Tisková zpráva, Praha 12. 2. 2019

TZ SIRIRI: Ministerstvo zahraničních věcí ČR podpořilo výstavbu oční kliniky ve
Středoafrické republice, to zahájilo provoz
V těchto dnech byla zahájena činnost nově otevřené oční kliniky ve středoafrickém městě Bouar, jejíž
vybudování v roce 2018 podpořilo v rámci projektu Santé Ministerstvo zahraničních věcí ČR.

„
Ve Středoafrické republice jsou aktuálně na celkový počet 4,6 milionů obyvatel tito specialisté: 4 oční lékaři, 5
pediatrů, 6 chirurgů, 1 ortoped, 2 urologové, 1 stomatolog a v zemi není ani jeden anesteziolog, neurochirurg,
endokrinolog a revmatolog. Většina lékařů pracuje jen v hlavním městě,“ uvedl v květnu 2018 středoafrický lékař
Cédric Ouanekpone, jehož studium medicíny mu v letech 2008 - 2015 zajistila česká organizace SIRIRI. V této
souvislosti je zřejmé, jakou mimořádnou událostí je otevření oční kliniky ve městě Bouar, které leží 400 km od
hlavního města Středoafrické republiky Bangui.
Ministerstvo zahraničních věcí ČR poskytlo v rámci projektu Santé v roce 2018 částku 1 989 556,- Kč na stavbu
a vybavení oční kliniky, která je součastí zdravotního areálu Sv. Michala, jehož provoz byl z humanitárních
důvodů podporován grantem MZV ČR od roku 2014 do 2018. Podle údajů UN OCHA k 31. 12. 2018 potřebuje v
SAR humanitární pomoc 2,9 milionu obyvatel z celkového počtu 4,6 milionu obyvatel. V rámci projektu Santé
bylo v roce 2018 podpořeno pět nemocnic a zdravotních center ve dvou prefekturách.
Situace v SAR zůstává nadále nestabilní, v zemi je enormní počet vnitřních uprchlíků a přetrvává téměř úplný
rozvrat státního zdravotnictví. Pro většinu populace není reálně dostupná ani nejzákladnější zdravotní péče.
Projekt Santé prokázal, že je možné ve spolupráci s kompetentními místními partnery realizovat pomoc s
dobrými výsledky, organizovat základní, komplexní a specializovanou péči i za velmi obtížných bezpečnostních
a socioekonomických podmínek. Přesto padlo koncem roku 2018 rozhodnutí, že MZV ČR další humanitární
grant pro SAR neposkytne. Bez finanční pomoci zvenčí bude obtížné udržet dále provoz nemocnice i oční
kliniky.
Vedoucí lékař nemocnice Sv. Michala MUDr. Angelo Sala v rozhovoru se zástupkyní SIRIRI Ludmilou
Böhmovou během lednového setkání v nově otevřené klinice s povzdechem konstatoval: „
Na pomoci z České
republiky bylo skvělé to, že její rozsah byl pro naše podmínky právě tak akorát. Pokud do této oblasti v minulosti
dorazilo např. několik kamionů mezinárodní humanitární potravinové pomoci, nezvládli jsme ji dostatečně rychle
distribuovat mezi lidi. Než na místo lidé z větších vzdáleností přišli, část potravin se zkazila, zlikvidovali ji termiti
nebo jiná havěť, nemáme tu žádné skladovací prostory. Potravinové humanitární balíčky, které jsme z českého
grantu mohli pořizovat a průběžně distribuovat nemocným a podvyživeným dětem i dospělým (v celkové částce
609 289,- Kč) byly přesně v tom množství, který jsme zvládli efektivně a včas poskytovat potřebným.“
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.
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 2018 umístila jako 148. ze
149 sledovaných zemí.
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