Humanitarno-medicinska odprava
Zambija 2017
Kdo smo in kam se odpravljamo?
Smo skupina dveh absolventov medicine (Anja, Miha), dveh absolvent dentalne medicine (Ana, Ester), in mladega
zdravnika (David) Medicinske fakultete -Univerze v Ljubljani. Smo motivirani, angažirani in znanja željni, poleg
študija pa se redno dodatno usposabljamo še s prostovoljnim delom na različnih klinikah, oddelkih in po tujini.

2. februarja, 2017 se za tri mesece odpravljamo v vas Nangomo v Zambiji, kjer bomo kot mladi
zdravniki in zobozdravniki delali v lokalni bolnišnici.

Vas Nangoma ima zelo omejeno oskrbo z zdravniško in zobozdravniško službo.
Nangoma Mission hospital, ki jo je zgradila katoliška cerkev, deluje od leta 1996. V bolnišnici so zaposleni 3
zdravniki, ki nudijo pomoč 78.000 prebivalcem. Zobozdravnika nimajo. Vsakdanje težave povzroča velika
umrljivost otrok, malarija, HIV in tuberkuloza.
S svojim znanjem in zbranimi sredstvi bomo skušali olajšati delo v bolnišnici ter z organizacijo različnih delavnic (o
zaščiti pred piki komarjev, varni spolnosti, zdravem načinu življenja …) skušali okrepiti preventivno zdravstveno
dejavnost. Prebivalce oddaljenih vasi, ki jim transport do bolnišnice predstavlja veliko oviro, bomo obiskali v
sklopu t. i. “outreach” programov, ko v vasi postavimo manjšo dnevno ambulanto, pregledujemo bolnike in
izvajamo preventivo.

S sredstvi, ki jih bo zbrala naša odprava, bomo v Nangomo odpeljali čim več osnovnih zdravstvenih potrebščin in
kvalitetne medicinske opreme, kar bo na tamkajšnjih prebivalcih pustilo pečat tudi po našem odhodu tri mesece
kasneje.

Pomagajmo skupaj!
Ker zgolj prostovoljno delo in naša želja nista dovolj za uspeh odprave, potrebujemo pomoč VSEH VAS!
V decembru, se je tako na OŠ Šmarje odprl projekt zbiranja materialnih in finančnih sredstev.
V četrtek, 22. 12. bomo v dopoldanskem času tudi osebno prisotni z našo majhno stojnico darilc
(majčk, skodelic, obeskov,…) v zameno za prostovoljne prispevke naši odpravi!

Finančno podporo potrebujemo za nakup zdravil, sanitetnega materiala, instrumentov, medicinskih pripomočkov,
viz, zavarovanja …
Porabo sredstev, zbranih na transakcijskem računu, nadzira Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani in ne bodo
v nobenem primeru porabljena za izdatke, ki nimajo povezave z nameni odprave Zambija 2017.
Našo verodostojnost potrjujejo tudi Dekanat Medicinske fakultete, Sekcija za tropsko in potovalno
medicino Slovenije in Ministrstvo za zdravje Slovenije.
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Hvala za vašo odprtost in pripravljenost pomagat!
Vsak posameznik je samo kapljica, skupaj pa smo lahko cel ocean!
Ekipa Zambija 2017: Anja, Ester, Ana, Miha, David

