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LÉKAŘSKÁ ETIKA

Nezávislá nezisková lékařská
humanitární organizace MAGNA,
kterou lze přeložit jako Medical
And Global Nutrition Aid.

Intervence MAGNA jsou
především lékařské. Základem
našich humanitárních snah
je kvalitní individuální péče
o každého pacienta. Snažíme se
poskytovat kvalitní péči a konat
vždy v nejlepším zájmu pacienta.

Poskytujeme lékařskou pomoc
lidem postiženým konflikty,
epidemiemi, katastrofami
nebo těm, kteří nemají přístup
ke zdravotní péči. Naše týmy
se skládají ze zdravotnických
pracovníků, logistických
a administrativních pracovníků.
Naše aktivity se řídí lékařskou
etikou a humanitárními principy
nestrannosti, nezávislosti
a neutrality. Přispíváme ke
zvyšování schopnosti vlád
a komunit v nestabilních
kontextech řešit hlavní
zdravotní problémy obyvatel
prostřednictvím operativního
zapojení a sdílení našich
odborných znalostí.

NESTRANNOST
Nabízíme lidem pomoc
na základě jejich potřeb. Nezáleží
na tom, z jaké země pocházejí,
jakého jsou náboženského
vyznání, nebo jakou mají
politickou nebo etnickou
příslušnost.
Prioritou jsou pro nás ti, kteří
se nacházejí v nejvážnějším
a bezprostředním ohrožení a naši
pomoc nejvíce potřebují.
NEZÁVISLOST
Naše rozhodnutí poskytovat
pomoc je založené na nezávislém
hodnocení zdravotnických potřeb,
které je nezávislé na politických,
ekonomických nebo
náboženských zájmech. Snažíme
se svobodně hodnotit potřeby lidí
v nouzi, přistupovat k obyvatelstvu
bez omezení a poskytovat přímou
pomoc.
SVĚDECTVÍ
Náš blízký vztah k lidem v nouzi
znamená také povinnost zvyšovat
povědomí o jejich těžké situaci,
a tím také pomoct zlepšit jejich
situaci. Snažíme se upozornit
na extrémní nouzi a utrpení,
když je ztížený přístup k urgentní
zdravotní péči, když jsou naše
týmy svědky extrémních násilných
činů, když jsou zanedbávané krize
nebo když je poskytování pomoci
zneužívané.
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TRANSPARENTNOST
A ZODPOVĚDNOST
Neseme zodpovědnost za naše
konání vůči našim pacientům
a dárcům a za transparentnost
všech učiněných rozhodnutí.
Hodnocení, prověřování a diskuze
o našich postupech jsou potřebné
pro zlepšení naší práce.
NAŠE HISTORIE
MAGNA byla založená
na Slovensku v roce 2001
fotografem Martinem
Bandžákem a psycholožkou
Denisou Augustínovou a po
epidemii HIV / AIDS v Kambodži
se zaměřila na rychlé, efektivní
a nestranné poskytování lékařské
pomoci. MAGNA byla založena
z přesvědčení, že všichni lidé
bez ohledu na pohlaví, rasu,
náboženství, víru nebo politickou
příslušnost by měli mít přístup ke
zdravotní péči.
Naše nejvýznamnější
humanitární intervence
2002 Epidemie HIV/AIDS
v Kambodži
2005 Tsunami v jihovýchodní Asii
2008 Povolební násilí v Keni
2009 Konžská demokratická
republika
2010 Zemětřesení na Haiti
2011 Hladomor ve východní
Africe
2013 Krize v Jižním Súdánu
2015 Zemětřesení v Nepálu
2016 Syrská krize
2017 Irácká krize
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ROK VE ZKRATCE

Zapomenutý konflikt

Násilí páchané na civilním
obyvatelstvu se v roce 2017
vystupňovalo v Konžské
demokratické republice, Jižním
Súdánu a Iráku a intenzivně
pokračovalo v Sýrii. Celé
komunity zaplatily životy,
utrpěly zranění a milióny lidí
opustily své domovy kvůli
bezpečí.

V Konžské demokratické
republice se násilí šíří po celé
zemi. Množství konfliktů uniká
pozornosti mezinárodního
společenství nebo médií. Jedním
z nich byl také konflikt v regionu
Kasai, který vedl k vysídlení 1,5
miliónu obyvatel. Naše týmy
byly schopné zasáhnout jen při
ustání bojů. Zaznamenali jsme
zde mimořádně veliký počet obětí
sexuálního násilí. Naše týmy také
zabezpečily v podobě mobilních
klinik základní zdravotní péči.

V reakci na základní zdravotní
potřeby, podvýživu a propuknutí
infekčních nemocí MAGNA
poskytla zdravotní péči osobám,
které se ocitly v extrémní nouzi,
protože místní zdravotnické
systémy se rozpadly a životní
podmínky obyvatelstva se
zhoršily.

Zdraví žen a dětí
Naše týmy v roce 2017 pomohly
téměř 8 400 porodům, především
prostřednictvím podpory
porodnic v Sýrii, kde ženy mají jen
značně omezený počet možností
na bezpečný porod.
Infekční nemoci
Masivní imunizační kampaně
proti spalničkám a choleře
poskytly naše týmy v Jižním
Súdánu, kde se lidé stále
nacházejí ve vnitřních
vysídleneckých táborech. Více
než 60 000 dětí a žen bylo
zaočkovaných v průběhu roku
2017.
HIV/AIDS
MAGNA zůstává jedním z hlavních
poskytovatelů zdravotní
pomoci pacientům s HIV/AIDS
v Kambodži. Naše týmy zde
podporují 6 klinik a poskytují
péči více než 3000 dětem
a adolescentům prostřednictvím
mentální podpory.
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Jsme velmi vděční všem našim
dárcům, kteří nám umožňují naši
práci a všem MAGNA terénním
pracovníkům, kteří věnují svůj čas
a zručnost na pomoc druhým,
přičemž sami jsou občas vystaveni
značným rizikům.
Martin Bandžák
zakladatel, předseda Správní rady
Denisa Augustínová
zakladatelka, vedoucí operační
sekce

MAGNA MISE VE SVĚTĚ
MAGNA je organizací zaměřenou
na práci v terénu, která zapojuje
své dobrovolníky a zaměstnance
po celém světě do společného
závazku poskytovat lékařskou
humanitární pomoc.
MAGNA je dnes ve světě tvořena
4 samostatnými složkami. Každá
z nich je nezávislou právnickou
osobou registrovanou v zemi,
ve které působí. Registrované jsou
na Slovensku, České republice,
Rakousku a USA.
Všechna sdružení MAGNA mají
jedno společné operační centrum
na Slovensku, které přímo řídí
humanitární činnost organizace
MAGNA v terénu a rozhoduje
o tom, kdy, kde a jaká je potřebná
lékařská péče. Sdružení MAGNA
podporují naši terénní práci.
Získávají zaměstnance, organizují
fundraising a zvyšují povědomí
o humanitárních krizích, jichž jsou
naše týmy svědky přímo v terénu.
MAGNA již poskytla lékařskou
humanitární pomoc na záchranu
životů a zmenšení utrpení lidí
v krizových situacích ve více než
15 zemích po celém světě.
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Nicaragua
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MAGNA ZÁSAH V ROCE 2017
228,130
4,030
6,400
79,650
8,400
3, 400
60
385
89%

ambulantních konzultací
těžce podvyživených dětí přijatých do výživových programů
pacientů léčených na malárii
dětí, těhotných žen a matek očkovaných proti chorobám, jako jsou spalničky, dětská obrna, cholera
asistovaných porodů (včetně císařských řezů)
pediatrických HIV/AIDS pacientů na antiretrovirální léčbě
podpořených nemocnic (včetně mobilních klinik)
výjezdů mobilních klinik v rámci Sýrie a Libanonu
pacientů léčených v programech sexuálního násilí jsou děti a dospívající
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NAŠE ČINNOST

PODVÝŽIVA

Každý rok umírají v důsledku
násilných konfliktů, epidemií
a přírodních katastrof milióny
lidí, zejména žen a dětí. Většinu
úmrtí způsobuje nedostatek
potravin, léků, zdravotníků nebo
nedostatečná prevence.

Ve světě zemřou na podvýživu
každoročně 2 milióny dětí. Každé
třinácté dítě na naší planetě trpí
hladem. Nejvíce dětí ohrožených
podvýživou je v Asii a Africe.
Nemají přístup k dostatečně
kalorické stravě pro jejich správný
tělesný vývoj.
MAGNA pomáhá v boji
s podvýživou prostřednictvím
svých programů zaměřených
na její léčbu a prevenci, díky
kterým již zachránila tisíce dětí.
Podvýživa může vést k oslabení
imunitního systému. To způsobuje
větší náchylnost dětí k různým
nemocím, které mohou následně
vést k další podvýživě a vytvářet
tak jakýsi neřešitelný bludný kruh.

Léčíme pacienty trpící širokým
spektrem nemocí s různými
zdravotními potřebami.
Zaměřujeme se na prevenci
a reakci na hlavní zdravotní
ohrožení a nemoci populací
zasažených přírodními
katastrofami nebo postižených
konflikty.
Poskytujeme přiměřenou,
efektivní a dostupnou zdravotní
péči na úrovni komunit
podle potřeby primární nebo
sekundární, a kde je to vhodné
a potřebné, spolupracujeme
s ministerstvy a národními
institucemi.
Naše pomoc je zaměřená
na nejzranitelnější skupiny
obyvatelstva – novorozence,
kojence, děti, oběti násilí,
těhotné a kojící ženy, ženy,
dívky, chlapce a všechny ostatní
lidi v nouzi.

ZDRAVÍ MATKY A DÍTĚTE
Odhaduje se, že 99 % žen, které
zemřou u porodu nebo kvůli
komplikacím souvisejícím
s těhotenstvím, žije v rozvojových
zemích. Většině těchto úmrtí je
přitom možné předcházet.
S cílem snížit počet žen
umírajících při porodu zlepšuje
MAGNA péči o matky tím, že
zavádí modely odborné pomoci
ve zdravotnických zařízeních.
Poskytuje školení tradičním
porodním bábám, podporu
porodních asistentek v komunitě
a zpřístupnění zdravotní péče
ženám před porodem, v průběhu
těhotenství a po porodu.
HIV/AIDS
Na konci roku 2017 žilo s virem
narušujícím lidskou imunitu
(HIV) asi 36,9 miliónu lidí, přičemž
většina z nich žije v subsaharské
Africe. I když stále nebyl vyvinut
žádný lék na léčbu HIV/AIDS,
kombinace léků ze skupiny
antiretrovirotik (ARV) umožňuje
pacientům žít delší a zdravější
život.

Virus HIV se přenáší krví
a tělesnými tekutinami
a postupně oslabuje imunitní
systém — obvykle během tří až
desetiročního období, což vede
k rozvoji syndromu získané akutní
imunitní nedostatečnosti —
AIDS. S oslabováním imunitního
systému se může rozvinout
mnoho dalších infekcí.
Nejběžnější z nich je tuberkulóza,
která často končí smrtí.
MAGNA už od roku 2002
poskytuje péči pacientům žijícím
s virem HIV/AIDS. Byli jsme jedni
z prvních, kdo začal podávat
dětským pacientům v Kambodži
život zachraňující ARV léčbu.
Následně jsme naše HIV/AIDS
programy rozšířili do Vietnamu,
Keně, na Haiti a do Nikaraguy.
MALÁRIE
Léčba malárie není náročná. Často
je však překážkou nedostatečný
přístup k nejúčinnějším
léčebným postupům. Až 90 %
všech úmrtí způsobených
malárií se vyskytuje na africkém
kontinentě. Impregnované sítě
proti komárům jsou pro mnohé
lidi drahé, a proto si je nemohou
dovolit.
Nejúčinnější léčbou malárie je
kombinovaná terapie založená
na podávání artemisininu (ACT).
Tyto léky dokáží vyléčit většinu
onemocnění do tří dnů. Aby se
předešlo těžké malárii, je nutná
včasná léčba, která si vyžaduje
hospitalizaci s nitrožilní aplikací
antimalarik.
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Důležitým nástrojem v boji
s malárií je trvalé umístění sítí
napuštěných insekticidy nad
lůžka. V endemických oblastech,
jako je Jižní Súdán nebo Konžská
demokratická republika poskytují
pracovníci MAGNA sítě těhotným
ženám a dětem do 5 roků.
Obyvatelům zároveň radíme, jak
mají tyto sítě používat.
SEXUÁLNÍ NÁSILÍ
MAGNA poskytuje zdravotní péči,
prevenci pohlavně přenosných
infekcí a psychologickou a sociální
podporu pacientům, kteří se stali
obětí sexuálního násilí.
V prostředí s vyšším výskytem
sexuálního násilí, například v kon
fliktních zónách nebo v utečenec
kých táborech nebo táborech
pro vnitřně vysídlené se o oběti
sexuálního násilí starají naše
terénní týmy. Personál MAGNA
v komunitách pracuje na zvýšení
povědomí o problému sexuálního
násilí, informují o možnostech
využití péče poskytované
pracovníky MAGNA a šíří sociální
a psychosociální podporu.
Na prvním místě je léčba. Postkontaktní profylaxe (PEP) je
formou prevence infekce HIV a je
poskytovaná obětem znásilnění
do 72 hodin od momentu, kdy
k němu došlo.

MENTÁLNÍ ZDRAVÍ
Lidé, kteří přežili strašné události,
jako jsou přírodní katastrofy nebo
ozbrojené konflikty, mají vážné
duševní následky. Deprese a úz
kosti jsou v momentě, kdy musí
zachraňovat vlastní rodinu, výraz
ne paralyzující.
Péče o duševní zdraví je součástí
našich programů také v oblasti
HIV/AIDS, výživy, sexuálního násilí
a také při epidemiích a přírodních
katastrofách.
Duševní nemoci patří mezi
nejhůře viditelné zátěže
společnosti. Celosvětově
představují 4 z 10 nejčastějších
zdravotních problémů. Při
mimořádných událostech se podíl
lidí s psychickými poruchami
může zdvojnásobit z 10 na 20
procent.
Psychologická pomoc MAGNA
vede ke zmírnění symptomů
a pomáhá lidem při návratu do
každodenního života.
TRAUMA A CHIRURGIE
MAGNA disponuje zdravotnic
kým týmem lékařů a zdravot
ních sester schopných zasahovat
v rámci humanitárních katastrof
kdekoliv na světě. Tento tým
se podle potřeby skládá
ze všeobecných chirurgů,
traumatologů, ortopedů,
anesteziologů, operačních sester
a logistických pracovníků.
CHOLERA
Cholera se během kultivačního
období, které trvá 3 — 5 dní nepro
jevuje žádnými příznaky. Během
záchvatu cholery může pacient
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bez léčby ztratit více než 50
litrů tekutin. Neléčená osoba
zemře na dehydrataci. Smrt při
ztrátě tekutin o objemu 10 % až
15 % celkové hmotnosti nastává
obvykle v průběhu několika hodin.
Zdravotníci MAGNA přišli poprvé
do kontaktu s cholerou začátkem
roku 2010 v Kambodži, kde
nemoc zasáhla provincii Kandal.
Taktéž na Haiti, kde sužovala
značnou část země po ničivém
zemětřesení v roce 2010 a kde
prohloubila humanitární krizi.
V táborech pro vysídlené
obyvatelstvo v Jižním Súdánu
zdravotníci MAGNA pravidelně
realizují preventivní očkovací
kampaně.
SPALNIČKY
V dnešní době již existuje bez
pečná a ekonomicky efektivní
vakcína proti spalničkám. Díky
rozsáhlým očkovacím kampaním
též výrazně klesá počet případů
úmrtí způsobených spalničkami.
V zemích s málo rozvinutou
strukturou zdravotnictví nebo pro
obyvatele s omezeným přístupem
ke zdravotním službám zůstává
ale pokrytí stále nízké a dochází
k výskytu rozsáhlých epidemií.
MAGNA pravidelně realizuje
rozsáhlé očkovací kampaně
v zemích, jako je např. Jižní Súdán,
aby zabránila zbytečným úmrtím.

ZAPOMENUTÉ PŘÍBĚHY
Na dohled je země, kde zhaslo
světlo
Už pátým rokem žijí mnohé syrské
rodiny v rozestavěných domech
v libanonském pohraničí.
V zimě je sužuje sníh a mráz,
v létě teploty překračují čtyřicet
stupňů. V betonových holobytech
mají velmi omezený přístup
k vodě a elektřině. Ubíjející čekání
na možnost návratu do rodné
země zničené válkou poznačuje
také nedostatek léků.

Fotopříběh o životě syrských
utečenců v Libanonu: John Vink
a Martin Bandžák
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Fotopříběh o životě syrských
utečenců v Libanonu: John Vink
a Martin Bandžák
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ZAMĚSTNANCI
A DOBROVOLNÍCI
Práce organizace MAGNA
závisí na odhodlání, obětavosti
a náročné práci lidí, kteří se
podílejí na realizaci projektů
přímo v terénu. Působí
v nelehkých podmínkách,
v zemích trpících extrémní
chudobou, válečnými
a poválečnými traumaty,
HIV/AIDS, podvýživou nebo
následky přírodních katastrof.
Tyto země se stávají jejich
působištěm převážně na 9-12
měsíců. Náklady spojené s jejich
prací jsou hrazené a dostávají
měsíční odměnu, která se odvíjí
od předcházejících zkušeností
z terénu a od rozsahu jejich
projektových zodpovědností.
V roce 2017 měla MAGNA
v terénu více než 500
pracovníků a dobrovolníků, kteří
poskytovali zdravotní a sociální
asistenci dětem a jejich
rodinám.

ZAKLADATELÉ

SPRÁVNÍ RADA

Martin Bandžák

Martin Bandžák
Předseda Správní rady

Předseda správní rady v roce
2001 spoluzakládal organizaci
MAGNA. Zúčastnil se a stál
u implementací všech jejích
misí ve světě. Je zodpovědný
za vedení MAGNA, aby dosáhla
své medicínské a humanitární
mise, na které se osobně podílí.
A aby přispěl k efektivní distribuci
zdravotnické humanitární pomoci
lidem zasaženým ozbrojeným
konfliktem, epidemií, přírodní
katastrofou nebo člověkem
způsobenou katastrofou nebo
vyloučeným ze zdravotní péče.
Většinu roku působí v terénu,
odkud koordinuje humanitární
aktivity organizace MAGNA.

Peter Augustín
Člen Správní rady
Andrea Lafosse
Členka Správní rady
ŘEDITELKA
Lucie Medková
DOZORČÍ RADA
Vanda Wolfová
Pavel Škařupa
Martin Kúšik

Denisa Augustínová
V roce 2001 spoluzakládala or
ganizaci MAGNA. Jako operační
ředitelka zaručuje výborný
management operací týmu
v terénu a prosazuje efektivní
rozvoj a růst organizace a řídí
všechny operace a program
pracovníků v terénu. V roce 2007
jako „Architect of the Future“
prezentovala svoje vize řešení
problematiky podvýživy ve
světě na konferenci ve Waldzell.
Aktivně se zúčastnila a stála
u implementace většiny jejích
projektů ve světě. Většinu roku
působí v terénu, odkud koordinuje
humanitární aktivity organizace
MAGNA.
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AKTIVITY ORGANIZACE MAGNA
VE SVĚTĚ
Zachraňujeme dětské životy
v oblastech největších
humanitárních katastrof, jako
jsou Sýrie nebo Jižní Súdán.
Zjistěte více o naší práci
v zemích, kde jsme působili
v roce 2017. Podrobné finanční
informace o MAGNA za rok 2017
naleznete ve Finanční zprávě.
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JIŽNÍ SÚDÁN
Geografická oblast působení:
Juba, Jonglei
V Jižním Súdánu působíme od
roku 2011 a aktuálně realizujeme
jedny z našich nejnáročnějších
programů. Působíme ve dvou
oblastech (Juba, Jonglei)
a reagujeme na vysídlování
obyvatelstva v důsledku
ozbrojeného konfliktu, sexuální
násilí, podvýživu a ohrožené zdraví
matek.
Obyvatelstvo má nedostatečný
přístup ke zdravotní péči a násilí
přinutilo milióny lidí opustit svoje
domovy.

Náš zásah v roce 2017
58,532 dětí a těhotných žen
naočkovaných v rámci aktivit
běžné zdravotní péče
21,114 dětí naočkovaných v rámci
epidemie cholery, dětské obrny
a spalniček
20,183 pacientů léčených
na malárii, průjmové onemocnění
a zápal plic
57,980 osob vzdělaných v rámci
zdravotních sezení v komunitách
3,442 dětí přijatých do
terapeutických center výživy
HLAVNÍ AKTIVITY
Očkování
Vylepšený přístup k imunizačním
službám a úspěšný boj
s nemocemi, jimž se dá
předcházet očkováním, přispívá
ke snižování míry úmrtnosti
a nemocnosti dětí, těhotných
a kojících žen v táboře v Jube pro
vnitřně vysídlené osoby (IDP), kde
MAGNA působí od ledna 2014.

Podvýživa
V reakci na hladomor, který
ohrožuje život mnohých dětí
v oblasti Duk, MAGNA realizuje
projekt na léčbu závažné akutní
podvýživy (SAM), který se skládá
z aktivit zaměřených na osvětu
a ambulantní léčbu (OTP) a péči
o nejzávažnější případy pacientů
ve stabilizačním centru (SC).
Malárie, zápal plic a průjmy
Zápal plic, průjem a malárie
jsou hlavními příčinami úmrtí
dětí mladších 5 let a tvoří také
více než 50 % úmrtnosti u všech
věkových skupin pacientů
ve zdravotnických zařízeních
v Jižním Súdánu. Malárie je
důvodem 20 - 40 % všech návštěv
zdravotnických zařízení, 30 %
všech hospitalizací a je nejčastější
příčinou úmrtí.
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KAMBODŽA
Geografická oblast působení:
Phnom Penh, Kandal, Kampong
Chhnang, Battambang
Naše organizace MAGNA působí
v Kambodži od roku 2002
a aktuálně provozujeme své
programy ve čtyřech provinciích
(Phnom Penh, Kandal, Kampong
Chhnang, Battambang)
a reagujeme na nákazu HIV /
AIDS, sexuální násilí, podvýživu
a snažíme se zlepšit zdraví matek.

Náš zásah v roce 2017
22,786 ambulantních individuál
ních konzultací pro HIV pacienty
3,404 dětských pacientů
monitorovaných na HIV
antiretrovirusové léčbě
8,897 dětí změřených
na podvýživu
590 vážně podvyživených dětí
přijatých do programů výživy
10 podpořených nemocnic
a zdravotnických zařízení
HLAVNÍ AKTIVITY
HIV/AIDS
Podporujeme národní program
boje proti HIV / AIDS, který řídí
zdravotnické orgány země. Naše
týmy pracují na zlepšení přístupu
k diagnostice a léčbě
a motivaci pacientů k léčbě.
Důležitou součástí našich projektů
je šíření osvěty prostřednictvím
komunitních aktivit.
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Podvýživa
Děti trpící komplikacemi spoje
nými se závažnou akutní pod
výživou vyžadují rychlý zásah
vysoce specializovaného lékaře.
Léčba zahrnuje terapeutické
mléko podávané nasogastrickou
sondou, antibiotika, odčervení,
kontrolu očkovaní a screening
na malárii.
Jakmile se pacient dostatečně
zotaví, může pokračovat v progra
mu ambulantně s týdenními
návštěvami lékaře, které jsou také
spojené s monitorováním váhy
a celkového zdravotního stavu.

KONŽSKÁ
DEMOKRATICKÁ
REPUBLIKA
(KDR)
Geografická oblast působení:
Kinshasa, Kasai, Equator
V Demokratické republice Kongo
působíme od roku 2009 a aktuál
ně tu realizujeme jedny z našich
největších programů. Působíme
ve třech provinciích (Kinshasa,
Kasai, Equatoria), reagujeme
na sexuální násilí, podvýživu
a staráme se o zdraví matek.
Přístup obyvatelstva ke zdravotní
péči je omezený a násilí v regionu
Kasai přinutilo miliony lidí opustit
své domovy.

Náš zásah v roce 2017
829 pracovníků v terénu
30 podpořených zdravotnických
zařízení v rámci prevence a léčby
kojenců
51,624 matek a kojenců
pravidelně monitorovaných
v rámci komunitní léčby
8 klinik pro léčbu obětí sexuálního
násilí
89% pacientů léčených v rámci
programů sexuálního násilí byly
děti a mladiství do 18 roků

HLAVNÍ AKTIVITY
Boj se sexuálním násilím
Hlavní programovou aktivitou
MAGNA v zemi zůstává zdravotní
asistence pro oběti sexuálního
násilí. V provincii Kasai a v hlavním
městě Kinshasa realizujeme
několik programů a poskytujeme
obětem zdravotní a psychosociální
pomoc.

Podvýživa
V reakci na epidemii eboly v oblasti
Iboko, v provincii Equatoria,
MAGNA v prosinci 2017 spustila
projekt na prevenci podvýživy
v komunitě. Zároveň také zřídila
nutriční terapeutická centra
na léčbu těžké dětské podvýživy
v osmi zdravotnických zařízeních.
V Kinshase pokračujeme
v naší práci v komunitě, kde
v 30 zónách realizujeme vzdělávání
a monitoring, týkající se dětské
podvýživy.
Zdraví matek
V konfliktem ohrožené části pro
vincie Kasai MAGNA zabezpečuje
podporu 10 zdravotnických zaří
zení a pomocí mobilní kliniky
poskytuje asistenci těhotným
ženám a matkám.
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SÝRIE
Geografická oblast působení:
Homs, Idlib, Aleppo
V Sýrii uskutečňujeme naše
programy od roku 2016 ve třech
oblastech (Homs, Idlib, Aleppo)
a poskytujeme traumatologickou
péči, základní a sekundární
zdravotní pomoc a pomoc
obětem sexuálního násilí. Dále
se staráme o zdraví matek
a novorozenců.
Obyvatelstvo má omezený
přístup ke zdravotní péči a násilí
a vojenský konflikt v zemi přinutily
milióny lidí opustit svoje domovy.
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Náš zásah v roku 2017
842 asistovaných porodů (včetně
císařských řezů)
49,636 vyšetření pacientů v rámci
komplexní a pohotovostní
porodnické péče
22,950 lidí v obležené oblasti má
přístup k lékaři prostřednictvím
mobilních služeb
1,589 tetanových vakcinací pro
těhotné ženy

HLAVNÍ AKTIVITY
Zdraví matek a novorozenců
K většině úmrtí matek dochází
těsně před porodem, v jeho
průběhu nebo těsně po porodu.
Včasný přístup ke kvalifikovaným
odborníkům může být otázkou
života a smrti žen, u nichž se
v průběhu porodu vyskytnou
komplikace.
Kromě nouzové porodní
a novorozenecké péče
poskytujeme také předporodní
a poporodní péči a antikoncepční
služby. Zavádíme

mobilní služby v kombinaci
se systémy na identifikaci žen
s komplikacemi a v nutných
případech také jejich převoz
do zařízení či nemocnice, kde
dostanou přiměřenou péči.
Mobilní zdravotní služby
Mobilní klinika poskytuje základní
lékařskou péči. Posádka kliniky
je ale rovněž schopna reagovat
na závažné a pohotovostní případy
a v případě potřeby může pacienty
převézt do nejbližší specializované
zdravotní kliniky. Během svých
výjezdů zdravotníci u dětí léčí
převážně onemocnění, jako jsou
průjmy nebo zápal plic, posky
tují předporodní a poporodní
péči o matku a novorozence,
dále potom konzultace v oblasti
sexuálního a reprodukčního zdraví,
včetně plánovaného rodičovství.

IRÁK
Geografická oblast působení:
Nineveh
V Iráku působíme od roku 2017
a reagujeme zde na důsledky
ozbrojeného konfliktu
a sexuálního násilí, staráme se
o zdraví matek a novorozenců.
Obyvatelstvo má nedostatečný
přístup ke zdravotní péči a násilí
přinutilo milióny lidí opustit jejich
domovy.

Náš zásah v roce 2017
53,824 případů léčených v rámci
základní zdravotní péče
7,678 předporodních, poporod
ních a novorozeneckých konzul
tací
12,537 osob vzdělaných v rámci
komunitních zdravotních sezení

HLAVNÍ AKTIVITY
Provincie Ninewa v současnosti
hostuje 225 084 osob
žijících v různých formálních
i neformálních osadách.
Jejich přístup k základním
zdravotnickým službám je velmi
omezený, zdravotní kapacity jsou
značně přetížené a do oblastí
postižených konfliktem
se nedostává skoro žádná pomoc.
Z důvodu nedostupnosti a hrozí
cího nebezpečí na cestách, a také
kvůli nedostatku elektrické
energie a paliva jsou dodávky léků
a zdravotnického materiálu velmi
nepravidelné.
Těhotné a kojící ženy přímo ne
gativně ovlivňuje omezený pří
stup k předporodní a poporodní
péči, k bezpečným porodům
a také nedostatečný přístup
k očkování dětí. Tento fakt dále
komplikuje skutečnost, že ome
zení pohybu z důvodu přítomnosti
bezpečnostních a kontrolních
stanovišť ovlivňuje pohyb všech
postižených obyvatel, a tím také
jejich přístup k zdravotní péči,

což má vážný dopad především
na ženy a děti.
Zdraví matek a dětí a mobilní
služby
MAGNA v západní části města
Mosul zlepšuje přístup
k poskytování služeb
reprodukčního zdraví. Rodiny,
které se vrátí do svých domovů,
mohou využívat služby mobilního
týmu. Přístup, kvalitu a pokrytí
služeb v péči o reprodukční zdraví
prostřednictvím mobilního týmu
v západních čtvrtích Mosulu
podporuje též ambulantní péče
porodnice nemocnice AlBatoo.
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LÉČÍME DÍKY VÁM
MAGNA je závislá na svých
podporovatelích,
sympatizantech a jejich finanční
pomoci, bez které by naše práce
nebyla jednoduše možná.
Kromě jednorázového daru
je mnoho způsobů, jak nám
můžete pomoci nadále
zabezpečovat materiální pomoc
obětem katastrof a epidemií.

MAGNA je velmi vděčná
svým podporovatelům
a sympatizantům za jejich
finanční pomoc, bez které by naše
práce a úspěch nebyly jednoduše
možné. Jsme hrdí na tuto
spolupráci a chceme poděkovat
všem našim individuálním
dárcům, firmám a korporacím,
nadacím a ostatním organizacím,
které nás minulý rok podpořily.
Vaše štědrost a velkorysost nám
umožňují fungovat nezávisle
na politických, ekonomických
a náboženských zájmech, což
považujeme za klíčové ve vztahu
k našim pacientům. Pravidelné
finanční příspěvky zabezpečují
dlouhodobou podporu už
existujících projektů a umožňují
nám také poskytovat flexibilní,
účinnou a adresnou pomoc
v krizových situacích. Naši
podporovatelé s námi denně
přikládají ruku k dílu
a pomáhají nám pomáhat.
V roce 2017 nám vaše štědré dary
pomohly rozšířit naše terénní
aktivity a zabezpečit lékařskou
péči většímu počtu lidí v nouzi.
Poskytovali jsme lékařskou
a sociální pomoc v zemích
na třech kontinentech.
Chtěli bychom upřímně
poděkovat každému, kdo nám
přispěl darem. Vaše podpora je
velmi důležitá, abychom mohli
poskytovat lékařskou pomoc
nezávisle, rychle a účinně tam,
kde je nejvíce potřebná.
LÉČETE TADY A TEĎ —
WWW.MAGNA.ORG
Děti potřebují vaši pomoc. Naše
neustálá přítomnost v terénu nám
pomáhá flexibilně a efektivně
pomáhat dětem a jejich rodinám
v nouzi. Společně s našimi
lékaři, zdravotními sestrami
a humanitárními pracovníky
pomáháte zachraňovat životy,
dětské životy každý den.
Vaše pravidelná pomoc je velmi
důležitá.
Vaše pomoc nám během
humanitárních krizí umožní rychle
zasáhnout tam, kde je to nejvíce
potřeba a pomoct lidem bez
ohledu na etnické, náboženské
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nebo politické zájmy. Díky Vám
budou děti a jejich rodiny moci
přežít každý další den — dostanou
zdravotní péči, léčbu a nebudou
trpět hladem.
MAGNA NEMOCNICE
Eshop Magna Nemocnice
naleznete na www.magna.org,
jenž představuje aktivity, které
realizujeme ve svých terénních
projektech a v partnerských
zdravotnických zařízeních po
celém světě. Obsahuje materiál
a potřeby z projektů MAGNA,
které se nacházejí v zemích
na třech kontinentech a které
zabezpečují dětem a jejich
rodinám bezplatné ošetření,
léčbu nebo stravu v rámci
dlouhodobých projektů, ale také
krátkodobých humanitárních
katastrof.
POMÁHEJTE PROSTŘEDNICTVÍM
SMS
100 % příspěvků z SMS sbírek
zabezpečuje zdravotní péči dětem
a jejich rodinám v nouzi přímo
v terénu.
Zasláním SMS si nastavíte
pravidelné měsíční příspěvky ve
zvolené hodnotě.
Více na www.magna.org.
30 Kč / MĚSÍC
Zabezpečí zdravotní a hygienické
potřeby pro bezpečný porod.
Aktivace: Pošlete SMS ve tvaru
DMS MAGNA 30 na číslo 87777.
60 Kč / MĚSÍC
Zabezpečí léky a materiál na léč
bu 20 pacientů na měsíc.
Aktivace: Pošlete SMS ve tvaru
DMS MAGNA 60 na číslo 87777.
90 Kč / MĚSÍC
Zabezpečí dítěti ohroženému
hladem jedno výživné jídlo každý
den na celý měsíc.
Aktivace: Pošlete SMS ve tvaru
DMS MAGNA 90 na číslo 87777.

KONTAKT
Sídlo:
Na Petřinách 2
160 00 Praha 6
Česká republika
Kancelář:
Belgická 23
120 00 Praha 2
Česká republika
+420 736 416 505
kancelar@magna.org
www.magna.org
magnadetivnudzi
@magna_world
magna_world
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