
Díky NMLP má 100 000 ohrožených 
dětí v Keni možnost léčby potřebné 
k prevenci slepoty a dalších chorob, 
které by jim zcela poškodily zrak. 
Po celém světě trpí slepotou 1,4 
milionu dětí a tento počet stále 
vzrůstá, protože zprávy každoročně 
uvádějí odhadem 500 000 nových 

NMLP pomáhá v boji proti slepotě 
v případě 100 000 dětí v Keni

KURÝR
Nadace meziNárodNí lékařské pomoci

Tablety vitamínu A jsou jedním z nejlevnějších a nejúčinnějších prostředků 
našeho boje proti slepotě rozšířené ve třetím světě, které lze předcházet.

ZACHRAŇUJEME 
ŽIVOTY
Vaše neúnavná podpora nám 
pomáhá zachránit životy v těch 
nejbeznadějnějších zemích na 
světě. Toto je jen několik míst, kde 
zachraňujeme děti díky vaší péči.

Filipínách
Nadace mezinárodní lékařské pomoci 
zachraňuje děti bez domova a pomáhá je vrátit 
do jejich rodin nebo najít pěstounské rodiny, 
které je ochrání před využíváním, pouličním 
násilím a sexuálním zneužíváním.

Súdán
Nadace mezinárodní lékařské pomoci  
vede rozsáhlý program k zajištění jídla a 
výživy dětem a jejich rodinám, které žijí 
v regionu či přímo v Darfúru zasaženým 
nepokoji.

případů slepoty u dětí. Je smutné, že 
v případě dětí pocházejících ze zemí 
s nízkým příjmem je čtyřikrát větší 
pravděpodobnost oslepnutí než u dětí 
ze zemí s vysokým příjmem. Téměř 
250 000 dětí osleplo v důsledku 
nedostatku vitamínu A a dalším 100 
milionům dětí slepota hrozí. NMLP se 
z toho důvodu snaží udělat maximum 
pro to, aby žádné dítě nevyrůstalo bez 
přístupu k lékům a vitamínům, které 
potřebuje ke zdárnému růstu. Jen v 
tomto roce jsme více než 100 000 dětí 

NMLP nedávno odeslala tým 
lékařských specialistů do 
významného angolského města 
Menongue, aby tam během 
sedmi dní provedli operace 
katarakty a další naléhavé 
procedury pro 1 400 lidí. 
Angola je v kritické situaci – 
její infrastruktura je v troskách 
a na každých 100 000 obyvatel 
připadá sotva 8 lékařů. Tým 
NMLP musel překonat značné 
překážky, aby se během cesty 
dostalo poskytované lékařské 

péče co největšímu počtu lidí. 
NMLP spolupracuje s lékaři a 
nemocnicemi v Angole na zvýšení 
počtu pohotovostních lékařských 
týmů, které tam posíláme, a v 
regionu pomáhá zřizovat trvalá 
zařízení poskytující lékařskou 
péči. Obyvatelé Angoly zažívali 
obrovské utrpení po dlouhá léta 
války a poválečného konfliktu a v 
období obnovy země. Přinést jim 
tolik potřebnou úlevu je skvělý 
způsob, jak může NMLP naplnit 
své poslání přinášet světu zdraví, 
léčbu a naději.

Zvláštní chirurgické mise NMLP 
přinášejí naději do Angoly

poskytli vitamín A chránící zrak. Ve svém 
snažení budeme pokračovat tak dlouho, 
dokud nezajistíme, aby tímto strašlivým 
handicapem netrpělo žádné dítě.

Uganda
Program Nadace mezinárodní lékařské 
pomoci “Reach out” nabízí tisícům dětí 
a jejich rodinám, které jsou vystaveny 
infekčním nemocem, zdravotnickou 
péči v komunitě a sociální podporu.



„Slovy se nedá vyjádřit vděčnost, kterou 
pociťujeme vůči NMLP za poskytnutí 
finančních prostředků na výstavbu klini-
ky, na její vybavení a spuštění a nyní za 
podporu, kterou každý měsíc dostáváme, 
abychom mohli zaměstnávat velmi schop-
ného lékaře vystudovaného v Keni. Už jen 
po několika málo týdnech provozu vidíme, 
že to je nesmírně cenná služba pro naše 
děti v dětském domově a že z ní bude mít 
prospěch i širší veřejnost.“

  PI Nadace mezinárodní lékařské pomoci je jednoduché – není třeba 
vyplňovat každy měsíc novou složenku. Vše, co musíte udělat, je jednorázově autorizovat inkaso.

 PI Nadace mezinárodní lékařské pomoci je účinné - větší část vašich darů jde
 na léčbu zraněných, protože omezujeme manipulační náklady.

  PI Nadace mezinárodní lékařské pomoci dělá více -  díky vaší pravidelné podpoře 
mohou lékaři a nemocnice, které podporujeme,  plánovat rozpočty a poskytovat více služeb.

Posílejte vaše dary dál
 Zapiště se na Přímé inkaso Nadace mezinárodní 
lékařské pomoci (PI)!

Pamatujte na NMLP ve své poslední
vůli! Váš dar tak bude pokračovat ve
změně životů dětí v následujících letech.
Buďte trvalou součástí tohoto dědictví
zdraví, lékařské péče a naděje.   

V Keni se otevírá 
nová klinika NMLP
NMLP umožňuje otevření nových zdravotnických 
zařízení v Keni a dalších oblastech Afriky, a to 
díky laskavé podpoře takových dárců, jakými jste 
i vy! Jedno takové zařízení bylo právě otevřeno v 
Nairobi a má sloužit dětem a rodinám dostávajícím 
pomoc prostřednictvím center poskytování výživy 
a dětských domovů NMLP. Již brzy budeme moci 
otevřít kliniku pro veřejnost. Tak se dostane pomoci 
ještě většímu počtu strádajících dětí a jejich rodin. 
Přečtěte si tento děkovný dopis od jednoho z 
operatérů kliniky:

Pohotovostní lékařská péče v   
NMLP nedávno odeslala velkou 
zásilku tetracyklinové masti 
na prevenci slepoty a další 
velmi žádoucí zdravotnické 
a chirurgické materiály do 
Zimbabwe, kde ve velkém 
měřítku propukla cholera, jež si 
vyžádala mnoho lidských životů 
a mnoho dalších ohrožuje. Dr. 
Wazara, který stojí v čele místní 
nemocnice, znovu zdůraznil 
skutečnost, že tyto dodávky 
zdravotnického materiálu jsou 
opravdu nesmírně potřebné a 
že si jich velmi váží. Nemocnice 
v Harare mají prázdné police a 
přitom v čekárnách sedí stovky 
lidí a potřebují pomoc. Někdy 
se stává, že operaci může 

provést pouze v naléhavém 
případě, protože nemá ani 
základní zdravotnický materiál, 
například léky proti bolesti a 
antibiotika. Když zásilka s tímto 
zdravotnickým materiálem 
dorazí, velmi rychle obdrží 
pomoc mnoho lidí, kterým by 
se jinak ošetření nedostalo. Své 
díky za to, že jste tuto zásilku 
umožnili, vyjádřil dr. Wazara 
takto: „Rádi bychom vám 
poděkovali za tetracyklinovou 
mast a chirurgický materiál. Jsou 
jako dar z nebe a jsme za ně 
velmi vděční. Víme, že pro život 
lidí to má velký význam. Vážíme 
si toho, že na nás myslíte a 
projevujete to svou laskavostí.“
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Navštivte naši internetovou stránku www.nmlp-cz.org, abyste zjistili, jak můžete pomoci již nyní!


