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Cestující lékaři mění lidské životy!
Aktuality z Mosambiku, Malawi a Botswany

Nadace mezinárodní lékařské pomoci nadále ovlivňuje a 
zachraňuje životy lidí žijících ve vzdálených oblastech. 
Poslední mise zavedly lékařské týmy do několika vesnic 

v Mosambiku, Malawi a Botswaně. Cílem misí je dostat se k lidem 
v izolovaných venkovských oblastech, kteří často nemají žádný 
přístup k lékařské péči. Mnoho vesničanů nikdy v životě nevidělo 
lékaře ani nepodstoupilo žádnou léčbu. Mezi hlavní důvody patří 
cena, nedostatek kvalifikovaných lékařských pracovníků v chudých 
zemích, nedostatek léků a omezené možnosti dopravy nebo silniční 
dostupnost kliniky.

Cestující lékaři a zdravotníci se v každé cílové oblasti, kde pobývají 
až dva týdny, snaží ošetřit co největší počet lidí. Lékařské týmy 
v těchto oblastech poskytují všeobecné zdravotní prohlídky, zubní 
péči, léky, léčbu, očkování, měření zraku, oční péči a chirurgické 
zákroky. Všechny služby jsou poskytovány bezplatně.

Nezbytnou součástí našich misí jsou oční chirurgové, kteří léčí 
oční onemocnění včetně šedého zákalu. Tito lékaři výrazně zlepšují 
kvalitu života, neboť jsou schopni vrátit zrak mnoha lidem, kteří 
díky očním problémům ztratili schopnost sami se o sebe postarat. 
„Umíme pomoci mnoha slepým lidem, aby zase viděli,“ říká Johan 
Claassen, který lékařské mise organizuje. „Tito lidé znovu sami 
zvládají každodenní činnosti jako vaření, jedení, chůzi bez pomoci, 
hospodaření, praní a práci. Léčba léčitelné slepoty umožňuje lidem 
znovu žít bez pomoci ostatních. Mohou pak zase zastávat aktivní 
role ve svých rodinách a komunitách.“ Nejmladším pacientem, 
který podstoupil operaci navracející zrak, byla dívka z vesnice 
Molepole v Botswaně. Sedmnáctiletá Refilwe Mofokengová před 
rokem utrpěla vážné zranění při nehodě, když se jí do oka zapíchla 
větev stromu. Rozvinul se u ní traumatický šedý zákal, který skončil 
oslepnutím zraněného oka. Podle pana Claassena je Refilwe hluboce 
vděčná, že mohla podstoupit operaci a že na pravé oko znovu vidí. 
Na oslavu její úspěšné oční operace se sešlo více než deset členů její 
rodiny, kteří ji pak nadšeně doprovodili domů.

Thabiwa Ramatshosa z vesnice Moshopha v Botswaně se živil jako 
samostatný farmář, pak ho však postihl šedý zákal a přestal vidět. 
Tvrdil, že když člověk nevidí, cítí se znovu bezmocný jako malé dítě. 
Po oční operaci se mu vrátila radost ze života. Podle pana Claassena 



byl pan Ramatshosa velmi vděčný, že se jeho zdravotní stav 
a život zlepšily, neboť je schopen si sám připravovat jídlo 
a starat se o sebe. Děkoval zejména Nadaci mezinárodní 
lékařské pomoci, že mu pomohla. Annie Stoová, pacientka ze 
vzdálené oblasti Mbonchere v Malawi, přijela úplně slepá na 
jedno oko a s vážně poškozeným druhým okem. Je matkou 
devíti dětí a jeden z jejích synů uslyšel zprávu, že nedaleko její 
vesnice se mají objevit lékaři, mezi nimiž bude i oční  
specialista provádějící operace šedého zákalu u slepých lidí. 
Když si paní Stoová uvědomila, že po úspěšné operaci a 
rekonvalescenci znovu vidí, začala mezi ostatními pacienty 
zpívat a tancovat. Říkala, že má obrovskou radost a cítí se 
šťastná, že znovu vidí.

Vedle financování každoročních lékařských misí do 
vzdálených oblastí se Vaše příspěvky využívají také 
na humanitární dodávky jednorázových zdravot-

nických potřeb, které jsou zapotřebí při těchto výjezdech 
a rovněž se dodávají klinikám a nemocnicím s kritickým 
nedostatkem zdravotnického materiálu. Naše lékařské 
týmy jsou velmi vděčné za speciální vybavení, které bylo 
pořízeno z dárcovských příspěvků a s jehož pomocí mohou 
v terénu provádět specializované operace, a to včetně mobilní 
kliniky využívané k prohlídkám a vyšetřením pacientů, dále 
operačního stanu, špičkového vybavení pro oční operace a 
přístroje jako oční mikroskop Scan Optics, štěrbinová lampa 
Inami, A-Scan a Vitrectomy. „Tyto mise jsou úžasnou příleži-
tostí, jak pomáhat sociálně slabým lidem,“ dodal závěrem pan 
Claassen. ✚

Absolvované mise
Mosambik • Malawi • Botswana

 ✚ 162 operačních zákroků – většinou 
operace šedého zákalu u slepých 
pacientů

 ✚ 3 operace, při kterých se podařilo 
odstranit rakovinu oka

 ✚ 698 pacientům byly předepsány 
oční brýle

 ✚ 212 interních lékařských vyšetření

 ✚ Více než 1064 očních vyšetření

 ✚ Více než 200 nepřímých očních 
vyšetření v rámci chirurgických 
zákroků

 ✚ 474 zubních pacientů

 ✚ 595 extrahovaných (vytržených) 
zubů

 ✚ 350 pacientům se dramaticky 
změnil život díky operaci, která jim 
vrátila zrak

Oční operace vracející zrak přinášejí naději slepým pacientům
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