Tisková zpráva, Praha, 21. 2. 2018
TZ SIRIRI: Ministerstvo zahraničních věcí ČR podporuje středoafrické zdravotnictví
Ministerstvo zahraničních věcí ČR se rozhodlo podpořit centrum pro nemocné HIV/AIDS a
výstavbu nového očního centra ve Středoafrické republice. Obě dvě zdravotnická zařízení
jsou ve Středoafrické republice velmi unikátní. Většina specializovaných zdravotnických
center se totiž nachází pouze v hlavním městě a pro venkovské obyvatele je tak dostupnost
zdravotní péče téměř nedostupná. Podporu ministerstvo poskytne prostřednictvím české
organizace SIRIRI, která v této zemi působí přes deset let.
“Ministerstvo zahraničních věcí ČR podporuje projekt zdravotní péče od roku 2014. Ten se
dlouhodobě soustředí na zlepšení dostupnosti zdravotní péče pro ohrožené skupiny obyvatel
Středoafrické republiky.” vysvětluje záměr projektu ředitel organizace SIRIRI Fabrice Martin.
Dlouhodobá nestabilita Středoafrické republiky zapříčinila rozpad státních struktur, včetně
zdravotnictví. Mnoho zdravotnických zařízení bylo během války v letech 2013 a 2014 poničeno
nebo zničeno úplně. Stát i přes postupně se lepšící situaci není schopný humanitární krizi čelit bez
pomoci zvenčí. Ministerstvo zahraničních věcí ČR podpoří projekt téměř 5 mil. Kč. Organizace
SIRIRI se podílí 10 % z celkového rozpočtu 5 500 000 Kč.
Cílovou skupinou projektu v roce 2018 jsou obyvatelé postižení virem HIV/AIDS, včetně jejich
rodin, protože vleklé chronické onemocnění některého z jejích členů ve většině případů vede k
oslabení a postupnému socioekonomickému propadu rodiny. Dalším slabým místem ve
středoafrickém zdravotnictví je oční lékařství. Jediné specializované pracoviště v regionu je v
hlavním městě Bangui a většina Středoafričanů tak nemá přístup k péči o zraku. Dobrý zrak je
důležitý pro vzdělávání dětí a uplatnění dospělých na pracovním trhu nebo v jejich výdělečných
aktivitách.
“Aktuálně ve Středoafrické republice, která je svou rozlohou větší než Francie, funguje jen jedna
oční ordinace, a to v hlavním městě Bangui. Tu ministerstvo zahraničních věcí ČR již podpořilo v
minulosti nákupem vybavení. MZV ČR se tak stává výhradním podporovatelem péče o zrak ve
Středoafrické republice,” poukazuje Fabrice Martin na význam české podpory středoafrického
zdravotnictví.
Středoafrická republika je jednou z nejchudších zemí světa. V žebříčku sledujícím index prosperity
(www.prosperity.com), ve kterém se státy hodnotí nejen z hlediska ekonomiky, ale také z hlediska
dostupnosti vzdělání, úrovně státní správy, bezpečnosti nebo osobní svobody, se SAR v roce 2017
umístila jako 148. ze 149 sledovaných zemí.
SIRIRI je česká obecně prospěšná společnost, která pomáhá ve Středoafrické republice. Od svého
vzniku v roce 2006 se tato nevládní, nenáboženská a nepolitická organizace zaměřuje na rozvoj
vzdělávání, zdravotnictví a zemědělství.
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