
Mobilní zdravotní péče Nadace 
mezinárodní lékařské pomoci je  
poskytovaná v těch vesnických 

Naděje pro Mozambik!

 Kurýr
   Nadace mezinárodní lékařské pomoci

Mobilní nemocnice Nadace mezinárodní lékařské pomoci cestuje přes vesnické oblasti 
Mozambiku a přináší zdravotní péči a životodárnou podporu matkám a dětem.

Čína
NMLP reagovala na devastující 
zemětřesení v Sichuaně okamžitou 
zdravotní pomocí. Vaše pomoc měla 
obrovský dosah na pozůstalé tohoto 
hrozného neštěstí.

Kongo
NMLP zachraňuje děti bez domova 
a pomáhá jim znovu vytvořit rodinu 
s jinými příbuznými anebo najít 
pěstounské rodiny a zachránit je tak 
před zneužíváním, pouličním násilím 
a sexuálním zneužíváním.

Súdán
NMLP zabezpečuje rozsáhlý výživový 
a potravinový program pro děti 
a jejich rodiny žijící v konfliktem 
zasažených oblastech v Dárfúru a 
okolí.

oblastech Mozambiku, které ji 
nejvíc potřebují a kde je nejvíc 
těhotných žen a malých dětí, 
které nikdy neviděly lékaře a 
nebyl jim poskytnut žádný druh 
zdravotní péče. S jedním lékařem 
připadajícím na 10 000 lidí je 
Mozambik jednou ze zemí, které 
mají nejnižší míru zdravotní 
péče na světě. Nedostatek lékařů, 
hustá džungle a špatné cesty 

zabraňují většině obyvatelstva 
dostávat základní péči. Mnoho 
těhotných žen by muselo za 
nejbližším lékařem chodit pěšky 
500 km. To znamená, že pacientky, 
zvláště ty, které mají komplikované 
těhotenství, zemřou dříve, než 

vůbec stihnou najít nemocnici 
a být ošetřeny. To je důvodem, 
proč je v Mozambiku mobilní 
nemocnice tak revoluční. Můžeme 

ji vybavit léky, chirurgickými 
nástroji, zařízením porodnice a 
jiným potřebným vybavením. S 
mobilní nemocnicí se můžeme 
přesouvat z vesnice do vesnice, 
dokonce v obtížném terénu, 
a přinést tak pomoc v pravou 
chvíli. Tento mobilní přístup 
bude závazný po celé Africe 
jako model vesnické zdravotní 
péče. S naší mobilní nemocnicí 
se posouváme vpřed s plánem 
vybavit ji dalšími potřebnými 
nástroji na poskytování zdravotní 
péče pro děti a rodiny po celém 
Mozambiku. 

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.



Když nám naši pomocní 
pracovníci v Zimbabwe 
říkali o nedostatku jídla 
a politické a ekonomické 
revoluci nacházející se v 
jejich zemi, zorganizovali 
jsme okamžitý plán 
poskytnutí pomoci 
pro utrápené děti a 
rodiny. Situace s 80 
% nezaměstnaností je 
zoufalá, a tak lidé hladoví 
každý den. Matky nechávají 
děti v nemocnicích a 
školách, protože už 
nejsou schopny je 
více živit a starat se 
o ně. Zásilky Nadace 
mezinárodní lékařské 
pomoci se snaží o zvrat 
a zmírnění utrpení dětí a 
rodin. Kvůli ekonomické 
revoluci není dobré pro 

nemocnice a kliniky 
posílat peníze, protože 
potřebné pomůcky 
tam nejsou dostupné. 
Ale když se pošlou 
zásoby přímo, mohou se 
okamžitě distribuovat 
a začít pomáhat v 
zachraňování trpících lidí. 
NMLP poskytla 40 beden 
balené rýže, zeleniny a 
konzervovaných výrobků 
do Harare a Zimbabwe, 
společně se semínky rajčat 
na pěstování.
V hodnotě asi 11 104 
000 Kč jsme poskytli léky, 
které byly rozděleny do 
nemocnic po celé zemi. 
Radost na tvářích lidí, 
ktěří dostávají jídlo a péči, 
je k nezaplacení.

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

Životodárné zásilky!
Velké zásoby přinesly naději do tváří lékařů v 
čase obrovského nedostatku jídla a léků.

Záchranná pomoc NMLP 
pro Myanmar

Dobrovolníci NMLP 
byli nápomocní obětem 
cyklonu v Myanmaru. Kvůli 
ztížené letecké a lodní 
dopravě do cyklonem 
zdevastovaného pobřeží 
Myanmaru zorganizovala 
NMLP nákladní dopravu 
léků a dalších potřeb podél 
čínsko-myanmarské hranice 
a dolů k pobřeží. Pomocní 
pracovníci distribuovali 
zásoby do těchto ničivým 
cyklonem nejvíc postižených 
oblastí. NMLP poslala 
zásilky obsahující stany, deky, 
oblečení, zápalky, pršipláště 
a základní potřeby, jakými 

jsou jídlo a voda. Vděčné tváře 
dětí a matek, které dostaly 
životodárné potřeby, se nedají 
popsat slovy. NMLP bude i 
nadále pokračovat v podpoře 
těchto cyklonem postižetých 
oblastí, až se odstraní následky 
této ničivé vichřice.
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  Váš dar pomůže doručit léky do nemocnic a klinik.

  Váš dar pomůže poskytnout prostředky pro utečence, kteří ztratili své 
domovy nebo rodiny v občanské válce.

  Váš dar přináší naději a život opuštěným, nemocným a osamělým 
dětem.

    Buďte součástí        
Přineste zdravotní péči a naději trpícím dětem!

Navštivte naši internetovou stránku www.nmlp-cz.org, 
abyste zjistili, jak můžete pomoci již nyní!

Zdraví
Léčba
Naděje


