zorganizovali v základní škole den her pro děti, na konci byly děti odměněny plyšovými 

hračky z ČR a bonbóny. 

    

Dobrovolníci v měsících květen-srpen 2013 : 

1. MUDr. Veronika Jakubčiaková SR koordinátorka, zdravotní péče 

2. Medard Niwamanya UG zdravotní péče 

3. Mgr. Monika Nová ČR Supervize projektu, aktivity pro děti ZŠ 

4. Mgr.A. Juraj Jakubčiak SR Aktivity pro děti ZŠ 

5. MUC.Lukáš Malý, RN ČR Zdravotní péče 

6. Nyana Shevon UG Zdravotní péče 

7. Jana Březinová ČR výuka AJ na základní škole Nyakyera, volnočasové aktivity pro děti 

8. Katongole William UG Laborant, pomoc při zavádění mikroskopické diagnostiky malárie 

   

PROVOZ ORDINACE 

Zdravotní péče je poskytována v ambulanci zřízené v pronajatém domě (faře). V tomto domě bydlí i dobrovolníci. Děláme i 

základní laboratorní testy jako vyšetření na malárii, vyšetření moče, glykémie, těhotenský test, test na syfilis. V červnu jsme 

od firmy Mucos Pharma ČR získali jako sponzorský dar mikroskop, který přivezl do Ugandy dobrovolník Lukáš Malý. V srpnu 
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nás navštívil laborant William Katongole, s kterým jsme zaváděli mikroskopickou diagnostiku malárie. S pomocí mikroskopu 

je diagnostika malárie přesnější než s použitím rychlých diagnostických testů, které můžou být falešně negativní, když je 

parazitémie nízká (málo malarických parazitů v krvi). Za vyšetření, laboratorní testy a léky pacienti platí nízké poplatky, aby 

bylo možno pokrýt náklady na léky a část provozu ordinace. Léky objednáváme z centrálního skladu léků, který je v hlavním 

městě Kampale, nebo je nakupujeme v indických lékárnách v Kampale. Léky dovážíme většinou veřejnou dopravou 

(autobusy, motorky boda-boda), protože organizace nevlastní auto. Zdravotnický materiál (stříkačky, jehly, obvazový 

materiál) a některé zde nedostupné léky získáváme od dárců z ČR a tento materiál dováží dobrovolníci, když letí do Ugandy, 

nebo je zasílán poštou. V tomto směru spolupracujeme s lékárníkem Josefem Balcarem, který nám pravidelně zasílá léky 

poštou. 

V měsících květen-srpen počet pacientů v ordinaci narostl, proto jsme začali hledat stálého zaměstnance – zdravotní sestru. 

Interview se zúčastnili místní absolventi zdravotních škol. Nakonec jsme vybrali Jacksona, který nastupuje od září.  

V červenci a srpnu v ordinaci pracoval dobrovolník z ČR, student medicíny Lukáš Malý R.N. a místní student medicíny 

Medard, který měl prázdniny. V laboratoři pracovala MUDr.Veronika Jakubčiaková a laborant William. 

    

Student medicíny Medard s malým pacientem                                      Dobrovolník Lukáš v ordinaci  

    

Veronika Jakubčiaková při mikroskopickém vyšetření                     laborant William při odběru krve na vyšetření malárie 
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V časovém rozmezí květen-srpen 2013 bylo v ordinaci ošetřeno  1258 pacientů : 

KVĚTEN ČERVEN ČERVENEC SRPEN 

294 314 354 296 

 

V červnu a červenci narostl počet pacientů s malárií, v srpnu opět došlo k poklesu. V červenci vyvrcholilo období sucha 

s vysokou prašností, proto přibyli pacienti s respiračními potížemi a alergickým kašlem. 

Statistika pacientů a spektrum diagnóz 

 Květen Červen Červenec Srpen 

Malárie 69 132 161 96 

Břišní tyfus 21 15 28 11 

Brucelóza 13 6 0 1 

Syfilis a pohlavní nemoci 1 2 2 3 

Bronchopneumonie a další infekce 
dýchacího traktu 

48 40 79 56 

Astma Bronchiale 11 5 11 3 

Alergie 15 5 19 12 

Anemie 2 1 2 0 

Hypertenze a srdeční onemocnění 20 11 18 15 

Nespecifická bolest břicha 5 2 4 2 

Střevní paraziti 8 7 4 12 

Oční infekce 11 6 2 9 

Ušní infekce 5 5 7 4 

Infekce kůže a  měkkých tkání 16 11 8 15 

Mykotické infekce 13 12 15 6 

Elefantiáza 1 1 1 1 

Gastritida a vředová nemoc 23 31 33 30 

Močové infekce 26 10 14 15 

Bolest zad, kloubů 35 18 16 24 

Osteomyelitida 1 1 0 0 

Nádorová onemocnění 9 1 1 1 

Úrazy 2 1 0 3 

Rány 5 1 1 2 

Diabetes mellitus 3 2 4 7 

Neurologické nemoci 12 11 12 5 

Gynekologické nemoci 31 12 8 13 

Orchitida 0 0 0 1 

Průjem 8 8 14 1 

Psychiatrické nemoci 0 1 0 2 

Herpes zoster 2 1 0 0 

Podvýživa 1 0 0 0 

Kýla 1 1 0 0 

Popáleniny 2 0 0 1 
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    DOMÁCÍ NÁVŠTĚVY 

Kromě zdravotních služeb poskytovaných v ordinaci, tým SfU zajišťuje i péči formou domácích návštěv u těžce nemocných a 

imobilních pacientů a pacientů vyžadujících paliativní péči. Za pacienty tým dochází pěšky nebo na boda-boda (motorka). 

Počet domácích návštěv poklesl, protože lidi bohužel o možnosti domácích návštěv a paliativní péči pořád nejsou dobře 

informováni. Čas na návštěvy komunit a informování místních komunit o paliativní péči v těchto měsících nebyl z důvodu 

soustředění se na provoz ordinace a na stavbu. V budoucnu se plánujeme zaměřit právě na informování veřejnosti o 

paliativní péči, informování a spolupráci s místními už existujícími komunitními dobrovolníky a aktivním vyhledáváním 

pacientů vhodných pro paliativní péči. 

PODPORA STUDENTŮ 

Jedním z programů SfU je podpora studentů ze sociálně slabých poměrů. Studenti jsou zapojeni do zemědělských projektů 
organizace, které jsou zdrojem menší části příjmu organizace a představují zdroj potravy pro dobrovolníky a studenty. 
Studenti pomáhali při sklízení fazolí, sóje, kukuřice, sklízení kávy. Studenti pomáhali při oplocení pozemku. Podporujeme i 
jednu studentku klinické medicíny, která o prázdninách pomáhá v naši ordinaci. 

Podporovaní studenti 

 Jméno studenta Škola a ročník 

1. Nyana Shevon Medicare Health Professional College, Kampala, 2.ročník klinické medicíny 

2. Nyamwiza Mackline Střední škola, Nyakyera, 3.ročník 

3. Ayebazibwe Denis Střední škola, Nyakyera, 2.ročník 

4. Guma Coleb Střední škola, Nyakyera, 3.ročník 

5. Nuwagaba Vicent Střední škola, Nyakyera, 2.ročník 

6. Kirungi Jane Střední škola, Nyakyera, 4.ročník 

7. Karuhanga Amon Střední škola, Nyakyera, 4.ročník 

8. Aturinda Joantita Základní škola St.Helen, Mbarara, 7.ročník 

 

  

Studenti pomáhají při oploceni                                                      Sklízení fazolí 
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STAVBA KOMUNITNÍHO ZDRAVOTNÍHO CENTRA SHALOM 

V dubnu jsme začali se stavbou vlastního zdravotního centra. Začátkem května byly hotovy základy zdravotního centra. 
V květnu se pokračovalo se stavbou zdí. Začátek května byl ještě deštivý, což zpomalilo práce, druhá polovina května byla 
slunečná. V červnu se ve výstavbě zdí pokračovalo. V červnu jsme dostali příspěvek z Českého rozvojového fondu, proto 
jsme mohli nakoupit další materiál a pokračovat ve výstavbě. Výstavba zdí byla dokončena začátkem července. Koncem 
července jsme začali s odklízením hlíny kolem stavby a vevnitř budovy, což trvalo do poloviny srpna. V druhé polovině srpna 
se začalo se stavbou podlahy. Koncem srpna jsme se všichni zapojili do oplocení pozemku. Pomáhali nám studenti, které 
podporujeme. Děkujeme všem dárcům z ČR, kteří finančně přispěli. Díky Vám a Českému rozvojovému fondu mohla stavba 
vyrůst, jak vidíte z fotek ! 

Momentálně plánujeme výstavbu střechy, protože začíná období dešťů. Rozpočet na střechu je 15 milionů šilinků (120 000 
Kč). Prosíme o finanční pomoc. 

    

Práce na oplocení pozemku                                                             Komunitní zdravotní centrum Shalom 

    

Pohled seshora                                                                                 před zdravotním centrem 
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FINANCE ORGANIZACE 
Příjmy organizace v měsících květen – srpen 2013 

Dary na účet ČSOB v Kč 64650 Kč 

Jiné příjmy (dary od dobrovolníků z různých 
sbírek, převedeno na Kč) 

5200 Kč 

Z českého rozvojového fondu 180674 Kč 

Generování příjmu v Ugandě (klinika, 
zemědělské projekty) převedeno na Kč 

54364 Kč 

Celkem 304888 Kč 

 

21%

2%

18%
59%

Dary na účet ČSOB v
Kč

Jiné dary a příjmy

Generování příjmu v
Ugandě

Z Českého
rozvojového fondu

 

Organizace je schopna na místě působení v Ugandě generovat malý příjem, což přispívá k udržitelnosti chodu organizace. 

Jedná se o příjem za léky a laboratorní testy na klinice, za které pacienti platí nízké poplatky. Má to význam jednak výchovní 

(nic není zadarmo) a jednak to pomáhá udržet chod ordinace. Dalším příjmem jsou zemědělské projekty, do kterých jsou 

zapojeni studenti, které organizace podporuje. Prodej vypěstovaných plodin je jednak zdrojem jistého příjmu, jednak 

zdrojem potravy pro dobrovolníky a studenty. Tyto měsíce to byl prodej kávy, fazolí a kukuřice. 

Výdaje organizace v měsících květen – srpen 2013 

Nákup léků 31823Kč 

Provoz kliniky, režijní náklady 22039 Kč 

Školní poplatky 19607 Kč 

Transport 9494 Kč 

Stavba zdravotního centra 209563 Kč 

Pomoc pro potřebné 7100 Kč 

Celkem 299626 Kč 
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Pomáhat potřebným v Ugandě můžeme díky Vám, kteří nás podporujete. Velice si toho vážíme a prosíme o podporu i 

nadále. Finanční příspěvky můžete posílat na účet v ČSOB č. 249250857/0300. Děkujeme. 

Kromě finanční podpory potřebujeme taky další dobrovolníky - zdravotníky, lidi se zkušenostmi s managementem, 

účetnictví, psaním projektových návrhů, ale taky lidi se zájmem o učení dětí na zdejší ZŠ. 

Zveme Vás na naše stránky www.shalomforuganda.cz 

Finanční příspěvky můžete zasílat na účet v ČSOB č. 249250857/0300 

 

 

 

 

   


