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Drazí přátelé Shalomu,  

Zdravíme z vesničky Nyakyera na jihozápadě Ugandy.  

V prosinci ještě pokračovalo období dešťů, které v druhé polovině měsíce vystřídalo slunce. Pětiletou Desire, která 

u nás trávila prázdniny, jsme sbalili a poslali za její nemocnou matkou. Její matka Sylvia má pokročilé stádium HIV infekce, 

nemá nikoho a neměla ani kde bydlet. Měla ale štěstí, že ji jistá rodina ve vzdálené vesnici poskytla pozemek, kde si  Sylvia 

postavila hliněnou chýši. Chýše ještě není celá dokončená, ale alespoň jedna místnost je obyvatelná. Malá Desire byla 

šťastná, že vidí opět svoji matku, které čím dál více ubývá sil.  

     

Desire se Sylviou před její nedokončenou chýší                 Rozloučka s malou Desire před její cestou domů 

Desetiletý kluk Gilbert, o kterého se taky staráme, byl smutný, že jeho kamarádka Desire odjíždí. Desire byla 

jediný člověk, s kým Gilbert mluvil. Gilbert je ještě pořád poznamenaný tím, co prožil. Gilbert je sirotek, má ještě sestru 

Jane, která bydlí s námi a pomáhá na klinice. Gilbert se celý rok toulal 

v horách, protože jeho příbuzné tety s ním špatně zacházely a vyhnaly Gilberta 

z domu. Proto se toulal a pásl kozy pro lidi, kteří mu za to dali alespoň najíst. 

Trpěl a ještě trpí posttraumatickou stresovou poruchou. Když Gilberta jeho 

sestra Jane našla, byl celý špinavý a zanedbaný. Nohy měl postiženy 

tzv.“jiggers“, které způsobuje blecha písečná. Podařilo se nám dát Gilberta do 

pořádku, ale pořád je hodně plachý a mluvil jenom s malou Desire. Je to ale 

velice šikovný kluk, začal se učit psát a chce jít do školy. Nastupuje v únoru. 

 

Gilbert     
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Na naší klinice, kterou dočasně provozuje v pronajatém domě, přibylo pacientů díky spolupráci s kanadskou organizací 

ACTS. Tato organizace v oblasti hlavně zavádí vodní systém pro místní obyvatele, má ale taky i program pro zlepšování 

sociální situace vdov. V organizaci jako dobrovolník pár měsíců působil kanadský lékař v důchodu, Brian, který nám 

pacientky referoval k vyšetření. Samozřejmě všechny ženy chtěli vyšetření, a proto se všechny stěžovaly Brianovi na nějaké 

zdravotní potíže a dožadovaly se vyšetření na naší klinice. Některé z nich měly dlouhou dobu zanedbané nemoci jako 

porucha štítné žlázy, nebo postižení kloubů. Některé trpěli akutními potížemi, malárií, břišním tyfem nebo syfilisem.  

S Brianem jsme navštívili vesnici Kashenyi známou zajímavou architekturou domečků a kulturou. V této vesnici žijí lidi 

původem z Rwandy, kteří do Ugandy uprchli před genocidou v Rwandě nebo z jiných důvodů. Během genocidy došlo 

k vyvražďování kmenů Hutu a Tutsi navzájem a konflikt vznikl zvenku rozpoutanou nenávistí mezi těmito kmeny 

obývajícími Rwandu. V současnosti jsou tyto lidi velice citliví na otázku, do kterého kmene patří, proto se raději obecně 

označují jako Banyarwanda – lidé z Rwandy. 

                           

Návštěva Kashenyi – tradičná lidová architektura a kultura lidí Banyarwanda                                                    

V programu paliativní péče a domácích návštěv jsme začali pečovat o pacienta Freda v pokročilém stádiu AIDS. O pomoc 

pro Freda nás požádala jeho matka, která o něj pečuje. Fred je upoután na lůžko a trpí množstvím infekcí a abscesů. Ze 

začátku léčby ho sužoval neustávající průjem, který se nám podařilo léky zvládnout. Poskytujeme mu domácí návštěvy, 

léčbu bolesti a chirurgickou léčbu abscesů. Je velice vděčný za tuto péči, protože byl v zoufalé situaci. Teď jsme mu vrátili 

naději, že i v tomto stadiu mu můžeme pomoci.  
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Nový pacient v paliativním programu - Fred 

V prosinci jsme měli návštěvu z České Republiky – kameramana a dokumentaristu Jaroslava Jindru z České televize a 

malířku Lenu Kudrnovou. Strávili v Nyakyeře několik dnů, natočili materiál pro cestopis Na cestě i pro nás. Pořad Na cestě 

bývá vysílán na ČT2 ve středu. Díly z Ugandy by měly být vysílání na jaře.  

 Na naší klinice zřízené v pronajatém domě jsme v prosinci měli na stáži místní studentku zdravotnické školy, která studuje 

na zdravotní sestru. Pomohla nám s provozem ambulance a laboratoře a získala prax a vysvětlení hlavně laboratorních testů. 

V laboratoři denně vyšetřujeme malárii, břišní tyfus, syfilis, HIV, moče, těhotenského testu a začali jsme s 

testováním H.pylori (bakterie podílející se na vzniku žaludečních vředů, které jsou tady časté). Pořád nejvíce zastoupené 

jsou malárie a břišní tyfus. 

Na stavbě budovy kliniky jsme pro nedostatek financí nepokročili. Další fází stavby bude dokončení podlah, 

elektroinstalační a vodní instalační práce. Doufáme, že koncem února se nám podaří pokračovat. A doufáme, že klinika 

v buši se bude otevírat v druhém pololetí 2014. 

 

 

To, co děláme, by bez vás nebylo možné. Prosíme, zachovejte nám přízeň i v roce 2014.  

Přispět můžete na účet v ČSOB č. 249250857/0300. Děkujeme. Na požádání vystavíme 

doklad o daru pro daňové účely.   

Zveme Vás na naše oficiální stránky: www.shalomforuganda.cz, www.shalomforuganda.com 
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