Zdravotníci regionu Tábor podporují kliniku v Miwani
Klinické laboratoře Tábor pořádají sbírku zdravotnického
materiálu – Poliklinika Tábor, laboratoř, suterén - do 31 . 3. 2009, tel. 776 312 755
Kampaň lidské podpory v Africe
„Když někomu daruješ rybu, nasytíš ho jedenkrát, ale když ho
naučíš rybařit, nasytíš ho na celý život.“
Kampaň lidské podpory je kampaní, ve které se lidé z Evropy a
Afriky snaží vytvořit řetěz vzájemné pomoci, aby vyřešili
problém uspokojení základních lidských potřeb v některých
zemích Afriky. Činnost v rámci kampaně je zcela dobrovolná,
nemá však humanitární charakter. Všechny projekty jsou
založeny na principu solidarity, reciprocity a autoorganizace lidí
v prostředí, ve kterém žijí. To znamená, že učí lidi přistupovat k řešení problémů aktivně a odnaučuje
pouhé pasivní čekání na pomoc.
Mezi projekty Kampaně lidské podpory v Africe patří i prevence AIDS a ženské obřízky a zakládání
center základní lékařské péče.

Lékařská klinika v Miwani v Keni
Klinika byla otevřena v dubnu 2008 jako součást Humanistického centra v Miwani, kde se nyní
dokončuje vedle školky i třetí ročník základní školy. Na koupi pozemku a vybudování 2. školní třídy
přispěly výtěžky z proběhlých táborských výstav „Afrika očima dětí“ a „Africké ženy“.
Klinika je zatím provizorní a není možné v ní řešit složitější případy. Slouží pro
základní diagnostiku běžných nemocí a jejich léčbu. Pomoc zde hledají všichni
obyvatelé Miwani a širokého okolí (celkově asi 20.000 obyvatel), protože
lékařská péče ve vzdáleném Kisumu je pro ně finančně nedostupná.
Klinické laboratoře Tábor přispěly k možnosti včas diagnostikovat malárii
dodáním mikroskopu.
Pokud se rozhodnete pomoci s vybavením kliniky drobným zdravotnickým
materiálem, můžete dodat do laboratoře na Polikliniku Tábor do konce března:
•

rukavice, pláště, roušky

•

obinadla, obvazy, náplasti, buničité tampony, gázové čtverce

•

močové diagnostické proužky

•

tonometry, fonendoskopy – i starší typy

Dne 1. 4. 2009 navštíví koordinátoři z Keni Polikliniku Tábor a materiál převezmou.
Fotografie z dodání materiálu na kliniku v Miwani naleznete poté na stránkách laboratoře www.klt.cz.
Děkujeme Vám za pomoc.
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