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Veľkorysé príspevky od individuálnych darcov, korporácií, nadácií a oficiálnych rozvojových programov
pomohli Magna Deti v núdzi uskutočniť a prevádzkovať projekty opísané v tejto sekcii. Stručné informácie
o našich aktivitách v jednotlivých krajinách môžete
nájsť na nasledujúcich stránkach. Ak máte záujem
o komplexnejšie informácie, navštívte naše webové
stránky www.magna.sk.

Naša práca v číslach
51 441 ambulantných lekárskych prehliadok
11 910 podvyživených detí registrovaných v MAGNA
nutričných centrách
151
hospitalizovaných ťažko podvyživených detí
1 587 detí registrovaných v MAGNA HIV/AIDS programe
358
novoregistrovaných HIV pozitívnych tehotných
žien v MAGNA programe
7 277 domácich prehliadok u pacientov
41 100 prenatálnych vyšetrení
21 313 tehotných žien testovaných na prítomnosť HIV
vírusu
10 778 lekárskych vyšetrení pre HIV/AIDS pacientov
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Drahí priatelia,
mnohé z ľudských nešťastí sa držia na špici svetových správ len krátko, a pritom by si zaslúžili oveľa
väčší priestor. Prírodná katastrofa, vojnový konflikt
či hladomor – pre mnohých len jedna zo smutných
správ, pri ktorej sa na chvíľu pozastavia. Pre ľudí
pomáhajúcich v teréne – každodenná realita.
Stovky ľudí z Magna Deti v núdzi sa denne snažia
realitu v teréne zmeniť. Svojou prácou, odhodlaním,
zapálenosťou pre vec. Nie vždy sme svedkami úspechu, ale ani to nás nezastaví. Každý rok nám prináša
nové situácie, nové výzvy alebo prekážky. Motiváciou
a veľkou hnacou silou pre nás však zostávajú malé víťazstvá a úspechy, ktoré na tejto ceste dosahujeme.
Rok 2011 bol poznamenaný vypuknutím hladomoru
vo východnom rohu Afriky. Somálsko, Keňa a Etiópia
prežívali jednu z najväčších potravinových kríz vo
svojej histórii. Kríza bola spôsobená kombináciou
troch faktorov – rýchlo rastúce ceny potravín, extrémne dlhodobé suchá a pretrvávajúci ozbrojený konflikt
v Somálsku.
Východnú Afriku postihlo najhoršie a najničivejšie
sucho od roku 1950. Extrémna situácia – vyschnuté
plodiny a uhynuté zvieratá – viedla k masívnemu
nárastu cien potravín až o 270 % oproti predchádzajúcemu roku. V júli 2011 OSN oficiálne oznámila
vypuknutie hladomoru. Prvýkrát po 25 rokoch! To
dokazuje, že situácia bola naozaj kritická, priniesla
smrť mnohým ľuďom, hlavne deťom a ich matkám.
Počet ľudí, ktorí v africkom rohu potrebovali potravinovú pomoc, sa zvýšil z predpokladaných šiestich
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miliónov na desať miliónov: 2,85 milióna v Somálsku,
3,2 milióna v Etiópii a 3,75 milióna v Keni. Podvýživa
detí dosahovala v niektorých utečeneckých táboroch
na severe Kene a v oblastiach severovýchodnej a východnej Kene až 45 %, čo je trojnásobok hranice stanovenej pre núdzovú situáciu. Takmer 2 milióny detí
trpeli chronickou podvýživou a takmer pol milióna
bolo diagnostikovaných na ťažkú akútnu podvýživu,
čo ohrozovala ich životy. Deti trpia podvýživou vtedy,
ak nedostávajú všetky živiny, ktoré ich telo potrebuje
pre rýchly rast a schopnosť odolávať infekciám. Ak je
nedostatok živín príliš vysoký, dieťa začne chradnúť.
Aby totiž potrebné živiny získalo, musí začať spotrebovávať vlastné tkanivá. Zároveň s tým sa prudko
zvyšuje riziko úmrtia – aj banálne detské choroby,
napr. respiračné ochorenia, môžu viesť k fatálnym
komplikáciám.
Každý týždeň sa o prechod hraníc do Kene pokúšalo 10 tisíc Somálčanov a 2 500 ich každý deň
prechádzalo hranicami s Etiópiou. Počet utečencov
v komplexe utečeneckého tábora Dadaab, v oblasti
Garissa, rýchlo prekročil úroveň 500 000, čo bohužiaľ
potvrdilo jeho smutné prvenstvo v rebríčku veľkostí
utečeneckých táborov na svete.
Okrem medzištátnej migrácie vzrástol pod vplyvom
týchto kritických okolností aj počet interne vysídlených obyvateľov. Státisíce ľudí, medzi nimi aj deti
a starci, sa presúvali pod stupňujúcim sa tlakom
humanitárnej krízy, rastúcim počtom medzištátnych
migrantov a limitovaným prístupom k akýmkoľvek
potravinám v rámci okresov.
Vychádzajúc z odborného, skúsenostného, personálneho a logistického zázemia misie MAGNA v Keni
bola naša humanitárna intervencia prirodzenou
reakciou na krízovú situáciu v krajine. MAGNA zmobi-

lizovala vlastný intervenčný tím ešte pred oficiálnym
vyhlásením hladomoru. Po dôkladnom preskúmaní
oblastí sme v okrese Garissa rozšírili svoju kenskú
misiu o projekt, ktorý reagoval na humanitárnu krízu
v oblasti afrického rohu. V okresnej nemocnici Iftin
otvorila MAGNA nutričné stabilizačné centrum pre
liečbu ťažko podvyživených detských pacientov.
V priebehu roka sme rozšírili pôsobenie aj do odľahlých častí regiónu a otvorili sedem ďalších nutričných
ambulantných centier.
Naša humanitárna činnosť v regióne Garissa bude
pokračovať aj v roku 2012.
Ste súčasťou skupiny ľudí, ktorá podporuje aktivity
Magna Deti v Núdzi vo svete a vďaka vám sú naši
pracovníci schopní pomáhať zachraňovať pacientov
a prinášať im nádej v ťažkých podmienkach v rôznych
kútoch sveta. V mene našich pracovníkov v teréne
a aj tých z kancelárií, a najmä v mene pacientov, ktorým spolu pomáhame, vám ďakujem za vašu podporu
v tejto humanitárnej práci.

Martin Bandžák
Predseda Správnej rady
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kancelárie Magna Deti v núdzi
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Kambodža
medzinárodní pracovníci: 9
lokálni pracovníci: 106
infekčné ochorenia, hiv/aids, podvýživa
starostlivosť o matku a dieťa

Tridsať rokov vojny a vnútroštátny konflikt koncom
minulého storočia zanechali Kambodžu zdevastovanú, bez vzdelaných a skúsených odborníkov.
V roku 1990 Index ľudského rozvoja (HDI – Human
Development Index) bol 0,51, ale v roku 2005 vzrástol
na 0,60, čo posunulo Kambodžu z nižšej úrovne na
strednú úroveň v kategórii Indexu ľudského rozvoja.
Napriek tomuto úspechu krajina stále vykazuje tie
najhoršie ukazovatele v ľudskom rozvoji v rámci
juhovýchodnej Ázie. V roku 2006 dosiahlo HDP na
jedného obyvateľa 419 USD. V niektorých oblastiach
vidieka početnosť populácie, ktorá žije pod priemerom chudoby, dosahuje až 79 %. V Kambodži žije
momentálne 67 200 ľudí infikovaných vírusom HIV.
U vyše 3 800 detí bola zistená a potvrdená prítomnosť vírusu HIV.
Magna Deti v núdzi sa zameriava na sprostredkovanie liečby a zdravotnej starostlivosti pre HIV pozitívne
deti a deti trpiace ochorením AIDS od roku 2003.
Zabezpečujeme dostupnosť antiretrovirálnej liečby
(ARV), zdravotnú starostlivosť, poradenstvo, prevenciu, starostlivosť o siroty, vzdelávanie a pravidelné
návštevy v domácnostiach našich pacientov žijúcich
s vírusom HIV.
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V roku 2011 MAGNA v spolupráci s Ministerstvom
zdravotníctva v Kambodži a Národným úradom pre
boj s HIV/AIDS prevádzkovala kliniku pre HIV pozitívne deti v oblastnej nemocnici Chey Chumneas
v Takhmau (provincia Kandal), a to celkovo pre 265
HIV pozitívnych pediatrických pacientov a 285 detí
vystavených nákaze vírusu HIV. Spolu sme na klinike
vykonali 4 255 konzultácií. Takisto sme realizovali
259 podporných skupín pre HIV detských pacientov.
V roku 2011 sa narodilo 210 novorodencov vystavených nákaze HIV a 285 takýchto detí bolo počas roka
aktívnych v programe. V rámci kompletnej zdravotnej
starostlivosti o HIV pozitívneho pacienta MAGNA realizovala 2 974 krvných testovaní (vrátane kompletného krvného obrazu, rezistenčných testov, CD4 testov
a testov na zistenie vírusovej nálože).
Súčasťou prevádzky HIV/AIDS kliniky je okrem liečby
aj psychosociálne poradenstvo, laboratórne testovanie, diagnostika, nutričné poradenstvo a sprostredkovanie hradenia nákladov na dopravu pre pacientov
na vyšetrenie.
Prostredníctvom programu PMTCT sa MAGNA v roku
2011 sústredila na minimalizáciu rizika prenosu
vírusu HIV z matky na dieťa. Program sprostredkúval
a zabezpečoval ženám prenatálnu, natálnu a postnatálnu starostlivosť s cieľom zabrániť prenosu vírusu
HIV z matky na novorodenca. Program PMTCT bol v
roku 2011 realizovaný v 4 zdravotných zariadeniach,
kde MAGNA asistovala pri 19 900 predpôrodných
vyšetreniach a uskutočnila 6 276 konzultácií. V roku
2011 prenatálne kliniky navštívilo 40 596 tehotných
žien (z toho bolo 12 627 prvých návštev). Program
zabezpečil každej žene dobrovoľné poradenstvo
a testovanie na identifikáciu jej HIV statusu. Program
magna deti v núdzi – výročná správa 2011
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registroval 230 nových HIV tehotných pozitívnych
žien, celkolo bolo sledovaných v roku 2011 365 žien.
MAGNA PMTCT program patrí medzi najväčšie v krajine a od začiatku svojho vzniku (rok 2006) ním
prešlo 966 HIV pozitívnych žien a narodilo sa v ňom
657 detí, z ktorých 96 % bolo diagnostikovaných
s negatívnym statusom HIV. MAGNA v kooperácii
s Insitute Pasteur Cambodge diagnostikuje novonarodené deti už v prvých troch dňoch ich života, čo nesmierne napomáha pri následnej liečbe novorodenca.
Podvýživa v Kambodži je rozšírená hlavne vo vidieckych oblastiach a zasahuje prevažne deti mladšie
ako 5 rokov. Extrémne rozšírená je aj medzi tehotnými a dojčiacimi ženami. Údaje o podvýžive patria medzi najvyššie v juhovýchodnej Ázii. Detská podvýživa
je jednou z najväčších v ázijsko-pacifickom regióne.
V Kambodži patrí podvýživa medzi najvážnejšie
zdravotné problémy vzhľadom k tomu, že úmrtnosť
detí mladších ako 5 rokov dosahuje až 83 prípadov
10 | magna deti v núdzi – výročná správa 2011

na každých 1 000 detí v tomto veku. Štatistiky taktiež
poukazujú na to, že až 40 % detí mladších ako 5 rokov je podvyživených, približne 29 % týchto detí je
vážne podvyživených a 9 % trpí akútnou podvýživou.
V období od roku 2000 do roku 2005 sa výskyt prípadov akútnej podvýživy znížil, avšak od tohto obdobia
nebol zaznamenaný postupujúci vývoj k lepšiemu,
dokonca v niektorých provinciách sa momentálna
situácia zhoršuje a dosahuje krízovú úroveň. Zvyšovanie cien potravín a následný ekonomický úpadok
predpokladá zhoršenie situácie a zvyšovanie výskytu
podvýživy.
Magna Deti v núdzi v roku 2011 pokračovala v realizácii nutričných aktivít a v rámci svojich cieľov
v liečbe a prevencii ťažkej akútnej a stredne akútnej
podvýživy, rovnako ako aj v podpore a propagácii
zdravého vývoja dieťaťa. MAGNA úspešne vykonávala
a zlepšovala hlavné činnosti v starostlivosti o podvyživené dieťa, ako je samotná zdravotná starostlivosť,

domáca starostlivosť, hospitalizácia a nemocničná
starostlivosť, odborná terapeutická liečba ťažkej
akútnej podvýživy či vzdelávanie v podobe vzdelávacích stretnutí pre mamičky a zákonných zástupcov.
Magna Deti v núdzi v roku 2011 prevádzkovala lôžkové pediatrické oddelenie s 24-hodinovou starostlivosťou v nemocnici Chey Chumneas v provincii
Kandal, kde sme hospitalizovali 92 detských pacientov s akútnou ťažkou podvýživou a s pridruženými
komplikáciami. 142 detí bolo nasadených na liečbu
terapeutickou stravou (RUTF). MAGNA distribuovala
14 672 kusov BP100 – špeciálnej terapeutickej stravy.
Vykonali sme 1 238 lekárskych ošetrení. V roku 2011
bolo v nutričnom programe liečených 585 akútne
podvyživených pacientov.
MAGNA v roku 2011 v rámci nutričného rehabilitačného programu poskytovala starostlivosť, terapeutickú
liečbu a doplnkovú stravu, tiež cielené individuálne
nutričné vzdelávanie pre podvyživené deti. Podchytenie podvýživy a včasná intervencia u detí v rannej
fáze vývoja je dôležitá v prevencii dôsledkov poškodenia psychického alebo fyzického vývoja, ktoré
môže pretrvávať aj v produktívnom období života.
MAGNA uskutočnila 1 238 nutričných konzultácií.
MAGNA vo všetkých svojich programoch dbá na domácu starostlivosť o pacienta, ktorú zabezpečujeme
prostredníctvom domácich návštev pacientov našimi
terénnymi pracovníkmi. V roku 2011 MAGNA spolu vo
všetkých programoch vykonala 961 domácich návštev.
MAGNA takisto poskytovala komplexnú starostlivosť
49 HIV pozitívnym sirotám vo svojich dvoch sirotincoch v Phnom Penh a Takhmau, ktoré dlhodobo
prevádzkujeme pre HIV/AIDS deti.
Magna Deti v núdzi pôsobí v Kambodži od roku 2003.
magna deti v núdzi – výročná správa 2011
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Keňa
medzinárodní pracovníci: 4
lokálni pracovníci: 70
infekčné ochorenia, hiv/aids, podvýživa,
starostlivosť o matku a dieťa

Keňa patrí medzi krajiny s nízkym príjmom a potravinovým deficitom, jej hmotný ročný domáci produkt
je 1 242 amerických dolárov na hlavu (údaje Svetovej
Banky, rok 2007). V rebríčku UNDP pre Index ľudského rozvoja bola Keňa označená v roku 2007 za krajinu
s priemerným ľudským rozvojom a umiestnená na
148. mieste krajín rozvojového sveta z celkového
počtu 177 krajín.
Keňa má dnes 39 miliónov obyvateľov, z čoho dvadsaťjeden percent žije v mestách. Pre viac ako 80 %
ľudí zostáva hlavným zamestnaním poľnohospodárstvo. Priemerná dĺžka života sa od začiatku milénia
zvýšila z 51 na 53 rokov, zatiaľ čo detská úmrtnosť
klesla zo 120 na 55 úmrtí na 1000 narodení. Rovnako
sa zvýšila gramotnosť, ktorá sa u mužov pohybuje
na úrovni 90 % a u žien na úrovni približne 80 %.
Hrubý domáci produkt (HDP) na jedného obyvateľa
predstavuje 1 600 USD, po rokoch pomerne významného rastu na úrovni 6 až 7 percent (v rokoch 2006
a 2007) klesol rast v roku 2008 na 2,2 %. Napriek
tomu jedna pätina populácie aj dnes stále žije pod
hranicou chudoby, z menej ako 1,25 dolára na deň.
Krajina je na 60. mieste v hodnotení indexu chudoby
(2007/2008).
12 | magna deti v núdzi – výročná správa 2011
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Podľa posledných odhadov z roku 2009 žije v Keni až
2,2 milióny ľudí s HIV/AIDS, čo tvorí takmer 7 % populácie. Z toho infikovaných detí do 14 rokov je 130 až
180 tisíc a žien v reprodukčnom veku nad 15 rokov od
800 tisíc do 1,1 milióna. Ženy pritom tvoria až 60 %
nakazenej dospelej populácie vo veku nad 15 rokov.
Miera výskytu HIV/AIDS v dospelej populácii (od 15
do 49 rokov) je 8 – 10 %. Ani štatistiky, ani presnejšie
aktualizované dáta o výskyte počtu HIV/AIDS infikovaných osôb, ani následne súvisiace informácie
z cieľovej provincie nie sú k dispozícii alebo sú veľmi
nesúrodé.
Napriek niektorým dobrým správam – celkové zníženie miery výskytu HIV/AIDS v celkovej populácii
na menej ako 5 %, stabilizovaný prírastok nových
infekcií (odhadovaných na 55 000 ročne) – je situ14 | magna deti v núdzi – výročná správa 2011

ácia i naďalej alarmujúca a pokračujúce evaluácie
v oblasti implementácie národného strategického
plánu v oblasti HIV/AIDS volajú po náraste zdravotníckych a sociálnych služieb a ich predvídateľnom
a udržateľnom financovaní. Podľa čísel z roku 2007
totiž stále zomiera na HIV/AIDS približne 300 Keňanov denne, antiretrovirálnu liečbu dostane menej
ako 200 000 ľudí približne z vyše 500 000, ktorí ju
potrebujú, a počet sirôt, ktoré kvôli AIDS stratili matku, otca alebo oboch rodičov sa pohybuje od počtu
990 tisíc až po 1,4 milióna.
Hlavným zdrojom infekcie u detí je pritom práve
prenos HIV z matky na dieťa (MTCT). K prenosu môže
dôjsť buď počas tehotenstva, počas pôrodu alebo
počas kojenia. Počas tehotenstva sa infikuje 5 až 8 %
detí prenosom z placenty. Pri pôrode je riziko preno-

su vyššie – 10 až 20 %. Navyše, ak sa matka rozhodne kojiť po dobu 18 až 24 mesiacov, ďalších 10 – 15 %
novorodencov sa nakazí vírusom. Štatistiky hovoria,
že ak nedôjde k dojčeniu a nie je zabezpečená
antiretrovirálna liečba, nakazí sa približne 15 až 30 %
novorodencov. Ak sa matka rozhodne dlhodobo kojiť,
tieto údaje sa pohybujú medzi 25 až 45 percentami
v závislosti od miery výskytu vírusu v matkinom tele
(tzv. viral load). Závažným problémom je nakoniec
i to, že len malé množstvo infikovaných detí je okamžite či neskôr zaradených do programov nastavených
na ARV liečby a bez takejto liečby až 70 % HIV pozitívnych detí zomrie v prvom roku života. Preto je veľmi
dôležité diagnostikovať HIV čo najskôr, aby bola
možnosť zaviesť opatrenia na predĺženie života.
Situáciu ďalej sťažuje skutočnosť, že väčšina (až 83 %)
populácie v Keni nepozná svoj HIV status. Vysoké ceny
potravín si každý deň vyberajú svoju daň. Odhaduje
sa, že práve v dôsledku nárastu cien potravín a paliva
5,6 milióna ľudí v Keni pocítilo neistotu vzhľadom
na každodenný prísun jedla. Aby sa ľuďom podarilo
denne čeliť nárastom cien potravín, sú nútení znižovať
svoje denné množstvo jedla či nakupovať lacné dostupné potraviny. Množstvo prípadov podvýživy je vo
väčšine krajiny kritické. V niektorých distriktoch Kene
až štvrtina detí trpí akútnou podvýživou.
Okolo 31 % detí vo veku nižšom ako päť rokov je zakrpatených (najmä pokiaľ ide o ich výšku) a okolo 20
% trpí podváhou. V porovnaní s mestskými oblasťami
je stupeň podváhy a zakrpatenia zhruba o 10 % vyšší
vo vidieckych oblastiach. Okrem toho tri zo štyroch
detí v tejto vekovej skupine trpia anémiou a trpí ňou
aj každá druhá žena a jeden z piatich mužov. Takmer
polovica kenských detí pod päť rokov a žien v reproduktívnom veku tiež čelí riziku nedostatku zinku.

Nedostatok vitamínu A stále prevažuje u detí a žien
vo všeobecnosti a tiež medzi špecifickými podskupinami mužov. Výrazné problémy v oblasti verejného
zdravia sú spôsobené rozšíreným nedostatkom
mnohých stopových prvkov, v pozadí ktorých stojí
nedostatok vitamínu A, zinku a železa.
Odhaduje sa, že viac ako 23 000 úmrtí detí súvisí so
zvýšenou náchylnosťou na infekcie, ktorú spôsobuje
nedostatok vitamínu A, a že okolo 70 % detí v Keni vyrastá so zníženou imunitou. Vo všeobecnosti možno
povedať, že situácia v oblasti výživy kenskej populácie je naďalej zúfalá.
Magna Deti v núdzi začala pôsobiť v Keni v roku 2006
v provincii Nyanza, kde svoje projektové aktivity
ukončila v roku 2010 a presunula ich na východné
pobrežie do oblasti Kwale, konkrétne do oblastnej
nemocnice Msambweni.
Rok 2011 priniesol pre Magna Deti v núdzi v oblasti
Msambweni mnoho výziev aj úspechov. Jedným z hlavných zlepšení bola skutočnosť, že vzhľadom k vysokej
potrebe našich služieb rozšírila MAGNA svoj HIV/
AIDS projekt z oblastnej nemocnice v Msambweni do
ďalších dvoch zdravotníckych zariadení (Lunga Lunga
a Vitsangalaweni). Vysoký počet pacientov nás prinútil rozšíriť náš program a dopraviť našu podporu do
vzdialených lokalít oblasti, bližšie k pacientovi.
MAGNA zlepšila systém rozšírenými konzultačnými
službami na klinikách pre HIV pacientov vo všetkých
troch zariadeniach a taktiež vykonala efektívne
zmeny na pediatrickom oddelení, kde sme zriadili
lôžkové stabilizačné centrum pre podvyživené deti.
Významná zmena bola zaznamenaná v starostlivosti o HIV pacientov a v ich vzťahu k pravidelnosti
liečby. Počet osôb nedodržujúcich liečbu sa znížil
z 30 – 35 % mesačne na 5 – 8 %. Dôvera v lekársky
magna deti v núdzi – výročná správa 2011
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a podporný personál zohrala dôležitú úlohu pri
pravidelných prehliadkach pacientov. MAGNA svojím
prístupom a spôsobom práce vytvorila systém poskytovania starostlivosti vrátane pravidelného laboratórneho testovania, HIV poradenstva, komunitnej
domácej starostlivosti a psychosociálnej pomoci.
Magna Deti v núdzi poskytla v roku 2011 starostlivosť
pre 1 798 HIV/AIDS pacientov, z toho 158 HIV pozitívnych pediatrických pacientov a 135 deťom deti vystaveným nákaze vírusom HIV.
Poradenstvo o HIV a psychosociálna podpora je
neoddeliteľnou súčasťou všeobecnej starostlivosti
pre HIV pozitívnych pacientov v MAGNA projekte.
V roku 2011 sme uskutočnili 2 935 individuálnych
konzultácií pre HIV pozitívnych pacientov, 2 174 individuálnych konzultácií pre HIV pozitívne tehotné ženy
a 2 177 prenatálnych vyšetrení.
Návštevy pacientov v ich obvyklom prostredí a porozumenie každodenným problémom, ktoré môžu
negatívne ovplyvniť liečbu, sú kľúčovou činnosťou
komunitných zdravotníkov. V rámci programu domácej starostlivosti bolo vykonaných 4 324 návštev.
Podvýživa u detí bola ďalšia výzvou, na ktorú MAGNA
v oblasti Msambweni v roku 2011 reagovala. MAGNA
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zdravotníci a komunitní pracovníci vykonali antropologické meranie a skontrolovali takmer 6 500 detí,
aby identifikovali ich stav výživy. V 3 zdravotníckych
zariadeniach bolo registrovaných 486 detí, ktoré potrebovali nutričné intervencie. 59 detí s vážnou akútnou podvýživou so zdravotnými komplikáciami bolo
hospitalizovaných v oblastnej nemocnici Msambweni.
Severovýchodná Keňa (somálska hranica)
Keňa spolu s ďalšími krajinami Afrického rohu bola
po väčšinu roka 2011 vystavená vážnej potravinovej kríze preto, lebo klimatické katastrofy sa stali
opakujúcim sa fenoménom v kratších cykloch, a tak
negovali úsilie o zníženie zraniteľnosti voči nim.
Suchom spôsobený výpadok úrody, zlé podmienok
pre dobytok, zvyšujúce sa ceny potravín a poškodené kapacity na vyrovnávanie sa s krízami sú niektoré z kľúčových faktorov spôsobujúcich potravinovú
krízu, ktorá so sebou priniesla neistotu 3,75 milióna
osôb v Keni.
Okrem už uvedeného tie oblasti, ktoré zažili najhoršie dopady sucha, sú tiež vystavené dlhodobej chudobe, vracajúcim sa konfliktom naďalej zhoršujúcim
situáciu potravinovej neistoty.

Odhaduje sa, že 385 000 detí do 5 rokov a 90 000 tehotných a dojčiacich žien trpelo akútnou podvýživou.
Vo východnej časti Kene (oblasť Turkana) udávajú
37,4 % globálnej akútnej podvýživy, čo vysoko presahuje prah krízovej situácie (15 %).
Opakujúce sa konflikty a nestabilita v Somálsku
spolu so suchom v Africkom rohu spôsobili masívny
cezhraničný príliv osôb – 30 000 osôb mesačne len
do utečeneckého tábora Dadaab. V septembri roku
2011 celkový počet utečencov a žiadateľov o azyl
v krajine dosiahol 590 921.
V dôsledku neustáleho nárastu cien základných
potravín, cien pohonných hmôt a trvajúceho sucha
sa v júli 2011 potravinová neistota pre chudobné
domácnosti v severných a východných pastierskych
oblastiach zhoršila na úroveň krízy a ohrozenia.
Prístup k vhodným doplnkovým potravinám vrátane
mlieka od zvierat zostával pre mnohé malé deti (teda
6 – 24 mesiacov) problémom, zatiaľ čo zdravotnícke
služby spravidla neboli schopné reagovať na špeciálne potreby žien a detí.
Po detailnom prieskume v lokalitách oblasti Garissa
v roku 2011 implementovala MAGNA projekt, ktorým
reagovala na humanitárnu krízu v rohu Afriky. Oblasť
Garissa, susediaca so Somálskom, je jedným z miest,
kde tisíce Somálčanov hľadajú útočisko.
MAGNA založila v územnejj nemocnici Iftin v Garisse
terapeutické výživové centrum (TFC) a posilnila
ambulantnú starostlivosť v ambulantnom terapeutickom programe (OTP) a v doplnkovom výživovom
programe (SFP).
MAGNA v roku 2011 poskytla plnú technickú a personálnu podporu a vytvorila TFC na liečbu detí s vážnou
akútnou podvýživou so zdravotnými komplikáciami.
Oblasť zasiahnutá podvýživou je tu rozsiahla a aktivi-

ty projektu sme rozšírili aj do odľahlejších častí, kde
sme zriadili a posilnili v 7 zdravotníckych centrách
nutričnú starostlivosť pre matky s deťmi.
Vo všetkých zdravotníckych zariadeniach bol zavedený
systém registrácie, referovanie pacientov, udržiavanie
záznamov so zaraďovacím systémom pre zdravotnícke
zložky, ktorý pomáha nutričným špecialistom a zdravotníckemu personálu sledovať pacientov a poskytovať adekvátnu starostlivosť. Sledovanie všetkých pacientov navštevujúcich zdravotnícke zariadenia a tiež
žijúcich v okolitých komunitách sa stalo štandardným
spôsobom práce pre komunitných zdravotníkov.
S nastavením a systémom, ktorý bol implementovaný
na začiatku projektu v auguste 2011, sme zaregistrovali a poskytli nutričné služby takmer 4 300 podvyživeným pediatrickým pacientom.
Africký roh stále rieši humanitárnu krízu a ľudia
stále potrebujú humanitárnu intervenciu. MAGNA so
svojím humanitárnym projektom bude pokračovať
s plánovanými aktivitami aj v roku 2012, aby pomohla stabilizovať súčasnú katastrofickú situáciu a vytvoriť udržateľný systém, ktorý môže priniesť úžitok
všetkým ľuďom v oblasti.
Magna Deti v núdzi pôsobí v Keni od roku 2006.
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Nikaragua
medzinárodní pracovníci: 2
lokálni pracovníci/dobrovoľníci: 68 + 8
všeobecná medicína, infekčné ochorenia,
podvýživa, starostlivosť o matku a dieťa

Nikaragua zostáva jednou z najchudobnejších krajín západnej hemisféry. V Nikarague žije zhruba
5,1 miliónov obyvateľov, z toho 52 % sú ľudia mladší
ako 18 rokov. Chudoba postihuje 2,3 miliónov ľudí,
pričom v krajine žije 900 000 osôb v podmienkach
extrémnej chudoby. Takmer 50 % populácie žije z menej ako jedného dolára na deň. Vo vidieckych oblastiach, 87 % domácností je považovaných za chudobné a 60 % domácností žije v stave núdze. U detí sa
takáto miera chudoby premieta do miery úmrtnosti
vo výške 71,8 %, hoci experti súhlasia s názorom,
že je tu minimálne 58 % prípadov, ktoré zostávajú
nezaznamenané. Každé tretie dieťa trpí chronickou
podvýživou a 20 % detí trpí kritickým stavom podvýživy. Miera úmrtnosti matiek v pomere 150 úmrtí
na 100 tisíc je neprijateľne vysoká. V krajine je veľmi
limitovaný prístup k pitnej vode a vyhovujúcej sanitácii, hlavne čo sa týka odľahlejších oblastí. Väčšina
úmrtí detí je spôsobená chorobami, ktoré sú za iných
okolností liečiteľné, napríklad hnačky, ochorenia
dýchacích ciest a podvýživa.
Hlavou rodiny v každej štvrtej domácnosti je žena.
Rodinné násilie vedie k rozpadu rodín a ku kultúre
násilia. Kvôli nefunkčnosti administratívy a zákonov
až 36 % detí nie je legálne registrovaných. Iba k 5 %
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telesne postihnutých detí sa dostáva špeciálna starostlivosť a podpora. Sexuálne zneužitia detí a mladistvých, drogy a násilie sú alarmujúcimi problémami
vystupujúcimi v súčasnosti na povrch. Prítomnosť
približne 76 000 nášľapných mín naďalej predstavuje
vysoké riziko pre deti a mladistvých.
Nikaragua má najviac adolescentných tehotenstiev
v Centrálnej Amerike. Podľa oficiálnych čísiel v 40 až
45 percentách všetkých tehotenstiev, ktoré registruje nikaragujský systém verejného zdravotníctva,
ide o dievčatá vo veku od 15 do 19 rokov, teda vek,
ktorý je považovaný z pohľadu pôrodníctva za vysoko
rizikový. Podobný pomer medzi chudobou a adolescentým tehotenstvom je vlastný viacerým rozvojovým
krajinám. V Nikarague je nechcené adolescentné
tehotenstvo len ďalšou z mnohých charakteristík
chudoby.
V roku 2011 MAGNA naďalej rozvíjala všetky aktivity,
ktoré boli nastavené v predošlom období. Naďalej
sme pokračovali v poskytovaní všeobecnej primárnej
zdravotnej starostlivosti, v testovaní populácie na sexuálne prenosné ochorenia (STD) vrátane HIV/AIDS,
poskytovaná starostlivosť bola zameraná aj na psychologickú starostlivosť a podporu pre obete domáceho a sexuálneho násilia.
Projekt mobilnej kliniky MAGNA (Magna Clinica
Ambulante) poskytuje všeobecnú zdravotnú starostlivosť, predpôrodnú a popôrodnú starostlivosť,
potravinovú bezpečnosť, manažment stredne
ťažkej a akútnej podvýživy, vakcinácie, špeciálnu
starostlivosť a asistenciu pre adolescentné tehotné
ženy vrátane odbornej psychosociálnej pomoci.
Mobilná klinika operuje v 10 regiónoch v distriktoch
Subtiava a Leon, kde je ekonomická a zdravotná
situácia najvážnejšia. V spádovej oblasti mobilnej
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kliniky žije 8 327 obyvateľov v 1 487 rodinách. Ide
o nasledovných desať komunít: Abangasca Norte,
Abangasca Central, Abangasca Sur Goyena, Sur,
Nueva Vida, Troilo, Los Barzones, Clariza Cardenas, Carlos Canales, Las Parcelas. Táto oblasť je
domovom pôvodnej (indiánskej) populácie, ktorá
žije v ťažkých podmienkach v oblasti s veľmi nízkou
zdravotníckou infraštruktúrou a obrovskou mierou
nezamestnanosti.
Mobilná klinika poskytla v roku 2011 lekársku pomoc
7833 pacientom a vykonala 5 911 návštev v rámci
domácej starostlivosti (tzv. „home based visits“)
vrátane 1 005 domácich návštev detí mladších ako
5 rokov, ktorým v prípade potreby bolo zabezpečené
rutinné detské očkovanie.
Takisto bola prevedená kontrola imunity tých pacientov, ktorí nedodržiavali imunizačný plán. Terénni
pracovníci pritom vykonali 504 návštev tehotných
žien, ktorým poskytli poradenstvo v oblasti výhradného kojenia, dôležitosti predpôrodných prehliadok,
dodržiavania hygieny počas tehotenstva a po pôrode
a užívania vitamínov a liekov. MAGNA pracovníci
učili ženy rozpoznávať príznaky nebezpečenstva
počas tehotenstva a vyškolili ich v oblasti plánovania
rodičovstva.
MAGNA sa venovala adolescentným tehotným ženám, pretože z pohľadu pôrodníctva sa považujú
za vysoko rizikové. 55 % úmrtí matiek je vo vekovej
skupine od 19 do 25 rokov.
V roku 2011 sme podchytili 37 nových prípadov adolescentných tehotných žien, celkovo bolo v programe
aktívnych 154 adolescentných matiek. Zaistili sme
komplexné prenatálne, natálne a postnatálne zásahy vrátane poradenstva, psychosociálnej podpory
a kurzov výchovy.

Počas roku 2011 pracovníci MAGNA zmerali a odvážili
2 466 detí vo veku menej ako 5 rokov a identifikovali
sme 402 pediatrických pacientov s akútnou podvýživou. Pre vybraných detských pacientov MAGNA
distribuovala dojčenské mlieko a obohatenú terapeutickú stravu. Kontroly a prehliadky sa konali
mesačne. Nutričné poradenstvo, hygienické kontroly
a kontrolné antropometrické merania sú súčasťou
každej návštevy.
V oblasti plánovania rodičovstva navštívili MAGNA
pracovníci 210 žien, ktorým vysvetlili význam a stratégie plánovaného rodičovstva a prízvukovali dôležitosť dodržiavania harmonogramu stretnutí. Ženám
tiež poskytovali hormonálnu antikoncepciu. Terénni
sociálni pracovníci a zdravotné sestry aktualizovali
záznamy týkajúce sa edukačných a školiacich aktivít.
MAGNA tím vykonal 214 PAP sterov a 878 testov na
HIV vrátane 73 tehotných žien. Psychológ poskytol
poradenstvo pred a po každom HIV testovaní a v 341
prípadoch poskytol špecifické poradenstvo týkajúce
sa domáceho a sexuálneho násilia, detských psychických problémov a porúch správania.
Prostredníctvom mobilnej kliniky sme distribuovali
plagáty a letáky, ktoré sa týkali preventívnych opatrení v oblasti vírusových ochorení a možností zdravotnej starostlivosti, ktorú mobilná klinika ponúka.
Spolu s poskytovaním lekárskych služieb sprostredkovala mobilná klinika tréningy pre pôrodné asistentky v komunitách a vzdelávacie programy zamerané
na prevenciu prenosu chorôb, prevenciu nákazy
infekciami ako sú malária, horúčka dengue, HIV/AIDS
a iné. Špecializovaný vzdelávací tím poskytol vzdelávanie klientom z komunít zamerané na ochorenia
dýchacích ciest, hnačky a červy, horúčku dengue,
maláriu, plánované rodičovstvo, správne kojenie,

leptospirózu, PAP, na zdravotnú starostlivosť o novorodenca a deti mladšie ako 5 rokov, monitorovanie
rastu dieťaťa a na dôležitosť imunizácie.
Komunitné vzdelávanie bolo súčasťou každého projektu mobilnej kliniky a všetkých liečených pacientov.
Magna Deti v núdzi pôsobí v Nikaragui od roku 2007.
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Demokratická
republika Kongo
medzinárodní pracovníci: 4
lokálni pracovníci: 60
hiv/aids, infekčné ochorenia, podvýživa,
starostlivosť o matku a dieťa

Pokračujúci konflikt na východe a severovýchode –
spolu s nefunkčnými alebo neexistujúcimi sociálnymi
službami a infraštruktúrou v krajine vrátane hlavného
mesta Kinshasa – vedie k tomu, že Demokratická republika Kongo (DRC) je miestom jednej z najhorších
humanitárnych kríz na svete.
Demokratická republika Kongo bola jednou z prvých
krajín Afriky, ktorá začiatkom 80. rokov 20. storočia
vytvorila a implementovala program zvyšovania
povedomia a prevencie voči HIV/AIDS. Prvý prípad
ochorenia na HIV bol registrovaný v roku 1983. V roku
1987 prišla DRC s Národným programom pre kontrolu
AIDS. Žiaľ, politická a občianska kríza sa svojím negatívnym vplyvom prejavila i v tejto oblasti. Dlhé roky
občianskych nepokojov a sociálno-politickej nestability mali na systém poskytovania zdravotných služieb negatívy dopad. Napriek tomu, že je po vojne,
zničený zdravotnícky systém zapríčiňuje, že 45 000
ľudí mesačne, z toho polovica detí mladších ako päť
rokov, umiera zväčša v dôsledku chorôb, ktorým sa
dalo predchádzať. Hospitalizovaní pacienti si musia
zaobstarávať vlastné lieky a niekedy dokonca aj zdravotnícky materiál, potrebný pre ich liečbu. Lekárne
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verejných zdravotníckych štruktúr sú často prázdne,
alebo v najlepšom prípade podzásobené, a ak si
pacienti chcú dopriať lieky, nemajú inú možnosť než
sa obrátiť na neoficiálne zdroje, ktoré sú nákladné,
neregulované a niekedy nebezpečné. Od získania
nezávislosti v roku 1960 prežila Demokratická republika Kongo pohnuté dekády politických konfliktov.
V poslednej dobe sa táto bývalá belgická kolónia
spamätáva z „Africkej svetovej vojny“ z rokov 1998 až
2003, z konfliktu, ktorý začali ustupujúci páchatelia
rwandskej genocídy, rozptýlení do siedmich ďalších
krajín, a rôzne povstalecké milície. Konflikt priniesol
najvyšší počet obetí na životoch od druhej svetovej
vojny. Prinajmenšom 37 % populácie, čo je približne
18,5 miliónov ľudí, nemá prístup k akejkoľvek forme
oficiálnej zdravotníckej starostlivosti.
Povážlivá situácia ľudí – takmer traja zo štyroch
Konžanov žijú v úplnej chudobe bez pravidelného prísunu jedla alebo pitnej vody – znamená, že
skoro dve tretiny konžskej populácie prichádzajú
o zdravotnú starostlivosť v dôsledku chýbajúcich
finančných zdrojov. Zdravotné ukazovatele vykresľujú
veľmi smutný obraz: jedno z ôsmich detí zomiera pri
narodení a v prípade prežitia sú vyhliadky na život
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dlhý 54 rokov. Kolaps zdravotníckeho sektora viedol
k tomu, že sa znova objavili ojedinelé choroby, ktoré
boli prakticky zlikvidované. Demokratická republika
Kongo zaznamenáva výskyt najväčšej škály infekčných chorôb, vrátane obrny, hemoragickej horúčky,
syfilisu, ovčích kiahní, čierneho kašľa, osýpok,
meningitídu, lepry a HIV/AIDS.
V roku 2011 útoky ozbrojených skupín i armády –
smutne známych masovým sexuálnym násilím – pokračovali, zatiaľ čo stovky detí ušli z ozbrojených
skupín a gangov po celej krajine. Sexuálne násilie je
rozšírené všade a je prítomné vo všetkých častiach
spoločnosti.
Hlavným dôsledkom tejto situácie je konštantné
porušovanie ľudských práv. Kriminalita a násilie sú
čoraz častejšie. Sexuálne násilie je pretrvávajúcim
problémom ľudských práv a verejného zdravia v DRC
a využíva sa ako vojnová zbraň. Môže mať trvalé
fyzické, psychosociálne a ekonomické dôsledky pre
obete a ich rodiny.
Ženy a dievčatá sú vystavené potenciálnym rizikám sexuálne prenosných infekcií vrátane HIV,
neželaných tehotenstiev, trvalého emocionálneho
poškodenia, odmietnutia rodinami a komunita-

mi a ekonomickej izolácie. Vzhľadom k tomu, že
väčšina fondov plynie do východnej časti krajiny,
región Kinshasy výrazne trpí nedostatkom fondov,
infraštruktúry a ľudských zdrojov v rámci zvýšeného
výskytu podvýživy, epidémie cholery a vzhľadom
ku komplikovaným výsledkom volieb na konci roka
2011 aj v rámci zvýšeného porušovania ľudských
práv vrátane sexuálnych útokov na všetku populáciu
vo veku od 12 do 17 rokov.
Podľa UNFPA bolo v roku 2009 registrovaných vyše
15 297 prípadov sexuálneho násilia v DRC, v roku
2010 to bolo takmer 25 390 hlásených prípadov,
podľa niektorých výskumov to bolo až takmer 40 000
hlásených prípadov za rok. Predpokladá sa, že počet
je vyšší, pretože veľa prípadov nie je hlásených. Väčšina z nich v Kinshase nie je oficiálne registrovaných
vzhľadom na nedostatok služieb a neexistujúcu bezplatnú zdravotnú, psychosociálnu a právnu podporu.
Správa Konžského ministerstva zdravotníctva z roku
2007 uvádza 1 376 230 ľudí žijúcich s HIV/AIDS.
Výskyt HIV v DRC (percento ľudí žijúcich s HIV) je so
svojimi 1,2 až 1,5 percentami v porovnaní s výskytom
HIV v sub-saharskej Afrike (kde je toto percento na
úrovni 4,2) stále pomerne nízky, ale krajina, ktorá
prežila zmienený konflikt, krajina s nízkym príjmom
stále čelí mnohým ťažkostiam a novovznikajúcim
problémom. HIV/AIDS je jednoznačne jedným z nich.
Vo viacerých provinciách je prístup k liečbe ARV
obmedzený. Dodávka liekov nie je adekvátna a cena
liečby zostáva veľmi vysoká. Napriek úsiliu o zmenu
tejto situácie malo na konci roku 2008 len 21 115 pacientov prístup k ARV liečbe, čo reprezentuje len 10 %
z tých, ktorí ju skutočne potrebujú. Nevedomosť,
cena, vzdialenosti a nutnosť cestovania, ale hlavne
prístup k liekom v rannom štádiu ochorenia sú faktor-

mi, ktoré najviac prispievajú k skutočnosti, že 22 %
pacientov na ARV liečbe zomrie do troch rokov.
Počet detí žijúcich s vírusom HIV odhaduje Národný program (PNLS) na 110 tisíc. Presné čísla nie sú
z viacerých dôvodov známe. Medzi podstatné dôvody
patrí prevažne chýbajúca pediatrická kontrola a liečba do roku 2009. V krajine žije takmer 38 950 HIV
pozitívnych detí, ktoré potrebujú ARV liečbu (odhad
z roku 2005). Len 12,8 % detí, ktoré ju potrebujú, ju
aj naozaj dostávajú. Ďalším problémom, ktorý liečbe
stojí v ceste, je fakt, že ľudia sa HIV epidémie stále
boja a ak je dieťa diagnostikované ako HIV pozitívne,
môže dokonca skončiť vylúčené z rodiny.
Odhaduje sa, že 2 % tehotných sú HIV pozitívne
a 23,3 % detí narodených HIV infikovaným matkám je
HIV pozitívnych pri narodení. Ročne sa narodí 23 660
detí s infekciou HIV. V súčasnosti má len 2,2 % HIV
pozitívnych žien prístup k liekom zabraňujúcim prenosu HIV. Množstvo a kvalita dostupných informácií
o výskyte HIV v Kongu zostávajú veľmi limitované.
Prístup k PMTCT, prevencii prenosu HIV z matky na
dieťa, malo podľa štatistík 10 % žien v Kinshase.
Včasné testovanie detí vystavených HIV počas tehotenstva, pôrodu a dojčenia začalo v DRC na začiatku
roka 2009 a stále nie je dostupné väčšine HIV vystavených detí.
V DRC bolo testovaných ako HIV pozitívnych 8 000
detí, asi 1 700 detí je na ARV liečbe v Kinshase. Podľa
štatistík v oblasti, kde MAGNA spustila projekt, žije
asi 18 000 HIV pozitívnych detí.
Situácia vyzerá byť stabilná, ale podľa štatistík z roku
2005 zomrelo 100 000 ľudí na choroby v súvisiace
s AIDS a 155 000 ľudí bolo novoinfikovaných, čo
predstavuje rastúcu tendenciu. DRC trpí nadmernou
mortalitou, ktorá je zjavná napríklad pri detskej
magna deti v núdzi – výročná správa 2011
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populácii: 129 na 1 000 živonarodených detí a 205
na 1 000 detí do piateho roku veku. DRC je v skupine
šiestich krajín na svete a troch krajín v Afrike, kde
zahynie ročne 50 % zo všetkých skonaných detí na
svete.
HIV infekcia postupuje rýchlejšie u detí než u dospelých. Napriek tomu existuje len niekoľko zariadení,
ktoré podporujú starostlivosť o deti s HIV. Podľa
PNMLS/PNLS zo 110 000 HIV pozitívnych detí má iba
5 000 prístup k ARV liečbe, čo predstavuje len 12,8 %
detí. Týmto projektom bolo pokrytých 5 zdravotných
zón Kinshasa-západ, kde žije okolo 1,2 milióna ľudí
(z toho 22 000 HIV pozitívnych detí), ktorí potrebujú
lekárske ošetrenie.
DRC zažila turbulentný rok, čo malé za následok
rôzne obmedzenia a stratu medzinárodnej podpory.
Prístup k ARV liečbe v DRC sa v roku 2011 skomplikoval. Podávanie liekov nie je adekvátne a cena za
liečbu ostáva veľmi vysoká. Napriek existujúcemu
úsiliu o zmenu tejto situácie na konci roka 2009 malo
len 34 967 pacientov prístup k ARV liečbe, čo predstavuje menej ako 12,4 %.
MAGNA HIV projekt zabezpečoval zdravotnú starostlivosť pre 179 HIV/AIDS pacientov v nemocnici
Kintambo, Kinshasa, a bol realizovaný v spolupráci
s Úradom pre zdravie a PNLS.
Takmer polovica všetkých úmrtí detí do 5 rokov
v Demokratickej republike Kongo je spojená s podvýživou. Jedno z desiatich detí trpí akútnou podvýživou. Podľa PRONANUT v meste Kinshase až 175 566
detí trpí stredne ťažkou akútnou podvýživou (MAM)
a 36 720 ťažkou akútnou podvýživou (SAM).
V troch zdravotných oblastiach – Kintambo, Bumbu
a Binz Ozone, kde MAGNA pôsobí, sa počet mierne
podvyživených detí odhaduje na 7 916 a počet detí
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trpiacich vážnou podvýživou vyžadujúcou liečbu
na 4 667.
Hlavným cieľom projektu Magna Deti v núdzi v Demokratickej republike Kongo v roku 2011 bolo prispieť
k zníženiu chorobnosti a úmrtnosti podvyživených
detí vo veku od 6 do 59 mesiacov v meste Kinshasa
a prostredníctvom HIV detského programu prispieť
k zníženiu dojčenskej úmrtnosti prostredníctvom
zabezpečenia kvality detskej ambulantnej a ústavnej
starostlivosti o HIV pozitívne deti.
Štátna nemocnica v Kintambo bola vybraná na HIV
projekt, lebo je dostupná a môže slúžiť veľkému
počtu pacientov. Pred príchodom Magna Deti v núdzi
starostlivosť o HIV pozitívne deti neexistovala v systéme nemocníc v celom zdravotnom obvode.
Projekt bol úspešne spustený ešte v auguste roku
2010. Realizácia projektu začala školením pracovníkov, organizovaným v spolupráci s PNLS Kinshasa.
Celkovo bolo vyškolených dvadsať zdravotných
pracovníkov, z ktorých šesť bolo priamo z nemocnice
Kintambo.
Aj v roku 2011 MAGNA zabezpečovala technickú
pomoc pre výkon zdravotníckej starostlivosti, renováciu a rekonštrukciu, ako aj denné doškolovanie.
Bol zriadený systém riadenia a monitorovania
zásob a v pravidelných intervaloch zabezpečovanie
dodávky zdravotného materiálu, liekov a testov.
Detské HIV pediatrické aktivity sú plne integrované do HIV centra, ktoré slúžilo pred príchodom
MAGNA iba pre dospelých pacientov. MAGNA
prevádzkovala aj program psychosociálnej pomoci
a špecializovaného poradenstva pre HIV pozitívneho pacienta.
MAGNA pokračovala aj v návštevách pacientov
v domácnostiach. Základná starostlivosť v teréne sa

organizovala pre pacientov, ktorí vynechali alebo sa
nedostavili na pravidelné zdravotné vyšetrenia.
V roku 2011 MAGNA prevádzkovala pre akútne podvyživených pacientov 10 centier ambulantnej liečby
pripojených k zdravotníckym centrám a jedno stabilizačné centrum v Kintambo nemocnici v Kinshase.

MAGNA v roku 2011 liečila 930 detí mladších ako
5 rokov s akútnou podvýživou, z nich 768 trpelo
ťažkou akútnou podvýživou.
Magna Deti v núdzi pôsobí vo Demokratickej Republike Kongo od roku 2009.
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Južný Sudán
Medzinárodní a lokálni
pracovníci: 3
Primárna zdravotná starostlivosť

Republika Južný Sudán sa stala najnovšou krajinou
na svete 9. júla 2011, keď získala štátnu suverenitu.
V krajina má zložitú štruktúru obyvateľstva. Počas roka
2011 časti krajiny stále ohrozovali aktivity bojových
skupín rebelov, boje medzi kmeňmi, zlodeji dobytka
a útoky „Armády božieho odporu“ (Lord’s Resistance
Army). Situáciu vyhrocovala obmedzená schopnosť
poriadkových síl a nedostatok vládnych štruktúr.
V Južnom Sudáne je rozšírená chronická neistota
zdrojov potravy a úroveň akútnej podvýživy presahuje úroveň ohrozenia, v niektorých oblastiach vyše
20 %. Iba 50 % obyvateľov má prístup k upraveným
zdrojom pitnej vody a len 20 % k upravenému vedeniu odpadov. Prístup k zdravotnej starostlivosti zostáva výrazne neadekvátny, menej ako polovica detí
dostáva rutinné očkovanie, úmrtnosť do 5 rokov veku
je stále vysoká (presahuje 100 úmrtí na 1 000 narodených detí) a úmrtnosť matiek dosahuje na 2 054 na
100 000 pôrodov, čo je najviac na svete.
V Južnom Sudáne vládne chronická potravinová
neistota a len menej ako 25 % obyvateľov má prístup
aspoň k základnej zdravotnej starostlivosti.
V roku 2005 skončil po 21 rokoch konflikt medzi
severom a juhom Sudánu. Zatiaľ čo vojenské boje
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väčšinou ustali, Južný Sudán je vystavený ďalšiemu
zápasu, a to s materskou a novorodeneckou úmrtnosťou. Jedna zo siedmich tehotných žien v Južnom
Sudáne zomrie z dôvodov súvisiacich s tehotenstvom. V celej krajine je menej ako 100 pôrodných
asistentiek, urgentne treba zvýšiť počet zdravotníkov,
aby sa pokryli potreby obyvateľov.
Podľa prieskumu v sudánskych domácnostiach v roku
2006 bola úroveň materskej mortality v Západnej
Equatorii 2 327 úmrtí na 100 000 pôrodov, čo je jedna
z najvyšších mortalít na svete.
Aj tam, kde je zdravotná starostlivosť dostupná, sú
služby starostlivosti o zdravie matiek a detí obmedzené a zriedka využívané. Dôvodom môže byť nedostatok vzdelania. Populačný fond OSN odhaduje,
že v roku 2006 dosahovala úroveň gramotnosti žien
len 12 % v porovnaní s 37 % u mužov; ženy majú teda
zlý prístup k informáciám o zdraví. Ďalším možným
dôvodom je, že tehotné ženy musia pešo prekonávať
dlhé vzdialenosti, aby sa dostali do predpôrodných
centier, úroveň dochádzky do centier sa teda silne
mení v závislosti od lokality.
Hoci by väčšina príčin úmrtí matiek – vrátane neúmerne dlhých nepostupujúcich pôrodov, krvácania,
sepsy a eklampsie – mohla byť obmedzená lepšie
vyškolenou asistenciou pri pôrode, v Južnom Sudáne
je pri menej ako 15 % pôrodov školený zdravotný
personál a 80 % pôrodov sa odohráva doma pod
dohľadom príbuzných, tradičných pôrodných báb
alebo dedinských pôrodných asistentiek. Vo všetkých
10 štátoch Južného Sudánu pôrodné asistentky, tradičné pôrodné baby a ani ďalší poskytovatelia starostlivosti matkám a novorodencom nemajú školenia
potrebné na vykonanie jednoduchých život zachraňujúcich či ošetrovacích procedúr.
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Nedostatok vybavenia a dodávok, zlé systémy odovzdávania pacientov a nedostatočná fyzická infraštruktúra tiež obmedzujú distribúciu zdravotných služieb. Popôrodné služby v zásade neexistujú napriek
faktu, že k väčšine úmrtí matiek a novorodencov
v Južnom Sudáne dochádza v postnatálnom období.
MAGNA si kladie za cieľ zasahovať duálnym kontinuálnym spôsobom, čo zahŕňa integrované zvládanie
chorôb novorodencov a detí, základnú pohotovostnú
pôrodnícku starostlivosť, rutinné očkovanie detí, poskytovanie zacielenej predpôrodnej starostlivosti vrátane podávania stopových prvkov a očkovanie proti
tetanu tehotných, opakovacie školenia a poskytovanie vybavenia dedinským pôrodným asistentkám.
MAGNA vstúpila do nového štátu v októbri 2011
s projektom, ktorý je orientovaný na poskytovanie
primárnej zdravotnej starostlivosti v komunitách
pre spádovú oblasť 33 505 ľudí, ktorí majú veľmi
obmedzený prístup k akýmkoľvek zdravotníckym
zariadeniam. MAGNA poskytuje technickú podporu
9 zdravotníckym zariadeniam v oblasti Terekeka,
najmä centrám primárnej zdravotnej starostlivosti
(PHCC) a jednotkám primárnej zdravotnej starostlivosti (PHCU).
Hlavným cieľom programov je zredukovať detskú
chorobnosť a úmrtnosť a tiež úmrtnosť matiek. Všetky
zariadenia spolu s mobilnou klinikou sú pripravené poskytovať efektívnu a cielenú starostlivosť pre
deti a matky: predpôrodnú starostlivosť, očkovanie
a podávanie vitamínu A, liečenie najbežnejších ochorení ako je malária a respiračné infekcie, prevenciu
sexuálne prenosných infekcií, vrátane HIV, očkovanie
proti osýpkam a DPT 3, zásahy pri pôrodoch.
Okrem zdravotníckych služieb ponúkaných pacientom je projekt MAGNA zameraný aj na školenia

a technickú podporu. Vytvorenie silných komunitných
zdravotníckych rád, ktoré dozerajú na aktivity primárnej zdravotnej starostlivosti v spolupráci s miestnou
vládou, je považované za kľúčové pri udržaní a pokračovaní programov.

MAGNA v roku 2011 prepravila do Južného Sudánu
humanitárnu materiálnu pomoc v objeme 2 ton zdravotníckeho materiálu a liekov.
Magna Deti v núdzi pôsobí v Južnom Sudáne
od roku 2011.
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Vietnam
medzinárodní pracovníci: 3
lokálni pracovníci: 24
infekčné ochorenia, hiv/aids, starostlivosť
o matku a dieťa

Vietnam je husto zaľudnenou krajinou, kde žije
takmer 87 miliónov ľudí. Významná je skutočnosť, že
Vietnam trpí koncentrovanou epidémiou HIV/AIDS.
Znamená to, že najvyššia miera prevalencie sa zatiaľ
nachádza medzi tzv. primárnou HIV populáciou, kam
patria užívatelia drog aplikujúci si drogu prostredníctvom ihiel, pracovníčky v sexuálnych službách
a muži, ktorí majú sex s mužmi. U týchto skupín obyvateľstva sa prevalencia pohybuje až do výšky 28 %
vzhľadom na provinciu, prevalencia v rámci celkovej
populácie v krajine je však 0,53 %. Tá zodpovedá
približne 293 000 ľuďom nakazených vírusom HIV
v roku 2007.
Vietnam má v porovnaní s inými krajinami pomerne nízku prevalenciu výskytu HIV/AIDS, avšak táto
zaznamenáva stúpajúcu tendenciu a ochorenie si
postupne nachádza cestu z koncentrovanej do bežnej populácie. Preto bolo potrebné venovať zvýšenú
pozornosť viacerým programom prevencie prenosu
HIV, medzi nimi aj prenosu z matky na dieťa, ktorý je
jednou z hlavných príčin nákazy u detí.
Deti sú postihnuté epidémiou HIV, a to najmä
dievčatá a chlapci do 15 rokov – tvoria takmer dve
percentá z celkového počtu HIV populácie v krajine. Počet tehotných žien s HIV sa odhadoval v
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roku 2008 na 4 100, očakáva sa zvýšenie na 4 800
do roku 2012. Bez lepšieho vzdelania a prístupu
k spoľahlivým informáciám a službám by takýto
vývoj viedol k vyše 2000 novorodencom nakazeným
vírusom HIV ročne.
Krajina riešila veľký problém týkajúci sa starostlivosti
a liečby HIV pacientov. V roku 2002 malo vo Vitname
len okolo 100 ľudí žijúcich s HIV/AIDS (PLHIV) prístup
k životne dôležitej antiretrovírusovej (ARV) liečbe.
V tej dobe nebola ARV liečba dostupná pre detských
HIV pacientov. V roku 2008 sa počet PLHIV na ARV
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zvýšil na zhruba 27 000. Je to však stále asi len 40 %
odhadovaných potrieb.
Trend vývoja ukazuje, že HIV pozitívna populácia sa je
čoraz mladšia a vírus si čoraz častejšie nachádza cestu
na prenos prostredníctvom heterosexuálneho styku,
ktorá je jednou z hlavných prenosových ciest do bežnej populácie. Z geografického hľadiska je najvyššia
koncentrácia HIV pozitívnych ľudí vo veľkých mestách,
v provinciách, kde je najvyšší výskyt rizikových skupín,
ako sú vyššie vymenovaní užívatelia drog, prostitútky
a muži, ktorí majú sex s mužmi. I keď prevalencia

HIV vo Vietname zostáva pomerne nízka, faktom je,
že v poslednej dekáde dochádza k nárastu prípadov
výskytu HIV/AIDS, ktorý súčasná (nedostatočná) miera
implementácie programov prevencie a liečby nebola schopná zastaviť, prípadne spomaliť. Dochádza
dokonca k situácii, keď je novoinfikovaných proporčne
viac medzi ženami ako medzi mužmi. Väčší výskyt infikovaných žien je stále vo vysokorizikových skupinách
(prostitútky), ide však už aj o ženy, ktoré nakazia ich
partneri. I podľa odhadov ministerstva zdravotníctva
sa tento nárast stáva pokračujúcim trendom.

Cieľom Magna Deti v núdzi vo Vietname v roku 2011
bolo prispieť k minimalizovaniu prenosu HIV vírusu z matky na dieťa, k zlepšeniu kvality života HIV
pozitívnych matiek a detí ako aj prispenie k zníženiu
chorobnosti a úmrtnosti HIV pozitívnych detí vo veku
0 až 15 rokov v hlavnom meste Vietnamu, Hanoji.
MAGNA projekt bol zameraný na vybudovanie integrovanej starostlivosti v oblasti prevencie prenosu HIV
z matky na dieťa a vytvorenie prístupu k zdravotnej
starostlivosti deťom narodeným HIV pozitívnym matkám v troch hanojských zdravotníckych zariadeniach:
magna deti v núdzi – výročná správa 2011
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National Hospital of Pediatrics, National Gynecology
and Obstetric Hospital a Hanoi Obstetric Hospital.
Táto starostlivosť mala podobu komplexnej zdravotnej a sociálnej predpôrodnej, pôrodnej a popôrodnej
starostlivosti s cieľom znížiť počet prípadov prenosu
HIV z matky na dieťa a následnej zdravotnej starostlivosti o novonarodené dieťa vrátane vytvorenia
možnosti skorého testovania na prítomnosť vírusu
HIV a následnej liečby.
V roku 2011 MAGNA asistovala 458 zaregistrovaným
HIV pozitívnym deťom a 286 deťom vystaveným
nákaze vírusom HIV. V roku 2011 MAGNA tím vykonal
9 045 individuálnych konzultácií pre registrovaných
detských pacientov v National Pediatric Hospital.
Poradenstvo pre HIV pozitívnych detských pacientov
a ich rodičov takmer neexistovalo a poskytovali sa
iba stručné a v mnohých prípadoch pre pacienta nezrozumiteľné medicínske informácie. 97 % pacientov
nepoznalo svoj HIV status, a tým ohrozovali adherenciu na ARV liečbu. Poskytovaním pravidelného poradenstva došlo k uvoľneniu napätia, ktoré v dôsledku
stigmatizácie najvýraznejšie sťažovalo prácu zdravotníkov, čo viedlo k zlepšeniu výsledkov liečby.
Projektovými aktivitami sa nám výrazne podarilo
znížiť úmrtnosť HIV pozitívnych detí. Už v mesiaci júl
2010, keď sa projekt začal priamo realizovať v nemocničných zariadeniach, počet úmrtí HIV pozitívnych
detí bol takmer 45 percent. Úspešná implementácia
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projektu a efektívna činnosť MAGNA pracovníkov
znížila úmrtnosť detí o 92 %.
Úspechy boli zaznamenané aj v testovaní na identifikovanie HIV statusu dieťaťa, ktoré sa narodí HIV
pozitívnej matke. MAGNA zaviedla techniku dry blood
spot – DBS test na skoré identifikovanie HIV statusu
u detí pod 18 mesiacov v National Pediatric Hospital, čím sa táto nemocnica stala jedným z prvých
poskytovateľov tohto testu v krajine. MAGNA svojimi
projektovými aktivitami zvýšila dostupnosť testovania vírusovej nálože u HIV pacientov, keď sme v roku
2011 zabezpečovali testovanie vírusovej nálože pre
všetkých HIV pediatrických pacientov na ARV liečbe.
MAGNA v spolupráci s partnerskými nemocnicami
zabezpečila každej tehotnej žene dobrovoľné poradenstvo a testovanie na HIV. Bolo testovaných 7 777
tehotných žien, z nich 128 bolo identifikovaných ako
HIV pozitívnych. Tým následne boli v zdravotníckom
zariadení poskytnuté všetky nevyhnutné zdravotnícke intervencie.
Vytvorenie systému prepojenia všetkých dôležitých
zložiek v rámci projektu – PMTCT programu v gynekologických nemocniciach s HIV pediatrickým programom v National Hospital of Pediatrics – bolo novou
skutočnosťou, ale zároveň elementárnym prvkom
zabezpečenia kontinuity sledovania pacienta.
Magna Deti v núdzi pôsobí vo Vietname od roku 2010.
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Haiti
medzinárodní pracovníci: 5
lokálni pracovníci: 15
prírodná katastrofa (zemetrasenie) – medicínska
starostlivosť a materiálna pomoc

Haiti, karibský ostrov s približne 10 miliónmi obyvateľov, je najchudobnejšou krajinou na západnej pologuli. Chronická politická a ekonomická nestabilita
má značný vplyv na prístup k lekárskej starostlivosti.
V krajine je trvalý nedostatok školených zdravotníkov
a nemocniciam trvalo chýbajú zásoby. Aj pred devastujúcim zemetrasením, ktoré zasiahlo Haiti v roku
2010, bola základná zdravotná starostlivosť mimo
dosahu väčšiny Haiťanov. Poplatky požadované verejnými aj súkromnými zdravotníckymi zariadeniami
robili starostlivosť nedostupnou; pacienti mohli byť
odmietaní, pretože nemocnice boli plné, alebo museli opustiť liečbu, keď im došli peniaze. Zdravotnícke
zariadenia boli často zatvorené kvôli štrajkom.
Zemetrasenie, ktoré zdevastovalo Haiti 12. januára 2010, zabilo vyše 220 000 ľudí, zranilo viac ako
300 000, následkom čoho bolo vykonaných 4 000
amputácii. Tri milióny ľudí, resp. 30 % populácie bolo
zasiahnutých.
Haiti má 40 % populácie pod 14 rokov, z toho vyplýva, že deti boli mimoriadne postihnuté zemetrasením
a je jasné, že toto bola – a stále je – kríza s obrovským dosahom na deti. Takmer 1,5 miliónom detí sa
dramaticky narušil život a veľa ďalších žije v kritických podmienkach a vyžaduje kontinuálnu starostli38 | magna deti v núdzi – výročná správa 2011
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vosť a ochranu. Ženy a deti na Haiti sa snažia bojovať
so sériou katastrofických nešťastí, ktoré začali v roku
2010: devastujúce zemetrasenie, epidémia cholery,
ktorá nasledovala po vážnych povodniach a hurikánoch. Teraz, o necelé dva roky neskôr, následky
zostávajú. Približne 600 000 ľudí vrátane viac ako
250 000 detí pokračuje v živote v preplnených táboroch, ktoré zvyšujú ich zraniteľnosť voči zdravotným
a výživovým problémom a tiež zvyšujú riziko zneužívania a využívania.
Od zemetrasenia sú haitské ženy a dievčatá v táboroch vystavené znásilneniam. Sexuálne násilie je na
Haiti už dlho krízové, často využívané ako „politická
zbraň“. Riziko znásilnenia je výsledkom podmienok
v táboroch, ktoré sa od zemetrasenia nezlepšili.
Nebezpečenstvo súvisí s nedostatkom osvetlenia, zabezpečenia prístrešia a so skutočnosťou, že rodinné
a sociálne siete, ktoré kedysi poskytovali ochranu,
boli zničené pri katastrofe. Dôsledkom týchto podmienok je život ohrozujúca diskriminácia žien, ktorá
vyúsťuje do znásilňovania a sexuálneho zneužívania.
Približne 120 000 ľudí na Haiti žije s vírusom HIV,
z nich 63 000 je žien a 8 500 detí do 14 rokov. Výskyt
HIV medzi mladými od 15 do 24 rokov je alarmujúci,
najmä medzi dievčatami, u ktorých výskyt infekcie
narastá dvojnásobnou rýchlosťou v porovnaní s
chlapcami.
Bezpečnosť, hrozba nezákonného obchodovania
s drogami, iné formy zneužívania, medzery v sociálnej
ochrane, nedostatočné vyhliadky postihnutých detí
a celková situácia v zemi zvyšovali riziko prenosu HIV
u detí a hlavne adolescentov. Bola silno ovplyvnená
infraštruktúra a organizácia zdravotníckeho systému,
čo znížilo jeho schopnosť reagovať na naliehavé zdravotné potreby populácie. Silné dažde a nadchádzajúca
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sezóna hurikánov v roku 2011 zhoršili už beztak komplikovanú situáciu. Deti sú vystavené vyššiemu riziku
dehydratácie, úmrtnosti a chorobnosti na hnačku
a vodou prenášané choroby. Populácia bola silno
zasiahnutá a vyžaduje psychickú a psychosociálnu
podporu.
Potreba psychologickej podpory pre deti postihnuté
zemetrasením je veľmi silná. Riešenie „neviditeľných
rán“. Mnoho ľudí, ktorí prežili katastrofu, bolo vystavených silnému traumatickému zážitku. Boli priamo
konfrontovaní s deštrukciou a smrťou, videli vyhrabávanie či pochovávanie mŕtvych tiel, stratili rodičov,
súrodencov, príbuzných a mnohí z nich prišli o svoj
domov. Po takýchto zážitkoch sa očakáva, že príde
celý rad reakcií a emócií. Keďže zážitok z katastrofy
je dramatický, extrémny, náhly a dokonca aj potenciálne ohrozujúci život, zaryje sa do pamäti a stáva sa
poruchou, s ktorou človek žije. Spomienky na hrozné
udalosti môžu ovplyvňovať myšlienky a pocity človeka.
Dlhodobými následkami sú potom strach, zraniteľnosť, depresia, hnev a poruchy spánku, opakované
a nekontrolovateľné opätovné prežívanie samotnej
udalosti. Človek, ktorý trpí následkami takéhoto traumatického zážitku, je mimoriadne náchylný na rozvoj
patologických symptómov. Ak sa psychická trauma
nelieči, kvalita života človeka sa môže znížiť.
MAGNA po zemetrasení okrem akútnej zdravotnej
starostlivosti (pohotovostná, chirurgická, úrazová
a ortopedická starostlivosť) pre vyše 2 000 pacientov implementovala tiež rozsiahlu psychosociálnu
intervenciu pre zachránených v táboroch Aviation,
Nazon, Solino, Corvington, FEED a v inštitúte Fame
Pereo, konzultanti poskytovali starostlivosť o duševné zdravie a tiež konzultácie pre obete sexuálneho
násilia a HIV/AIDS pacientov.

Cieľovou skupinou pre psychosociálne aktivity boli
tí jedinci, ktorí trpeli príznakmi posttraumatického
stresu rôznej intenzity, spôsobeného touto prírodnou
katastrofou, ale aj následnými problémami, ktoré
po katastrofe nastali, ako je násilie, sexuálne násilie, veľká sociálno-ekonomická nestabilita, smútok
a beznádej z neistej sociálnej situácie. Špecifické
psychosociálne poradenstvo bolo zamerané na
epidémiu cholery, ktorá veľký počet pacientov viedla
k opätovným obavám o život a k strachu zo smrti.
Mnohí pacienti boli konfrontovaní s nákazou alebo
so stratou blízkej osoby. Psychická trauma môže byť
spôsobená buď priamo traumatickými zážitkami, alebo nepriamo, nedostatkom potrebných ochranných
mechanizmov v čas katastrofy a mesiacoch nasledujúcich po katastrofe.
Počet všetkých pacientov liečených na skupinovom
poradenstve bol 2 069, počet pacientov z fokusovaných skupiny bol 2 057. Na individuálnych terapeutických sedeniach sa liečilo až 1 778 pacientov.

Súčasťou projektu bola aj obnova zdravotníckeho
systému a výstavba zdravotného centra pre matky
s deťmi v Port-au-Prince. Zdravotné centrum pre
matku a dieťa je bežný model existujúci v mnohých
krajinách a je dôležitý z niekoľkých dôvodov. Služby
ponúkané na klinike spočívajú v základných konzultáciách, prenatálnej a postnatálnej starostlivosti,
vakcináciách, plánovaní rodičovstva a zaraďovaní
pacientov do programu duševného zdravia, nutričných intervenciách i liečbe HIV pozitívnych detí
a novorodencov narodených HIV pozitívnym matkám.
Mnoho zdravotných problémov súvisí so životnými
podmienkami extrémnej chudoby: infekcie dýchacích
ciest, kožné infekcie alebo akútne hnačky.
Magna Deti v núdzi zostáva prítomná na Haiti aj v nasledujúcom období. Zameriavame sa predovšetkým
na obnovu zdravotníckych zariadení a poskytovanie
psychosociálnej pomoci obetiam prírodnej katastrofy.
Magna Deti v núdzi začala na Haiti pôsobiť
od roku 2010.
magna deti v núdzi – výročná správa 2011

| 41

Pracovníci a dobrovoľníci
Práca Magna Deti v núdzi zavisí od odhodlania, obetavosti a ťažkej práce ľudí, ktorí sa podieľajú na výkone projektov priamo v teréne. Pôsobia v neľahkých
podmienkach v krajinách trpiacich extrémnou chudobou, vojnovými a povojnovými traumami, HIV/AIDS,
podvýživou alebo následkami prírodných katastrof.
Tieto krajiny sa stávajú ich pôsobiskom zväčša na
9–12 mesiacov. Náklady spojené s ich prácou sú hradené a dostávajú mesačnú odmenu, ktorá sa odvíja
od predchádzajúcich pracovných skúseností z terénu
a od rozsahu ich projektových zodpovedností.
V roku 2011 Magna Deti v núdzi vyslala do terénu
12 medzinárodných pracovníkov/dobrovoľníkov, ktorí
pracovali v MAGNA projektoch v teréne. Náš medzinárodný tím poskytoval medicínsku a sociálnu asistenciu
po boku svojich vyše 300 lokálnych kolegov. Nasledujúci zoznam zachytáva mená ľudí, ktorí pracovali
priamo v teréne na jednotlivých misiách v roku 2011:
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terénni pracovníci a dobrovoľníci:
Denisa Augustínová, Martin Bandžák, Romain Santon,
Andrea Stránska, Miroslava Cerulová, Marion Baudry,
Karin Slováková, Predrag Nedeljkovic, Ione Haddock,
Laura Smith, Flo Baker, Bethany Lloyd
Aktivity slovenskej pobočky týkajúce sa
administratívy, financií, kampaní, styku
s verejnosťou a komunikácie s darcami
realizovali:
Nikola Endrychová-Dudová, Marián Glezl, Lívia
Šimová, Peter Gabriž, Eva Havašová, Lucia Štefánková,
Martina Šáteková, Barbara Langsfeldová, Michal
Borec, Martin Bandžák, Denisa Augustínová
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The entire amount from the sale of magna lemonade will be

Make sure you join us!

We should appreciate the nice time spent with
friends and family. Children in need do not have the
opportunity. That is why we support the Magna project.

Informačné kampane a aktivity v roku 2011
zachráň život
Cieľom tohto webového projektu bolo ponúknuť všetkým, ktorí sa chcú podieľať na záchrane a zlepšení
životov detí, nápady, inšpirácie a pravidlá podpory.
Projekt ukázal, že pomáhať môžeme všetci, že existuje veľa možností a prostredníctvom vlastných aktivít
môže šíriť myšlienku podpory vo svojom okolí každý. Fotoreportáže a príbehy z terénu priblížili prácu
MAGNA humanitárnych pracovníkov a ich pacientov.
Zároveň vyzývajú študentov, žiakov či ich okolie
k prispeniu vlastným príbehom pomoci.
http://zachranzivot.sk
fieldtrack
Fieldtrack je informačno-edukačný projekt, ktorého
cieľom je zvýšiť záujem verejnosti o dianie vo svete
a prostredníctvom sociálnych sietí Facebook a Twitter
spojiť širokú verejnosť s realitou života ľudí vo svete.
FieldTrack vytvára kontakt medzi MAGNA humanitárnymi pracovníkmi vo svete, ktorí pracujú často vo
veľmi izolovaných podmienkach v Kambodži, Kongu
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alebo na Haiti, a spája ich s rodinami, priateľmi
a sympatizantmi. Nikto nedokáže autentickejšie
hovoriť o dôsledkoch prírodných katastrof, vojen, extrémnej chudoby, a zároveň ponúknuť analýzu toho,
ako by to mohlo byť vykonané lepšie alebo inak, než
ľudia pôsobiaci priamo na mieste. FieldTrack tiež rozosiela fotografie, vložené novinové články, analýzy,
fakty a čísla spojené s konkrétnymi témami (vojna,
hlad, AIDS, chudoba atď.), ktoré dopĺňajú autentický
obraz z terénu. Vizuálny obsah (fotografie a videá) na
FieldTrack zaisťuje fotograf Martin Bandžák.
http://fieldtrack.magna.sk

Vážme si príjemné chvíle, ktoré zažívame
v kruhu priateľov a rodiny. Deti v núdzi ich
nepoznajú. Preto podporujeme projekt Magna.

Pridajte sa k nám aj vy!

Celá suma z predaja magna limo bude odovzdaná
slovenskej humanitárnej organizácii Magna.*

limo
magna
3.99€/0,5 l 11,39€/1,5 l

passion fruit, zázvor, limeta, routin
passion fruit, hnedý cukor, 7up, sóda

*Výťažok z predaja magna
limo darujeme slovenskej
organizácii Magna Deti v núdzi.
humanitárnej
Výška odovzdaného príspevk
u od zákazníkov
Medusa Group bude pravideln
e zverejňovaná na www.m
agna.sk

magna limo zachraňuje životy
Počas letných mesiacov sa mohli všetci návštevníci
reštaurácií PRIMI (Eurovea, Michalská alebo Polus)
a KUBU (Aupark) osviežiť magna limonádou a pritom
pomôcť deťom v núdzi. Magna Deti v núdzi a Medusa
group spoločne vytvorili projekt, z ktorého 100 %
výťažku putovalo na záchranu života detí v MAGNA
projektoch vo svete.
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Darcovia
Magna Deti v núdzi je veľmi vďačná svojim podporovateľom a sympatizantom za ich finančnú pomoc, bez
ktorej by naša práca jednoducho nebola možná.
Sme hrdí na spoluprácu s vami a chceme sa poďakovať všetkým našim individuálnym darcom, firmám
a korporáciám, nadáciám a ostatným organizáciám,
ktoré nás podporujú. Vaša štedrosť a veľkorysosť nám
umožňujú fungovať nezávisle od politických, ekonomických a náboženských záujmov, čo považujeme
za kľúčové vo vzťahu k našim pacientom a klientom.
Pravidelné finančné príspevky zabezpečujú dlhodobú
podporu už existujúcich projektov, umožňujú nám tiež
flexibilne poskytovať efektívnu a adresnú pomoc v krízových situáciách. Naši podporovatelia s nami denne
prikladajú ruku k dielu a pomáhajú nám pomáhať.
V roku 2011 nám vaše štedré dary pomohli rozšíriť
naše aktivity v teréne a zabezpečiť lekársku starostlivosť väčšiemu počtu ľudí v núdzi. Poskytovali sme lekársku a sociálnu pomoc na troch kontinentoch sveta.
magna záchranca
Morálny rozmer programu Magna Záchranca stavia na
dôvere k nám, a to na základe výsledkov našej práce,
a ponúka darcom spôsob, ako podporiť našu flexibilitu, rýchle a efektívne konanie v krízových situáciách.
Spolu s nami môže darca – Magna Záchranca – jednorazovým alebo pravidelným príspevkom pomáhať
zachraňovať detské životy, bojovať proti chorobám,
hladu a podvýžive. Zároveň má prehľad o tom, ako,
komu a kde jeho peniaze pomáhajú každý deň.
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podpor dieťa
Podpor dieťa je program, ktorý umožňuje darcom
pravidelnými mesačnými príspevkami (už od 20 €
mesačne) zmeniť osudy detí a dať im nádej na
kvalitnejší život. Ako Darca zabezpečujete dieťaťu
v Kambodži krajší, zdravší a kvalitnejší život. Všetky
deti v programe sú obeťami epidémie HIV/AIDS,
ktorá zasiahla Kambodžu na začiatku tohto milénia.
Nevinné deti, ktoré dostali AIDS do vienka od svojich
rodičov už pri narodení, zomierali na ulici bez akejkoľvek lekárskej pomoci. Magna Deti v núdzi bola
v roku 2002 jednou z prvých organizácií, ktorá sa
aktívne začala venovať liečbe a starostlivosti o tieto
deti. Mnohé z týchto detí osireli alebo stratili jedného
z rodičov. Nefunkčný zdravotný systém v Kambodži
a extrémna chudoba rodín, odkiaľ deti pochádzajú,
im neumožňuje sa o ne postarať.
Vo všetkých programoch pomoci nás v roku 2011 podporilo 61 497 individuálnych darcov, vďaka ktorým
sme boli schopní pokračovať v našom boji s HIV/AIDS
a detskou podvýživou, v zabezpečovaní prístupu
k zdravotnej starostlivosti pre matky s deťmi. Okrem
toho sme reagovali na katastrofickú situáciu na kensko-somálskych hraniciach, ktorá vznikla následkom
extrémneho sucha a vojnového konfliktu v Somálsku,
a spustili sme prevádzku 8 nutričných centier v oblasti.
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Financie

V roku 2011 Magna Deti v núdzi vynaložila 951 533 € na prevádzkovanie programov
priamo v teréne a 68 499 € na edukačné kampane, fundraising a administratívne
náklady. Na začiatku svojho vzniku sa Magna Deti v núdzi dobrovoľne zaviazala, že
použije minimálne 80 % získaných prostriedkov na realizáciu projektov a len 20 %
použije na získavanie darcov a zabezpečenia chodu organizácie.

Celkové rozdelenie nákladov Magna Deti v núdzi v roku 2011
Zdroj použitia príspevkov
Humanitárna a rozvojová pomoc
Získavanie zdrojov
Správa a riadenie
SPOLU

Suma v €
951 533
13 835
54 664
1 020 033

% podiel
93,3
1,4
5,4
100

Rozdelenie nákladov podľa krajín na humanitárnu a rozvojovú pomoc Magna Deti v núdzi v roku 2011
príjmy

príspevky od nadácií,
korporácií a fyzických
osôb (53,8 %)
ostatné príspevky (1 %)

príspevky od vládnych
inštitúcií (45,0 %)

výdavky

správa a riadenie (5,4 %)
získavanie zdrojov (1,4 %)

humanitárna a rozvojová
pomoc (93,3 %)
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Zdroj použitia príspevkov

Suma v €

Kambodža
Keňa
Nikaragua
Južný Sudán
Demokratická republika Kongo
Vietnam
Haiti
SPOLU

353 258
253 449
66 440
31 073
108 362
62 355
75 596
951 533

% podiel
37,2
26,6
7,0
3,3
11,4
6,6
7,9
100

Rozdelenie nákladov podľa použitia na humanitárnu a rozvojovú pomoc Magna Deti v núdzi v roku 2011
Zdroj použitia príspevkov

Suma v €

Náklady na konzultačné a podporné práce v teréne
Náklady na podporu a vzdelávanie lokálnych zamestnancov
Náklady na lokálnych zamestnancov
Náklady na medzinárodných pracovníkov
Náklady na lieky, výživu
Operačné náklady
Náklady na logistiku a prepravu materiálu
Ostatné náklady
SPOLU

79 395
17 275
271 873
179 425
164 151
136 040
103 078
298
951 533

% podiel
8,3
1,8
28,6
18,9
17,3
14,3
10,8
0,0
100,0

Výnosy Magna Deti v núdzi v roku 2011
Zdroj použitia príspevkov

Suma v €

Príspevky od vládnych inštitúcií
Príspevky od nadácií, korporácií a fyzických osôb
Ostatné príspevky
SPOLU

326 467
390 086
8 368
724 921

% podiel
45,0
53,8
1,2
100
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Vaša pomoc je potrebná
Spolu s nami môžete jednorazovým alebo pravidelným mesačným príspevkom pomáhať zachraňovať
detské životy, bojovať proti chorobám, hladu a podvýžive vo svete. Zároveň budete mať prehľad o tom,
ako, komu a kde vaše peniaze pomáhajú každý deň.
Pracovníci Magna Deti v núdzi pôsobia priamo v teréne. Každý deň poskytujú zdravotnú pomoc a výživu
deťom a ich rodinám na 3 kontinentoch sveta.
Krajiny, kde pracujeme, sa často spamätávajú z vojnových konfliktov, nedemokratických režimov alebo
prírodných katastrof, ktoré zapríčiňujú chudobu
s dlhodobými následkami. Tieto problémy a ich riešenia si vyžadujú dlhodobú pomoc.
Pomáhame pri humanitárnych katastrofách a poskytujeme zdravotnú starostlivosť ich obetiam. Prevádzkujeme dlhodobé projekty zamerané na pomoc
deťom, ktorým ich vlastná spoločnosť, nefunkčná
vláda alebo rodina nedokážu zabezpečiť adekvátnu
lekársku starostlivosť. Naša stála prítomnosť v teréne
nám pomáha flexibilne a efektívne pomáhať deťom
a ich rodinám v núdzi.
Každý zaregistrovaný podporovateľ má zriadený
Osobný profil na našej webovej stránke, kde môže
sledovať to, ako, kedy, kde a komu pomáhajú jeho
príspevky.

Správna rada
staňte sa magna zachráncom
a pomáhajte prostredníctvom
pravidelnej podpory:
Ako Magna Záchranca spolu s našimi lekármi,
zdravotnými sestrami a humanitárnymi pracovníkmi
budete neustále pomáhať zachraňovať životy detí.
Vaša pravidelná pomoc je veľmi dôležitá. Vďaka nej
vieme efektívnejšie a rýchlejšie zasahovať v čase humanitárnych kríz. Deti a ich rodiny budú môcť prežiť
každý ďalší deň – dostanú zdravotnú starostlivosť,
liečbu a nebudú trpieť hladom.

podporte dieťa v kambodži:
Pomôžte pravidelnými mesačnými príspevkami
zmeniť osud detí v Kambodži a dajte im nádej na kvalitnejší život. Zapojením sa do programu (už od 20
€ mesačne) budete podporovať jedno dieťa, budete
poznať jeho meno, mať jeho fotografiu, vedieť, aké
má záľuby alebo ako sa mu darí v škole.
www.magna.sk
V prípade potreby nám zatelefonujte a radi vám
vysvetlíme, ako môžete pomôcť.
tel:
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Martin Bandžák
Predseda správnej rady a výkonný riaditeľ
V roku 2001 spoluzakladal organizáciu Magna Deti
v núdzi. Zúčastnil sa a stál pri implementácii všetkých jej misií vo svete. V roku 2011 sa zúčastnil misie
v suchom postihnutej oblasti kensko-somálskych
hraníc. Väčšinu roka pôsobí v Kambodži, kde vedie
misiu Magna Deti v núdzi (od roku 2002) a odkiaľ
koordinuje humanitárne aktivity organizácie Magna
Deti v núdzi vo svete. Vlastným povolaním je fotograf.
Denisa Augustínová
Členka správnej rady a operačná riadieľka
V roku 2001 spoluzakladala organizáciu Magna
Deti v núdzi. Zúčastnila sa a stála pri implementácii väčšiny jej misií vo svete. Väčšinu roka pôsobí
v Kambodži, kde Magna Deti v núdzi (od roku 2002)

realizuje projekty zamerané na HIV/AIDS . Odtiaľ
koordinuje humanitárne aktivity organizácie Magna
Deti v núdzi vo svete. V roku 2007 ako „Architect of
the Future“ prezentovala svoje vízie riešenia problematiky podvýživy vo svete na konferencii Waldzell.
Vlastným povolaním je sociálna pracovníčka.
Peter Gabriž
Člen správnej rady
Od roku 2005 bol súčasťou organizačného tímu a členom Dozornej rady Magna Deti v núdzi. Od roku 2009
aktívne spolupracuje na vytvorení nového modelu
fundraisingu, organizácie, marketingu a komunikácie
a stáva sa členom Správnej rady. Posledných 15 rokov pracoval na rôznych manažérskych pozíciách
v medzinárodných korporáciách v oblasti platobných
systémov, IT, bankovníctva a akvizícií.

Dozorná rada
Juraj Vaculík – Vaculík Advertising
MUDr. Júlia Horáková, PhD – Primárka Transplantačnej jednotky kostnej drene II. DK DFNsP
Jozef Barta – Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ UniCredit Bank, a. s.
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Ak chcete pomôcť
Magna Deti v núdzi
sídlo:

Nám. 1. Mája 15
811 06 Bratislava
Slovenská republika

kancelária:

Pražská 31
811 04 Bratislava
Slovenská republika
tel: +421 908 79 73 00
magna@magna.sk
www.magna.sk
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