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Hilfsaktion Noma rozšiřuje pomoc

Děti s nomou jsou i v Nigérii
a Mosambiku
V Nigeru a Guinei Bissau přináší 
naše práce ovoce. Počet one-
mocnění dětí s nomou klesá, už 
jsme ošetřili mnoho dětí, které 
onemocněly nomou a zachránili 
jim život. Pomoc je ale potřeba
i v dalších zemích.

Nigérie je nomou silně zasažena: 
od roku 2011 registruje místní epi-
demiologické centrum téměř 40 000 
případů. Roky trpí severní Nigérie 
útoky teroristické skupiny Boko Ha-
ram. Lidé prchají z vlastní země,

v uprchlických táborech vládne 
hlad, nedostatek vody a špatné 
hygienické podmínky. Noma se zde 
může šířit bez překážek!

Nigérie potřebuje centrum pro léč-
bu nomy – v bezpečné oblasti. 
Společně s ministerstvem zdravot-
nictví plánuje Hilfsaktion Noma vy-
budovat noma centrum v Národní 
nemocnici v Abuji. Před několika 
týdny cestoval projektový vedoucí, 
Mathis Winkler, do Abuji, aby na-
plánoval další kroky.

Mosambik sužují následky občan-
ské války, která zemi fi nančně zrui-
novala. Letos navíc byl Mosambik 
zpustošen tropickými bouřemi. Ze 
stovek lidí se staly bezdomovci.

Po výskytu více případů onemocnění 
nomou požádalo ministerstvo zdra-
votnictví o pomoc Hilfsaktion Noma. 
Mathis Winkler se nedávno přímo na 
místě setkal s několika lékaři. Jedna 
lékařka ho informovala, že v jediné 
provinční nemocnici je diagnostiko-
váno ročně cca 30-40 případů nomy. 
Mnoho pacientů je posláno domů 
bez ošetření, protože chybí znalosti 
o léčbě a operačních možnostech. 

A zde musíme jednat – jako první 
krok musí být země zařazena do re-
gionálního programu Světové zdra-
votnické organizace (WHO) na boj 
s nomou. Na základě toho už brzy 
nebude žádné dítě s nomou posláno 
domů neošetřeno! Těšíme se, že 
budeme moci pomoci dalším dětem. 
A k tomu budeme potřebovat také 
pomoc dárců, protože každé dítě
s nomou si pomoc zaslouží!
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Pomoc Nigérii: projektový manažer Mathis Winkler (uprostřed) se setkal se 
zástupci ministerstva zdravotnictví, aby se našlo místo pro centrum, kde
budou pacienti s nomou ošetřováni.
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Souleymane se chce za pomoc odvděčit

Z dítěte s nomou je ošetřovatel
Souleymane pyšně ukazuje svůj 
diplom předsedkyni správní 
rady, Ute Winkler-Stumpfové. 
Díky velké píli realizoval mladý 
muž z Nigeru svůj sen: absolvo-
val studium zdravotního ošetřo-
vatele a bude se starat o pacienty 
s nomou v dětském domě v Ma-
radi, který Nadační fond Noma 
podporuje. Zajímavé je na tom to, 
že Souleymane je bývalý pacient 
s nomou.

Dnes pohledný muž velmi dobře ví, 
jak jeho svěřenci trpí. Sám si jako 
dítě nemocí noma prošel. Bakterie 
prožraly díru vedle jeho nosu. „Ni-
kdy nezapomenu, jak moc to bolelo, 
když se moje kůže, tkáň a kosti roz-
padly,“ říká Souleymane. Díky pod-
poře dárců byl chlapec operován. 
Tehdy se rozhodl, že něco z pomo-
ci vrátí. „Chtěl bych pomáhat dětem

s nomou, stejně jako bylo pomože-
no mně.“ Po ukončení školy pracuje 
nyní v dětském domě společně se 
zdravotní sestřičkou, která se o něj 
tehdy láskyplně starala. Souleyma-
ne fi nančně podporuje svoji rodinu 
a spolu s přítelkyní brzy založí svoji 

vlastní. Kromě své práce se chce 
dále vzdělávat, aby mohl pracovat
i na operačním sále. „Jsem tady 
pro pacienty s nomou a těší mne 
to. Mockrát děkuji všem, kteří 
mne na mé cestě doprovázeli.“

Solární systém nainstalován

Spolehlivé napájení dětského domu
Zásobování energií závisí v Gui-
nei Bissau v mnoha případech 
na štěstí. V jedné z nejchudších 
zemí Afriky neexistuje spolehlivá 
elektrická síť. Nainstalováním so-
lárního systému je nyní postaráno 
o to, že tamní dětský dům, který 
Nadační fond Noma podporuje, 
může sám produkovat elektřinu.

Už několik měsíců září 10 panelů 
na střeše garáže dětského domu
v Bissau. Byly zřízeny pro spolehlivě 
svítící africké slunce. Moduly, které 
jsou v zařízení nainstalovány, převá-
dějí sluneční světlo na elektrický proud.
V průměrně slunečném dnu může 
zařízení vyrobit celkem 2 500 wattů..

A tato energie je v dětském do-
mě naléhavě potřeba. Ložnice a 
ošetřovny musí být osvětleny, ta-
ké ventilátory potřebují energii.
A především je důležité, aby ledni-
ce s léky byly neustále zásobeny 
energií. Mnoho malých pacientů
s nomou bere antibiotika a léky 
proti bolesti, které je nutno sklado-
vat v chladu.

Dieselové generátory, které se 
využívaly dosud, se používají 
pouze v mimořádných případech. 
Solární soustava bude nyní dět-
ský dům spolehlivě zásobovat 
a to zcela bez zatížení životního 
prostředí!

Elektřina ze slunce: Zatímco si malí 
obyvatelé hrají na zahradě, solární 
soustava spolehlivě produkuje elek-
třinu.

Srdečně gratu-
lujeme: bývalý 
pacient s nomou 
se stal ošetřova-
telem. Ute Win-
kler-Stumpfová 
Souleymanovi 
osobně popřála.
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Čtvrtstoletí pomoci dětem s nomou
Nikdo před 25 lety netušil, že 
Hilfsaktion Noma, jedna z před-
ních neziskových organizací
v Německu a Rakousku, zahájí 
boj s infekční nemocí zvanou 
noma také v České republice. 
Nadační fond Noma byl založen 
koncem roku 2014.

Historie pomoci dětem s onemoc-
něním noma se začala psát první 
cestou zakladatelky a předsed-
kyně správní rady, Ute Winkler-
-Stumpfové, do Nigeru v roce 
1995. Už rok poté otevřela Hilfs-
aktion Noma první dětský dům 
pro malé pacienty v nigerském 
Tahoua.

Ute Winkler-Stumpfová a její ko-
legové ze všech sil bojovali za 
to, aby se v Nigeru nomou těžce 
poznamenaným dětem konečně 
dostalo lékařské pomoci. Trvalo 
to šest let, během kterých proběhl 
bezpočet jednání se zodpovědný-
mi zástupci vlády, než v roce 2002 
mohla být slavnostně otevřena 

první nemocnice pro děti s nomou. 
Šlo o historický milník, protože 
konečně mohly být děti s nomou 
operovány a lékařsky ošetřeny
v místních podmínkách.

V následujících letech se podařilo 
díky velké podpoře dárců ote-
vřít pro děti s nomou v Nigeru a 
Guinei Bissau další nemocniční 
centra. Ne vždy bylo snadné práci 
pro děti s nomou udržet. Politické 
podmínky v obou zemích byly pro 
práci často nebezpečné. Ale Ute 
Winkler-Stumpfová a její tým se 
nevzdaly. Její neúnavná oběta-
vost už zachránila život více jak 
100 000 dětem – všechny mohly 
být ošetřeny a operovány jen dí-
ky tomu, že se Hilfsaktion Noma 
a Nadační fond Noma zasadily
o pomoc malým těžce nemocným 
pacientům.

V roce 2008 byla Ute Winkler-
-Stumpfová vyznamenána řádem 
za zásluhy. Tehdy byla odhod-
lána stejně jako dnes. „Chtěla 

bych poděkovat každému, kdo 
se společně se mnou zasazuje
o život dětí s nomou“.

Od počátku na místě: Ute Win-
kler-Stumpfová od založení or-
ganizace pravidelně koordinuje 
život zachraňující práce.


