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Projekt č. 2: Zriadenie mobilnej nemocnice
Zhrnutie: Zlepšiť dostupnosť zdravotnej starostlivosti v pohorí juhozápadnej Ugandy prostredníctvom
vybudovania siete vzdialených kliník.
Popis: Fungovanie BCH sa z 90% opiera o medzinárodné dary. Preto je dôležité, aby bol vytvorený
systém zdravotného poistenia, ktorý bude podporovaný obyvateľstvom lokálne.
Riešením tohto dlhodobého problému, je systém zdravotného poistenia eQuality, ktorý nemocnica
propaguje. Obyvatelia majú možnosť platiť poistné vo výške 6000 UGX ($ 3) za rok a za každú návštevu
lekára je poplatok vo výške 1000 UGX ($ 0,36). Aj keď sú tieto poplatky pomerne malé, napomôžu
nemocnici, aby bola oveľa viac sebestačná. Zároveň bude slúžiť ako pilotný projekt pre ostatné obce,
ktoré by sa mali aktívne podieľať na zdravotnej starostlivosti.
Zdravotné poistenie je v Ugande cudzí m pojmom, a kľúčom k úspechu každého systému zdravotnej
starostlivosti je účasť širokej verejnosti - systém nebude životaschopný, pokiaľ sa do projektu budú
zapájať iba chorí ľudia. S projektom sme oslovili obce v okolí BCH a všetky majú tendenciu pripojiť sa
k systému eQuality. Avšak jedna bariéra stále bráni rozšíreniu projektu aj do vzdialenejších oblastí – je to
fyzická vzdialenosť nemocnice.
BCH sa nachádza na okraji lesa Bwindi, ktorý je označovaný ako nepreniknuteľný horský dažďový prales.
Dostupnosť nemocnice je obzvlášť komplikovaná v období ťažkých dažďov. V prípade, že pacient
potrebuje urgentne zdravotnú starostlivosť, je jeho jedinou možnosťou taxi služba, ale táto možnosť je
finančne mimo dosah pre takmer všetkých pacientov BCH. Z toho dôvodu tak niektorí pacienti putujú
pešo niekoľko dní cez les, kým sa dostanú do nemocnice. Preto je pochopiteľné, že sa ľudia
s obmedzeným rozpočtom bránia platbe vopred, pokiaľ pre nich nie je zdravotná starostlivosť relatívne
dostupná.
Pre vyriešenie tohto problému, BCH zriadila 2 sieťové mobilné kliniky, ktoré udržujú vysoký štandard
kvality, biologickú bezpečnosť a zároveň poskytujú ľahší prístup k zdravotnej starostlivosti. Jedna z nich
je v Impungu-Kanyashogye, ktorá je vzdialená 48 km od nemocnice BCH. Druhá z nich je v Byumba,
vzdialená 27km. Tieto kliniky sú schopné stanoviť prvotné diagnózy, ktoré uľahčia postúpenie pacienta
do BCH nemocnice. Kliniky umožňujú včasnejšie poskytovanie zdravotnej starostlivosti ľuďom v
uvedených oblastiach a odstraňujú hlavnú prekážku k účasti na inak veľmi prijateľnom systéme
zdravotnej starostlivosti
Z toho dôvodu potrebuje BCH finančné prostriedky, ktoré by pokryli prevádzkové náklady na spustenie
plnej funkčnosti týchto kliník.

Výška potrebných finančných prostriedkov: 31 911,60 EUR
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Za účelom podpory daného projektu bolo zriadená verejná zbierka. Zbierku môžete podporiť zaslaním
finančných prostriedkov prostredníctvom bankového prevodu, poštovej poukážky alebo priamym
vkladom na účet.
Bankový účet verejnej zbierky je vedený v ČSOB (Československá obchodná banka a.s.)
Číslo účtu: 4016451496
Kód banky: 7500
Variabilný symbol: 2012
Do poznámky/popisu transakcie/správy pre príjemcu, uveďte prosím Vaše meno a priezvisko, ak je
darcom fyzická osoba a názov spoločnosti v prípade, že darcom je právnická osoba.
Mená všetkých darcov, ktorí zbierku podporia, zverejníme na stránke Konzulátu Ugandskej republiky
v Slovenskej republike po skončení verejnej zbierky. Ak si neželáte byť uvedený na našej webovej
stránke, dajte nám prosím vedieť na info@uganda-consulate.sk Pokiaľ potrebujete potvrdenie o zaslaní
finančnému príspevku, prosím požiadajte nás oň na info@uganda-consulate.sk

