6

ZPRAVODAJSTVÍ

úterý
23. března 2021

Lékařka bez hranic pomáhá

krátce

Postní sbírka
potravin pro potřebné

V čase pandemie byla na misích ve světě
Alžběta Truparová, absolventka oboru Veřejná
správa a sociální politika na Fakultě
veřejných politik Slezské univerzity v
Opavě, našla své poslání jako administrátorka u Lékařů bez hranic. Navzdory pandemii koronaviru se minulý rok
na podzim zúčastnila mise v Mexiku.
V roce 2019 odjela do rozvojového Súdánu v severovýchodní Africe, aktuálně působí na misi v Jemenu.
Pobyt v Súdánu byl pro Alžbětu Truparovou zatím její nejdelší, pomáhala
tam devět měsíců. „Ze Súdánu se stala
moje srdcová záležitost. O této zemi se
v České republice moc neví a nemluví.
Zároveň je to jedna z nejchudších zemí
světa, jejíž ekonomický status je doslova tragický,“ popisuje absolventka tamní poměry v rozhovoru pro Slezskou
univerzitu a pokračuje: „Co se možná o
Súdánu ví, je, že tam od roku 2003 probíhala v souvislosti s konfliktem v Dárfúru obrovská humanitární krize a došlo tam k přemísťování milionů lidí.
Z toho důvodu přišli do země i Lékaři
bez hranic a od té doby tam s menšími
přestávkami působíme pořád.“ Podle svých slov byla v zemi přijata dobře. „Jelikož reagujeme velmi rychle na
jakoukoli krizi, tak nás tam znají a vycházejí nám vstříc. Za sebe můžu říct,
že jsem byla vždy úžasně přijata s obrovskou podporou lokálních zaměstnanců i při spolupráci s oficiálními
institucemi, jako je například úřad práce,“ říká Alžběta Truparová.

prochází statisíce migrantů ze střední Ameriky – Salvadoru, Hondurasu,
Gtuatemaly, se kterými si zdravotnický systém neví rady,“ říká absolventka
Slezské univerzity a dodává, že Lékaři
bez hranic působí i v regionech, které
jsou často ovládány drogovými kartely:
„Takže je tam opravdu hodně násilí, sexuálního i jiného. Navíc psychologická
pomoc obětem ani není nedílnou součástí mexického zdravotnictví, takže ji
doplňujeme.“

OPAVA

Postní almužna ze Služovic a Vrbky míří ke klientům podporovaného bydlení.
Foto: Charita Opava
Kdo se postí, ať je milosrdný. Tím
SLUŽOVICE se řídí obyvatelé obcí Služovice a
Vrbka, kteří již devět let v postním čase sbírají trvanlivé
potraviny a sanitu pro klienty Chráněného a podporovaného bydlení pro duševně nemocné. Postní sbírku pořádá občanské sdružení Služovice a Vrbka ve spolupráci se
zdejším úřadem a jejímu konání nezabránilo ani vyhlášení nouzového stavu.
Členové občanského sdružení Služovice a Vrbka již při
pořádání postupují velmi profesionálně. Nejprve si od vedoucí Chráněného a podporovaného bydlení Kateřiny Víchové nechají vypracovat seznam potravin a úklidových či
hygienických potřeb. Jednotlivé komodity pak rozepíší na
lístky a rozdají občanům, aby byl sortiment darovaných komodit co nejrozmanitější. Klienti Chráněného a podporovaného bydlení pro duševně nemocné jsou z důvodu svého
handicapu často v nedobré finanční situaci. Rok trvající koronakrize jejich problémy navíc citelně prohloubila. Každá
pomoc pro ně hodně znamená, protože jsou většinou nuceni vyjít jen ze svých invalidních důchodů. „Potraviny s dlouhou trvanlivostí vždy uskladníme a postupně celý rok rozdáváme těm klientům, kteří musí vyjít jen z životního minima
a velmi často již koncem měsíce skutečně nemají peníze ani
na malý nákup,“ říká Kateřina Víchová. „A zásoby z loňské
sbírky už docházejí, takže za nové potraviny a sanitu budeme skutečně velmi vděční,“ dodává s poděkováním organizátorům sbírky i všem lidem, kteří do ní přispějí.
(im)

V Mexiku pomáhala obětem
sexuálního násilí
Na otázku, zda jí během mise v Africe hrozilo nějaké nebezpečí, odpovídá záporně: „Nikdy jsem nebyla v situaci, kdy bych měla byť jen pocit, že mi
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TRANSFUZNÍ ODDĚLENÍ SLEZSKÉ NEMOCNICE

KREV,
ŠANCI,
ŽIVOT!

KREV POMŮŽE
PACIENTŮM:
 po těžkých úrazech
 náročných operacích
 při léčbě chronických
onemocnění s poruchou
krvetvorby

Alžběta Truparová působí v rozvojových zemích.
Foto: archiv A. Truparové
nějaké nebezpečí hrozí. Chrání nás i to,
že nemáme zbraně a nikomu se zbraní
nedovolujeme přístup do našich areálů. A logicky nás chrání i fakt, že pomáháme místním lidem a žijeme v té komunitě. Byli by sami proti sobě, kdyby
nám nějak ubližovali. V tom momentě bychom odešli a už by tam nebyl nikdo, kdo by jim poskytoval tak kvalitní
lékařskou péči, ještě k tomu zdarma.“
Loni na podzim odjela Alžběta Truparová do Mexika. „I když nejde o typicky rozvojovou zemi, má spoustu problémů. Tam, kde jsem byla já, se naše
projekty věnují migrantům. Mexikem

Kvůli covidu
nemohla odjet domů
V Mexiku se věnovala i projektům
spojeným s koronavirovou krizí, například pečovala o nakažené pacienty.
„Dopad na naši činnost byl neuvěřitelný. Problémem bylo, že zahraniční zaměstnanci, jako jsem já, nemohli odjet domů a museli prodlužovat mise i
přes pracovní vyčerpání. Nebo byli naopak zaseklí doma a neuměli se dostat
do nových projektů, kde měli začít působit. Jejich nepřítomnost byla hodně
citelná,“ konstatuje dobrovolnice, která po misi v Mexiku zůstala a užila si
i cestování. Dovolenou si ale musela
zkrátit, protože byla povolána do nového pohotovostního projektu v Súdánu
pro uprchlíky z Etiopie. „Probíhal tam
ozbrojený konflikt a aktuální situace se
vyhrotila. Opět proto, že v Súdánu působíme, jsme byli schopni zareagovat
velmi rychle a otevřít projekt na poskytování zdravotní péče uprchlíkům,
kteří přecházeli přes hranice z Etiopie,“
uzavírá Truparová. Přestože její mise
trvala jen pár týdnů, na Vánoce ani na
Nový rok se vrátit nestihla. Po krátké
dovolené v České republice odjela letos
v únoru pomáhat do další země, tentokrát do Jemenu.
(tep)

Most přes Odru čeká oprava
N e m a l é
komplikace
čekají řidiče, kteří využívají
silnici I/56 jako spojnici Hlučínska s Ostravou. Zhruba tři
čtvrtě roku se bude opravovat
zdejší most přes Odru. Půjde
o náročnou a nákladnou rekonstrukci, během které tudy
osobní auta neprojedou.
Důležitá a intenzivně využívaná spojnice Hlučínska s
Ostravou se nadlouho uzavře
osobní dopravě. Jedná se o část
silnice I/56. „Ředitelství silnic
a dálnic České republiky prostřednictvím Správy Ostrava
připravuje nutnou opravu his-

REGION

toricky významného mostu
na silnici I/56 u Outlet Areny
Moravia. Jedna z nejdůležitějších dopravních spojnic směr
Hlučínsko podstoupí nezbytnou rekonstrukci plánovanou
přibližně od května do konce
letošního roku,“ uvádí tiskový
mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Miroslav Mazal. Autobusy tudy projedou, osobní
auta nikoli. Jejich řidiči se dostanou ještě z Ludgeřovic do
Petřkovic, tam ale budou muset odbočit a vzít to přes Koblovskou a dále na D1. „Vzhledem k vytíženosti této silnice
o tom informujeme v před-

LÉKY VYROBENÉ
Z PLAZMY POMOHOU:
 pacientům

s vážnou poruchou
srážlivosti krve

DĚKUJI VŠEM,
KTEŘÍ DARUJÍ KREV
VE SLEZSKÉ NEMOCNICI.

 ženám při masivním

krvácení po porodu
 lidem s poruchami

obranyschopnosti
 pacientům

s popáleninami
NAJDETE NÁS NA OLOMOUCKÉ ULICI V OPAVĚ
PAVILON C - HEMATOLOGICKO-TRANSFUZNÍ ODDĚLENÍ

Mališová

Karolína
foto: Dermacol

ODBĚRY PLNÉ KRVE
Příjem dárců bez objednání
Pondělí
6:30 – 11:00
Úterý
6:30 – 9:00
Středa
6:30 – 9:00
Čtvrtek
6:30 – 9:00
Příjem po předchozím objednání
Pátek
6:30 – 11:00

PŘIJĎTE A DARUJTE
KREV ČI PLAZMU!

Děkujeme Vám...

PŘÍSTROJOVÉ ODBĚRY PLAZMY

Příjem po předchozím objednání
Pondělí – Pátek
6:00 – 12:00

Bližší informace o dárcovství
získáte na www.snopava.cz nebo
na bezplatné lince 800 800 127.

Odru řidiči po I/56 měsíce neprojedou. Foto: ŘSD

stihu. Průjezd budou mít zajištěna pouze vozidla Dopravního podniku Ostrava,
příměstských autobusových linek a složek integrovaného záchranného systému,“ konstatuje Mazal. Ocelová konstrukce
mostu je již silně poškozena
korozí. Most má velmi narušenou izolaci proti vodě. To je jeden z důvodů, proč na vozovce
dochází k častým technickým
problémům. Most projde kompletní rekonstrukcí. Stávající
ocelová konstrukce sice zůstane zachována, ale bude obnovena její protikorozní ochrana.
„Vyměněn bude mostní závěr,
který po letech služby netěsní a nebrání protékání vody.
Nefunkční hydroizolace, která byla na mostě zjištěna, je
předpokladem pro tvorbu
četných výtluků a podobných
poruch vozovky. Proto budou
dosluhující izolační části obnoveny. Oprava nemine ani
ochranné segmenty či vozovkové souvrství. Počítá se rovněž se sanací spodní stavby,“
popisuje Mazal. Rekonstrukce si vyžádá zhruba 18 milionů korun bez DPH.
(niki)

Projednání narušily výpadky
Současná situace a vládou vydána omezení odsunují řadu jednání do online prostředí. Problém je, že na
rozdíl od osobního setkání ta zprostředkovaná přes internet mohou lehce potkat technické
problémy. Vyprávět by mohli ve Vítkově.
Minulou středu se totiž přes internet konala konference týkající se strategického plánu
města na následující roky. Někteří z účastníků ale byli krátce po šesté odpoledne odpoje-

VÍTKOV

ni. „Společnost Google se dnes navečer potýká
s výpadky svých serverů a ty ovlivňují i fungování některých služeb, například Meet,“ vyjádřili se v tu chvíli zástupci radnice. Současně
ale tvrdí, že nešlo o zásadní problém: „Naštěstí po celé dvě hodiny, které jsme měli vyčleněny pro tuto konferenci, vše fungovalo, a tak ti,
kteří byli postiženi výpadkem, přišli jen o malou část diskuze a závěrečné rozloučení.“
(dat)

