Čtvrtletní bulletin zahraničních programů
Ministerstva vnitra ČR
leden – březen 2021

V lednu 2021 proběhlo již tradičně jednání Pracovních skupin obou
programů, které schválily priority na celý rok, které následně také
schválila Vláda ČR. Program MEDEVAC tak v únoru mohl zahájit 2. fázi
pomoci běloruským občanům, zároveň udělit 3 finanční dary na
podporu zdravotních projektů v Iráku, Mauritánii a Nigérii,
zorganizovat lékařskou misi do Senegalu a i online školení zaměřené
na epidemiologii v souvislosti s onemocněním covid-19 pro
zdravotnický personál z Peru. V rámci sesterského programu Pomoc
na místě byl udělen dar Bosně a Hercegovině.
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EVAKUACE
Bělorusko
Kvůli přetrvávající situaci v Bělorusku, kde jsou občané stále perzekvováni, schválila vláda 1.
února svým usnesením č. 95 pomoc pro běloruské zdravotníky a jejich rodinné příslušníky,
kteří kvůli účasti na demonstracích, případně poskytnutí pomoci jiným zraněným
účastníkům, přišli o zaměstnání. V průběhu února – dubna tak do ČR přicestovalo 29 osob,
které dostaly možnost získat zaměstnání a pomoc s integrací v zemi. Nyní probíhají pracovní
pohovory a nostrifikace jejich diplomů.

ONLINE ŠKOLENÍ
Peru
Přestože Peru nepatří k tradičním zemím, ve kterých program MEDEVAC působí, i zde zasáhl
covid-19 velkou měrou a omezil život místních. Myšlenky spojit se s místními zdravotníky a
podělit se o zkušenosti v boji s tímto onemocněním vznikla už na podzim minulého roku.
Přednášek se ujali MUDr. Milan Trojánek a MUDr. Viacheslav Grebenyuk z Kliniky infekčních,
parazitárních a tropických nemocí Fakultní nemocnice Bulovka a MUDr. Petr Smejkal, hlavní
epidemiolog Institutu klinické a experimentální medicíny, který se v minulém roce podílel
na online přednáškách pro další partnerské země (Ghana, Irák, Mauritánie, Maroko
Ukrajina).
Během téměř tříhodinové videokonference, která se uskutečnila 9. 2. 2021, se přes 90
účastníků dozvědělo např., jak u nás fungují Covid jednotky, jaké je doporučená léčba o
pacienta s covid-19 nebo o možnostech vakcinace a testování v českých nemocnicích.
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MISE
Senegal
V termínu 22. března – 2. dubna proběhla spojená lékařská mise traumatologů z Fakultní
nemocnice Brno a z Fakultní nemocnice Olomouc. Pětičlenný tým ve složení MUDr. Petr
Špiroch, MUDr. Pavel Korpa, MUDr. Jan Kovařík a instrumentářek Jaroslavy Havránkové a
Žanety Spurné operoval ve městě Thiés, třetím největším městě v zemi. Navzdory ztíženým
podmínkám ve státní nemocnici Centre Universitaire Regional de Thies, např. v podobě
rozbité kostní chirurgické vrtačky, tým odoperoval celkem 25 pacientů. Nejčastějšími
pacienty byly oběti dopravních nehod se zraněními dolních končetin, které jsou obvykle
způsobeny absencí dopravní infrastruktury. Zároveň tým opět předal i plyšové hračky, které
byly součástí sbírky ve spolupráci s Ústřední vojenskou nemocnicí v Praze.

PODPOŘENÉ ZDRAVOTNÍ PROJEKTY
Irák
Dar mezinárodní organizaci CARE International ve výši 5 mil. Kč se zaměří na zlepšení
přístupu k reprodukční, porodní, poporodní a novorozenecké zdravotní péči v poválečném
západním Mosulu. Cílem finančního daru je podpořit dvě nemocnice v Mosulu, které byly
téměř kompletně zničeny v průběhu bojů s IS. V rámci projektu bude zakoupeno vybavení
pro porodní sály a novorozenecké oddělení – např. novorozenecké ventilátory, sonografické
přístroje, porodní křesla, vybavení a materiál na spinální anestezii, chirurgické sety na
císařské řezy, ochranné pomůcky. Dále bude vyškolen zdravotnické personál v předporodní a
poporodní péči, pooperační péči a plánování rodičovství.

3

Mauritánie
Dar mezinárodní organizaci Lutheran World Federation (LWF) také ve výši 5 mil. Kč je
pokračováním projektu, který program MEDEVAC podpořil v roce 2019. Ten se zaměřil na
zlepšení úrovně péče a vybavení středisek, které pečují o pacienty z uprchlického tábora
Mbera, který hostí převážně uprchlíky ze sousedního Mali. Cílem navazujícího projektu je
vybavit dvě zdravotní centra přístroji a materiálem zejména pro odbornou chirurgickou a
porodní péči. Součástí projektu je též vybavení laboratoře, školení zdravotnického personálu
a osvětová kampaň pro místní obyvatele o důležitosti prevence a včasné návštěvy
zdravotnického zařízení.

Nigérie
Třetí dar ve výši 5 mil. Kč podpoří v Nigérii skrze Mezinárodní výbor Červeného kříže (ICRC)
poskytování rehabilitačních a ortopedických služeb. Konkrétně se péče zaměří na Národní
ortopedickou nemocnici ve městě Kano, která je jediným zdravotnickým zařízením v
severovýchodní Nigérii poskytujícím ortopedické a rehabilitační služby, a na nově otevřenou
Univerzitu Fakultní nemocnice v Maiduguri (Maiduguri Teaching Hospital - UMTH). Součástí
daru bude jednak dodávka zdravotnického materiálu, zajištění dopravy a zdravotní péče pro
pacienty ze vzdálených rurálních oblastí, ale také školení zdravotnického personálu.
Současně bude podpořen vznik pracovních příležitostí a sportovních aktivit pro zdravotně
postižené obyvatele Nigérie.

POMOC NA MÍSTĚ - FINANČNÍ DAR
Bosna a Hercegovina
Program Pomoc na místě poskytne Mezinárodní organizaci pro migraci (IOM) dar ve výši 5
mil. Kč. Částka přispěje ke stabilizaci uprchlíků a migrantů v Bosně a Hercegovině a k
odvrácení humanitární krize v regionu západního Balkánu, který je jednou ze 3 prioritních

4

oblastí programu (mimo Blízký východ a oblast širšího Sahelu). Z daru budou pořízeny
základní materiální potřeby jako např. oblečení, boty, hygienické potřeby, spací pytle,
přikrývky a matrace pro nejvíce zranitelné osoby nacházející se v pěti dočasně vzniklých
přijímacích zařízeních po zemi.

Co plánujeme v nadcházejícím období?
V dubnu se uskuteční ve spolupráci s Fakultní nemocnicí Bulovka a Fakultní nemocnicí Brno,
která je nováčkem v programu, stáž lékařky z partnerské nemocnice v Ghaně. V průběhu
května by se také měla uskutečnit rekognoskační cesta do Gruzie, která byla původně
plánována na minulý rok. Odborníci z Fakultní nemocnice Bulovka a Všeobecné fakultní
nemocnice v Praze budou zjišťovat možnost spolupráce v oblasti školení onkogynekologie.
Koncem měsíce se také plánuje školení v Regionu iráckého Kurdistánu ve spolupráci
s MUDr. Petrem Smejkalem z nemocnice IKEM, která byla také přesunuta z podzimu 2020.
Další lékařská mise v oboru plastické chirurgie a gynekologie by se měla v rámci programu
MEDEVAC uskutečnit v květnu 2021 do Maroka. Ta byla původně plánována na březen
minulého roku, ale jako většina aktivit musela být odložena. Vše nyní ale opět záleží na
aktuální epidemiologické situaci a restrikcích v zemi. Držíme si palce, že situace bude letos
příznivější.

medevac@mvcr.cz

medevac.czech

medevacczech.com

medevac_czech
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