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Tak začíná příběh, na který občas 
vzpomíná Dalibor Stoszek – český 
lékař z Hořic. Hasset byla jednou 
z pacientek jeho týmu v Etiopii. 
V zemi, kde údajně působí nejvíce 
neziskových organizací na světě. 
Česká humanitární organizace 
ADRA tam pomáhala zajistit přístup 
k pitné vodě a pak také vystavěla 
několik nemocnic. A ve dvou z nich 
– v Karatu a v Leku – pomáhal 
i Dalibor Stoszek.

Po příjezdu do nemocnice se Hasset 
nejprve prokazuje, že má čím zaplatit. 
Pak následuje vyšetření ultrazvukem. 
Je naprosto jasné, že plod je v ohrože-
ní. U nás by nastal v takovém okamži-
ku cvrkot – dítě by se muselo porodit 
během několika minut. V Etiopii se 
nikdo nevzrušuje. Po dalších desít-
kách minut se uvolní sál. Anestezii 
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podává Čech s egyptskými kořeny 
Islam Saleh – pro nejbližší prostě 
Mireček. Protože vidí, že jde o sekun-
dy, okamžitě Hasset zajistí dýchací 
cesty a dává pokyn místnímu gyneko-
logovi a naší gynekoložce Aleksandře 
Zuczkové, že může začít s císařským 
řezem. Několik rychlých rutinních 
pohybů, děloha se otevírá a vytéká 
silně zakalená plodová voda. Špatné 
znamení. Za chvíli je ale dítě v rukou 
místního asistenta a české porodní 
asistentky Elišky. Krásný kluk! Bohu-
žel ale nedýchá… nepláče. Zatím??

Voda nad zlato
Oblast u města Leku, ve které ADRA 
podporuje nemocnici a lékařskou 
fakultu, patří v Etiopii mezi zaosta-
lejší. Obrovským problémem celé 
země je špatný přístup k pitné vodě. 
A to je vlastně základ mnoha dalších 

Jmenovala se Hasset. V amharštinì to znamená „štìstí“. Byla 
to zkušená rodièka z malé etiopské vesnièky. Kolem ní bìhaly 
už ètyøi dìti. Právì proto Hasset brzy poznala, že s jejím pátým 

dítìtem, které se mìlo každým dnem narodit, není nìco 
v poøádku. Poslala tedy manžela k sousedovi, který vlastnil 
cenný dopravní prostøedek – osla. Zabalila si pár kouskù 
obleèení a vydala se na pùldenní cestu do nemocnice…

SE UÈIT, SE UÈIT, SE UÈIT 
= LÉK PRO ETIOPII?
Etiopie oèima èeského lékaøe
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problémů. K nezávadné vodě se do-
stane sotva polovina obyvatel. Ženy 
a děti každý den chodí pro životadár-
nou tekutinu několik kilometrů. Těm 
šťastnějším vypomáhají oslíci. Jiní 
se vláčí s kanystry v rukou, na zá-
dech nebo na hlavách. Nezapomenu 
na drobnou – asi šestiletou – holčič-
ku, která si pracně naplnila 10litro-
vý kanystr smrduté kontaminované 
tekutiny z bahnité jámy. Nemůžeme 
se proto divit, že téměř 85 % popula-
ce v tomto regionu ohrožují infekční 
onemocnění, průjmy a podvýživa.

„Mireček“ vidí, že je zle. Jakožto anes-
teziolog a nejzkušenější záchranář se 
ujímá role vedoucího týmu. Naštěstí 
tu je dárek od sponzorů – resuscitač-
ní set pro novorozence. Zbytek týmu 
mezitím ředí potřebné léky, připravuje 
kanyly, jehly, stříkačky… Čas hrozně 
utíká… Je nutné sehnat deku na 
zahřátí, topnou spirálu. Léky se musí 
podávat do žíly, ale v tomto přípa-
dě nelze najít ani tu nejmenší žílu. 
Místní zdravotníky počínání českého 
týmu nechává chladnými. Po necelých 
30 minutách nepřetržité resuscitace 
doktoři nahmatají puls. Zanedlou-
ho chlapeček dýchá sám. Devadesát 
minut po porodu poprvé zapláče! 

Klučina dostává jméno Gatiso. Kdyby 
jeho maminka přijela do nemocnice 
v době, kdy tam nebyli čeští lékaři, 
jméno by neměl. Prostě by nebyl. Vy-
hráno ale rozhodně nemá. Nemocnice 
sice má novorozeneckou JIP, ale část 
vybavení je stále zabalená v původním 
obalu, nepoužitá. A malý Gatiso bude 
potřebovat ještě hodně péče… Čeští 
lékaři ale prostě chtěli využít všechny 
možnosti pro záchranu dítěte – aby to 
obhájili sami před sebou… a aby uká-
zali, že za pomoci naprosto jednodu-
chých postupů život zachránit lze.

Měsíček a sluníčko = večer a ráno
Říká se, že nejvíce ohroženou skupi-
nou v Africe jsou ženy a děti. Přitom 
umírají na nemoci, které by se u nás 
poměrně snadno vyléčily antibiotiky. 
Nejobvyklejší příčinou úmrtí jsou 
naprosto banální infekce dýchacích 
a močových cest, zápaly plic, de-
hydratace při zvracení a průjmech. 
Jenže antibiotika tu nejsou. A pokud 
se do Afriky dovezou, velmi často je 
lidé prostě nedoberou. I když lékaři 
vyznačí počet dávek „měsíčkem“(ve-
čer) a „sluníčkem“ (ráno), pacienti 
z chudších míst Etiopie si lék raději 
schovají „na horší časy“ nebo se o něj 
podělí s příbuznými. Dalibor Stoszek 

ještě dodává, že lidé v Etiopii také 
hodně umírají na následky dopravních 
nehod. Důvod? Jednoduchá rovnice 
– špatné cesty + zastaralé dopravní 
prostředky = hodně sražených cyklis-
tů, chodců a motorkářů. I lehké úrazy 
často končí kvůli infekcím amputací. 
Doktor Stoszek vzpomíná na člověka, 
který v nemocnici ležel několik týdnů 
s otevřenou zlomeninou. U nás napros-
to nepředstavitelná situace. Místní 
chirurg totiž pacientovi slíbil, že přije-
dou čeští lékaři a ti mu nohu zachrání. 
Vysvětlit muži, že o nohu jistě přijde, 
bylo po takové době hodně smutné.

Kdo je tady hrdina?
Bílého pláště a ještě k tomu na bílé 
kůži si Etiopani nesmírně cení. „Byť 
lidé v Africe trpí a nedostává se jim 

žádná lékařská pomoc, jsou neuvě-
řitelně trpěliví a vděční za každou 
pomoc. Čech si neustále stěžuje, jak 
je mu zle a jak je české zdravotnictví 
hrozné,“ podotýká pan doktor Stos-
zek. Afričané jsou schopni putovat za 
lékařem hodně daleko. Jedna holčička 
mi kdysi ve studiu Českého rozhlasu 
říkala tuhle básničku: „Naše české 
nemocnice doktorů mají na tisíce. 
Zato ale v Africe je doktor na tři ves-
nice.“ Pan doktor, který seděl vedle 
nás, ji ale mile opravil. Lidé musí za 
lékařem putovat mnohem déle než 
přes tři vesnice – někteří za ním jdou 
pěšky i dva dny. Říká se, že ve většině 
afrických zemí je jeden lékař na více 
než 10 000 lidí! V Česku na jednoho 
připadá průměrně 300 pacientů! „My, 
kteří do Afriky občas jezdíme, nejsme 

Doktor Dalibor Stoszek u HIV pozitivního 
chlapce trpícího podvýživou.

Gynekoložka Aleksandra Zuczková a místní 
doktor u gynekologické operace.
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Pacienti čekající na ošetření v nemocnici v Karatu.

PETRA LAZÁKOVÁ
(*1978, Praha) Mediální koordinátorka ADRA ČR. Řadu let spo-
lupracuje s Českým rozhlasem jako redaktorka zahraniční redakce 
Radiožurnálu. Vytvořila a moderovala pořad Třetí svět. V Rádiu 
Junior pro děti připravuje pořady o rozvojových zemích. Vydala 
CD „Do Afriky nejen za pohádkou“ a chystá CD „Do Sýrie nejen 
za pohádkou“, jehož výtěžek ADRA využije na své programy v Sýrii. 

žádní hrdinové, neboť se brzy vracíme 
zpět do civilizace,“ poznamenává Da-
libor Stoszek. „Hrdinové jsou naopak 
místní zdravotníci, kteří v těchto 
podmínkách musí celý život pracovat 
s tím, že naděje na změnu k lepšímu 
je zanedbatelná.“

Vzdělání nade vše
„Problémem afrického zdravotnictví 
není obvykle nedostatek peněz nebo 
vybavení, ale nedostatek vzdělaného 
personálu a také neochota s darova-
ným vybavením a léky pracovat!“ Čes-
ký lékař naráží na fakt, že v někte-
rých afrických nemocnicích se drahé 
přístroje a léky prostě nevyužijí. 
Málokdo ví, jak je správně použít. 
Takřka v každé nemocnici, kterou 

se svým týmem v minulosti navští-
vil, narazili na sklad plný darova-
ných léků a přístrojů, které se běžně 
používají v našich nemocnicích. 
Proto si myslí, že Afričanům nejvíce 
pomůže sdílení zkušeností a vzdělání.

Také proto Dalibor Stoszek založil 
organizaci DORRA (DOctoRs foR 
Africa) a ve spolupráci s humanitár-
ní organizací ADRA se teď chystá 
s dalšími kolegy do etiopského města 
Yirgalem. Právě tam ADRA pomáhá 
místním studentům lékařské fakulty 
a právě tam by měli studenty učit 
i naši lékaři. To je investice, která 
se jednoznačně vyplatí! Pomoc, 
která pomůže, aby si tamní lidé 
pomáhali sami. #


