
 

SÝRIE 
Syrský konflikt, který začal v roce 2011, způsobil největší krizi vysídlování obyvatelstva od 
druhé světové války. Milióny lidí zoufale potřebují humanitární pomoc. 

Přibližně 4,8 milionů lidí uteklo ze země a odhaduje se, že 6,5 milionů lidí bylo vysídlených. 

Válku v Sýrii doprovází extrémní násilí; civilní oblasti jsou běžně bombardované – často v 
tzv. útocích “dvojitého kohouta”, při kterých po prvním zásahu následuje druhý, směřovaný 
na záchranné týmy a zdravotnická zařízení přijímající zraněné. Řada útoků u lidí vyvolala 
symptomy související s vystavením účinkům chemických látek. 



MAGNA v Sýrii: 2016 
V roce 2016 jsme podpořili 7 zdravotnických zařízení v regionech kontrolovaných syrskými 
opozičními silami. Na dálku jsme poskytli podporu syrským lékařským sítím a podpořili 
vznik zdravotnických zařízení ve válkou nejpostiženějších oblastech. Tento program řídíme 
ze sousedních zemí (Turecko a Libanon), odkud distribuujeme léky a zdravotnický materiál, 
na dálku vzděláváme zdravotníky v Sýrii, poskytujeme technické poradenství a finanční 
podporu na pokrytí provozních nákladů.  

V obléhaných oblastech je naše přítomnost o to důležitější, protože medicínský materiál je z 
konvojů oficiální pomoci často zabavován. Díky našim mobilním službám zajišťujeme 
lékařskou péči lidem, kteří k ní nemají téměř žádný přístup.  

Pomoc MAGNA na obléhaných územích:


• 74 034 ambulantních konzultací 

• 4 588 chirurgických zákroků a traumatologických ošetření 



V roce 2016 jsme podpořili 5 zdravotnických struktur v oblastech Aleppo a Idleb. Tato 
zařízení nabízejí: 

- 25 000 ambulantních konzultací měsíčně 
- 500	krizových konzultací 
- 300 	operací měsíčně 

Homs Governorate 
Ve spádové oblasti naší intervence, na obléhaném území Homs, žije 200 000 lidí. Víc než 
65 % z nich jsou ženy a děti. MAGNA v průběhu roku 2016 poskytla dětem a jejich 
rodinám primární a sekundární zdravotní pomoc.  

Mobilní klinika sloužila jako jednotka primární zdravotní péče, která poskytla první pomoc 
v těžce dostupných oblastech. Ošetřovali jsme především děti, zraněné, lidi s chronickým 
onemocněním i staré lidi a zajistili hospitalizaci vážně zraněných ve statických zdravotních 
střediscích Al Zafaarana a Al-Rastan. Monitorovali jsme rovněž výskyt a rizika propuknutí 
přenosných nemocí v komunitách. V průběhu roku 2016 jsme průměrně ošetřili 4 500 
pacientů měsíčně. Nejčastěji se zdravotníci setkávali s chronickými onemocněními, jako 
jsou anémie a cukrovka, a s nemocemi, jako je svrab a břišní tyfus. Těhotným ženám a 
matkám jsme poskytli konzultace v rámci předporodní a poporodní péče i individuální 
sezení zaměřené na exkluzivní kojení a výživu kojících matek a malých dětí. Za pět měsíců 
jsme v rámci mobilních a statických služeb poskytli celkem 74 034 ambulantních 
konzultací. 

Zároveň jsme posílili schopnost nemocnic Al Rastan a Al Zafaarana reagovat na urgentní 
zdravotní potřeby. Kromě důležitého zdravotnického materiálu a léků v podobě 
medicínských balíčků (k léčbě traumatologických zranění a pro chirurgická ošetření), jsme 
oběma nemocnicím zajistili spolehlivé zdroje elektrické energie. Díky pořízeným elektrickým 
generátorům tak mohly fungovat jejich pohotovostní lékařské jednotky. Nemocnice měsíčně 
zajistily traumatologickou péči v průměru 914 pacientům, chirurgické ošetření poskytli lékaři 
průměrně 233 pacientům.  

Aleppo a Idleb  
Na konci roku 2016 se zlepšily možnosti dodávek humanitární pomoci do těžko 
dostupných oblastí Sýrie. Přes hlavní přechod Bab Al Hawa - Cilvegozu na hranicích 
s Tureckem vyslala MAGNA konvoj s potřebným zdravotnickým materiálem a léky do 
oblastí severně od města Idlib a do východních venkovských oblastí Aleppa. V těchto 
částech země žije mnoho vnitřně vysídlených obyvatel, které sem přivedly intenzivní boje a 
evakuace lidí z východního Aleppa.   

V průběhu mimořádné evakuace obyvatelstva z východní části města Aleppo jsme dodali 
zdravotnický materiál do pěti vybraných zdravotnických zařízení: Bab Al Hawa, Aqrabad, 
Ayn Al Byda, Bagdad a Albernas. 

Dvě z vybraných nemocnic, Bab Al Hawa a Agrabad, jsou hlavní a největší nemocnice 
v oblasti severně od města Idlib, kde se dočasně usadila velká část vysídleného 
obyvatelstva. Všechny nemocnice získaly zdravotnická zařízení na základě skutečných 
potřeb a počtu pacientů, kterým mohly poskytnout sekundární a specializovanou zdravotní 



péči. Stroje, léky a další zdravotní potřeby pro nemocnice severně od Idlib byly v hodnotě 
200 tisíc EUR. Dodávka obsahovala anestetická zařízení, zdravotní ventilátory, monitory 
živých znaků, spotřební materiál, léky a jiný nelékařský materiál. 

Lékaři ve vybraných zdravotnických zařízeních poskytují každý měsíc základní lékařskou 
péči, ambulantní konzultace i hospitalizaci pro 25 000 pacientů. Kvalifikovaní syrští 
chirurgové tu měsíčně vykonají víc než 300 hlavních operací, několik stovek malých operací 
a přibližně 500 drobných operačních zákroků.  

Projekty v Syrii byly financovány z privátních darů a také ze zdrojů Ministerstva zahraničních věcí 
České republiky, Slovakaid, Ministerstva zahraničních věcí Slovenské republiky a Ministerstva vnitra 
Slovenské republiky. 

MAGNA ČR přispěla na projekty v Sýrii v roce 2016 ve výši 6 640 760 Kč. 


