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Africká mise 2012 - živý článek
AVENIER – očkovací centrum
(Společnost Avenier se podílí na záchraně lidských životů i ve východní a jižní Africe.)

Úvod
Vedle jiných projektů se angažujeme v rámci humanitární mise neziskové organizace

International Humanity do východní Zambie, severního Mosambiku a Malawi, které patří k
nejchudším oblastem světa.
Hluboko nekvalitní a nedostupná zdravotní péče, devastující epidemie HIV, malárie a další
infekční nemoci, dlouhotrvající sucho s následnou neúrodou, občanská válka - s tím vším se
obyvatelé této části světa museli snažit vyrovnat. I v dnešní době však místní populace trpí
hladem a nemocemi, jejichž řešení není finančně náročné. Přesto však akutně ohrožují jejich
životy.
Osm dobrovolníků, z toho čtyři lékaři, navštíví pod vedením odborného garanta Očkovacích
center Avenier a zkušeného humanitárního lékaře Doc. MUDr. Rastislava Maďara, Ph.D.
postupně všechny tři země s cílem poskytovat zdarma zdravotní péči, edukovat místní
obyvatele v prevenci infekcí, podpořit vzdělávání místních dětí a zajistit možnosti
udržitelného rozvoje a nezávislosti chudých rodin od vnější pomoci. Jinými slovy zajistíme,
aby děti ani dospělí zbytečné neumírali, získali vzdělání zajišťující lepší budoucnost
samotných dětí i celé země a současně vytvoříme podmínky a podáme pomocnou ruku, aby
rodiny získali soběstačnost a bez dalších darů či jiné vnější pomoci se uživili vlastní prací.
O aktuálním průběhu mise Vás budeme na svých stránkách pravidelně informovat. Skupina
odlétá z Vídně přes Dubaj do zambijské Lusaky 14. srpna.

Zpráva č.1: 17. srpen 2012
Po příletu nás na letišti v Zambijské Lusace čekaly předem domluvená auta, kterými jsme

následně vyrazily na cestu na severovýchod směrem na město Katete. Po 6 hodinách
poměrně únavné jízdy ve tmě jsme dorazili na první cílové místo - osadu Tikondane.
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Včera tj. první den v místě pobytu, jsme obcházeli vesnici a vyhledávali nemocné lidi a
podvyživené děti. Je tady vysoký výskyt HIV infekce a když rodiče umřou, ať už na AIDS
nebo z jiného důvodu, děti se dostávají do rodiny strýce nebo tety a navýší tím počet dětí v
rodině na 10. Někdy přitom jejich rodičům umírají i 3-4 sourozenci a zůstává proto mnoho
sirotků. Byli jsme i v rodině, kde bylo z různých důvodů 24 děti vlastních i od příbuzných.
Jediný, kdo měl přitom finanční příjem byla babička. Jinak platí, pokud si něco vypěstuješ,
přežiješ. Tady v Zambii je tradice, že rodina se musí postarat, i když na to vůbec nemá
prostředky ani podmínky.
Večer jsme jeli 40 minut na vozíku taženém 2 voly do vesnice, kde nám zpívalo 70 dětí a
potom jsme byli svědky iniciačního obřadu tj. uvedení 2 dívek do života dospělých. Dětem
chybí projevy lásky dospělých, kteří na to nemají čas. Na všech Evropanech viseli a když je
člověk vzal na ruce a hladil, po chvilce usínali a tulili se.
Dnes máme ordinační den a večer ještě jedeme do vesnice lidového léčitele, kterého
bychom chtěli vyškolit, aby nám dělal zdravotnickou spojku.
Všechny zdraví, Rasťo.
(Konec zprávy)

Zpráva č.2: 20. srpen 2012
Pacienti tady v Zambii jsou za pomoc, péči a léky zdarma moc vděční. Některé léky,

zejména proti parazitům jsme už museli i dokupovat. Ohledné lidových léčitelů nebo chceteli šamanů a jejich zapojení do zdravotnických projektů jsem však dost skeptický. Navštívili
jsme včera dva, včetně předsedy jejich místní asociace lidových léčitelů. Ten nemá žádné
zdravotnické vzdělání a co je horší ani povědomí, přesto však používá titul doktor, který má
před svým jménem i na tabulce u vchodu do domu v Katete. Tvrdil, že umí léčit skoro
všechno, včetně AIDS a infertility, samozřejmě bez jakýchkoli důkazů, drcenou kůrou z
různých stromů. Mají zázračný prášek i na to, aby jste se někomu líbili, na zloděje či aby
jste se vymanili z prokletí jinou osobou. Místní lidé je vyhledávají zejména kvůli problémům
s láskou či s početím, a pacienty jim dokonce údajně posílá z nemocnice i místní gynekolog.
Údajně i na léčbu syfilisu. Rád bych se ho na to zeptal, až se s ním příští týden uvidím. Cena
za jejich "léčbu" či konzultaci je 1000 kwacha, což je asi 1 dolar. I když mají zájem o
zdravotnické proškolení, zklamala mne i jejich inteligenční úroveň. Čekal jsem jakýsi
nadstandard, ale to rozhodně u předsedy ani jeho kolegy nebylo. On to jen zdědil po svém
otci.
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Dnes, tj. v sobotu dopoledne jsme zase léčili místní pacienty všech věkových kategorií a
odpoledne jsme se vydali na pěší túru vesnicemi. Vyhledáváme podvyživené dětí, případně
nemobilní nemocně dospělé a snažíme se analyzovat možnosti, jak každé vesnici pomoci se
postavit se na vlastní nohy. Domy z nepálené hlíny - v podstatě z bláta, slaměná střecha,
děti v rozpadajícím se špinavém oblečení, jedna studna na celou vesnici s 300 obyvateli typický obraz kolem nás. Malé děti si hrají s různými odpadky dle své invence a kreativity.
Včera večer jsme ve městě koupili pár desítek kuřecích vajíček na tvrdo - cena jednoho je
cca 4 koruny - a protože dětem významně chybí důležité bílkoviny, rozdávali jsme je
chudým dětem ve vesnicích. Některé ani pořádně nevěděly, co to je a dospělí jim to museli
vysvětlit. Ale byly za to moc rádi, že alespoň něčím zaplnily bříško. Stejně tak holčičky byly
rády za malé prstýnky - ty jsou z česko-vietnamské tržnice za 2 koruny za kus a na tmavé
pokožce jim moc slušely. Něco takového neměly v životě ani jejich maminky. Zbytku jsme
rozdali i bonbony a plyšáky z Evropy. Děti nám za to zabubnovaly i zazpívaly a následně
zatančily i jejich maminky. Je to jediná forma poděkování, kterou si mohou dovolit.
Místní paní Elke, která plánuje kurzy pro zvýšení zaměstnanosti místních obyvatel tím, že je
naučí s počítačem. Dnes jsme odevzdali 3 notebooky od sponzorů v ČR. Díky počítačové
gramotnosti mohou získat lepší práci ve městě a živit tak dlouhodobě a bez závislosti na
vnější pomoci svou rodinu.
Teď nás čeká zdlouhavé balení, zejména léků a zdravotnického materiálu. Zítra ráno
vyrazíme směr severní Mozambik. Nevíme přesně, co nás tam čeká, věříme však, že nás nic
nezaskočí a že jsme dobře připraveni. Podmínky tam budou nepochybně náročné, s tím
však každý z nás počítá.
(Konec zprávy)

www.ockovacicentrum.cz

Salve. Dr. Langer
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