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Drazí přátelé Shalomu,  

Zdravíme z vesničky Nyakyera na jihozápadě Ugandy.  

Od poloviny prosince do konce prosince a v lednu bylo zdravotní centrum SfU v Ugandě pod vedením zdravotního 

bratra Jacksona,  jelikož MUDr.Veronika Jakubčiaková trávila tento čas v České Republice a na Slovensku. V lednu 

zorganizovala spolu s dalšími dobrovolníky SfU benefiční akce a přednášky se sbírkami na dostavbu kliniky. Přednášky byly 

zahájeny besedou v obci Bohuslavice, s kterou má organizace SfU dobrou spolupráci už od roku 2011. Následovaly 

přednášky pro studenty na gymnáziu v Krnově a benefiční koncert v Krnově, které zorganizovala slečna Bernadeta 

Pavlíková, a které měly bohatou návštěvnost. Na přednáškách účinkoval dobrovolník SfU, student medicíny Lukáš Malý a  

MUDr.Veronika Jakubčiaková. Poté následovala beseda v Olomouci v bistru Bystrá kráva, kde účinkovala i dobrovolnice 

SfU Jana Březinová, která působila v Ugandě jako učitelka angličtiny na základní škole. Proběhlo natáčení pro TV Noe do 

magazínu Misie na živo, v kterém vystupoval Lukáš Malý a Veronika Jakubčiaková. Dále se konaly přednášky v Ostravě a 

Opavě. Na Slovensku se konaly přednášky na gymnáziu sv.Andreja v Ružomberku a ve farnosti Lúčky. 

Do Ugandy se MUDr.Veronika Jakubčiaková vrátila na konci ledna spolu s novou dobrovolnicí, dětskou lékařkou 

MUDr.Klárou Drábovou. To je velkým přínosem pro naše dětské pacienty. Lékařky společně navštívily i arcibiskupa 

arcidiecéze Mbarara, Paula Bakyegu, kterému představily činnost organizace a získaly jeho podporu. 

    

Dobrovolnice Veronika a Klára s panem arcibiskupem          Dr.Klára při vyšetřování dětského pacienta 

Po příjezdu do Ugandy nastalo několik zásadních změn na místě působení. Jednou z nich bylo převzetí pronajatého domu, 

kde sídlilo dočasně zdravotní centrum a bydleli dobrovolníci, ze správy organizace zpátky do rukou církve. Do domu se 

nastěhoval kněz, otec Bruno, který se vrátil ze studií v Americe. Kvůli tomu organizace musela dům odevzdat a řešit 

přestěhování se. Ordinace a laboratoř SfU byla přestěhovaná do pronajatého domu v centru vesnice. Nevýhodou je, že tam 

není voda, proto jsme situaci provizorně vyřešili umístněním umyvadla s kanistrem a vodu nosíme do ordinace z veřejného 

vodovodu ve vesnici. Naštěstí je v domě zavedená elektřina, díky čemu můžeme pokračovat v používání mikroskopu. Lidé 

si rychle zvykli na nové místo kliniky.  
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                            Klinika přesunuta do provizorních prostorů 

 

Na začátku února začal nový školní rok. Do školy odjely i děti, které organizace podporuje. Díky dárcům z ČR, do 2.třídy 

základní školy nastoupil desetiletý Gilbert a do předškolní třídy v St.Helens v Mbaraře nastoupila pětiletá Desire. Obě děti 

jsou šťastné, že můžou studovat. Studium v Ugandě je zpoplatněné a výše poplatků závisí od kvality školy. Ročně se školné 

pro základní školy spolu s nákupem školních pomůcek a dalšího vybavení do školy může pohybovat v přepočtu až kolem 

10 000 Kč. 

     

Desire před odjezdem do školy                                              Gilbert s potřebnou výbavou do školy 

Náš pacient Fred, o kterého pečujeme v rámci paliativního programu, nás mile překvapil. Fred má pokročilé stádium AIDS a 

při domácích návštěvách v listopadu a prosinci byl upoután na lůžko, trpěl těžkými průjmy a výrazným úbytkem váhy a také 

depresí a beznadějí. Byl ve stavu, že jsme čekali, že Vánoce nepřežije. Díky naší pravidelné péči, léčbě průjmu, bolesti, 

psychologické podpoře, zlepšení výživy a změny léků na AIDS, se jeho stav zlepšil natolik, že v lednu nás překvapil, když 

sám zašel na naší kliniku. Fred teď vypadá mnohem líp, přibral a je schopný chůze, i když je pořád slabý. Je to pro nás 

důkaz, že paliativní péče má smysl !  
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Fred na začátku naší péče v listopadu                            …… a v únoru 2014 

Další pacient, který nás mile překvapil, je šestnáctiletý Ronald, kterého dlouhodobě léčíme pro infekci kostí nohy. Ronald 

absolvoval nejprve dlouhou antibiotickou léčbu u nás, poté operaci v misijní nemocnici v Entebbe a dále pravidelné převazy 

opět v naší ordinaci. Léčba trvala víc než rok, Ronald chodil o berlích a nebyl schopen na postiženou nohu došlápnout. Kvůli 

nemoci nemohl chodit do školy a tak zameškal více než rok studia. Teď je jeho stav výrazně lepší, chodí už bez berlí a měl 

by ještě absolvovat jednu operaci kotníku. 

Díky sbírkám během přednášek a benefičních akcí v ČR a na Slovensku mohla pokračovat stavba kliniky. V únoru jsme 

dodělali stropy a podlahy v polovině budovy, taky elektrické a vodní rozvody a objednali okna a dveře. Pokud získáme další 

finanční prostředky, věříme, že polovinu budovy dokončíme do konce dubna. Prosíme naše dárce o další podporu. 

 

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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