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Květen 2014                                                                           

Drazí přátelé organizace Shalom for Uganda ! 

Zdravíme z vesničky Nyakyera na jihozápadě Ugandy.  

Celý květen byl hodně deštivý, až poslední týden začalo období sucha.  

V květnu začala na klinice pracovat ugandská zdravotní sestra Lucy a dobrovolnice MUDr.Lenka Delongová 

z ČR.  

      

Zdravotní sestra Lucy                                                 MUDr.Lenka 

 Dr.Lenka, kuchařka Justine, Gilbert, Desire a Lucy 

Zorganizovali jsme osvětovou přednášku ve vesnici Ruzinga. Ruzinga je špatně dostupná vesnice v horách, vede 

tam velmi špatná cesta plná výmolů a kamenů a i na motorce byl problém dostat se tam. Ještě k tomu jsme cestou zabloudili 

a do vesnice dorazili s dvou hodinovým zpožděním, což ale v Africe není problém. Na přednášce jsme mluvili o prevenci 

malárie, břišního tyfu, brucelózy a jiných onemocnění. Taky jsme apelovali na důležitost léčby na začátku příznaků 

onemocnění, zejména u dětí, protože v Ugandě je běžné, že rodiče dítě donesou, až když je hodně nemocné. Přednášky se 

zúčastnilo kolem 70 místních lidí a na konci jsme zodpovídali jejich dotazy. Vesničany měli zájem zejména o léčbu přímo 

na místě, proto jsme jim vysvětlili, že za léčbou musí přijít na naši kliniku, kde jim můžeme udělat laboratorní testy a poté je 

léčit.  
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Na osvětové přednášce ve vesnici Ruzinga 

 V květnu jsme měli několik zajímavých pacientů. Jedním z nich byl novorozenec s těžkou oční infekcí, který byl 

velmi slabý, a jeho mladá jen osmnáctiletá matka se obávala, že zemře. Novorozenec se po léčbě úplně uzdravil. Taky jsme 

léčili roční holčičku s těžkou dehydratací a průjmem, která se po infusní léčbě zlepšila. 

                  

Matka s novorozencem, kterého jsme léčili                Holčička s těžkou dehydratací a průjmem na infuzi 

      Několikrát jsme navštívili a léčili našeho pacienta Rwamahi, jehož stav se zhoršil, trpí na pokročilé srdeční 

selhání.  
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Třetí květnový týden děti odjeli do školy. Začal tzv.“second term“, druhý trimestr školního roku. V Ugandě školství funguje 

podle britského systému, školní rok začíná  koncem ledna nebo začátkem února, rozdělen je na tři trimestry. Mezi každým 

trimestrem jsou zhruba měsíční prázdniny. 

        

Jane, Gilbert a Desire odjíždějící do škol 

Na stavbě jsme v květnu pro nedostatek financí nepokročili. Rozpočet na dokončení levého křídla budovy je uveden 

v tabulce. Prosíme dárce o podporu. 

Zasklení oken 9600 Kč 

Dveře (futra, 8 kusů) 14900 Kč 

Solární panel 16000 Kč 

Latríny 8500 Kč 

Obklad do koupelny 5400 Kč 

Sběrná nádrž na vodu 

(water tank) 

7200 Kč 

Celkem 61600 Kč 

 

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 

Zveme Vás taky na naše stránky na Facebooku. 

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

