KAKO POMAGATI?
Odprava je povezana s številnimi stroški in
pridobivanje le teh nam je prepuščeno preko
donatorjev. Neizmerno bomo veseli in hvaležni,
če boste s svojimi finančnimi ali materialnimi
(sanitetni material) prispevki podprli naša
prizadevanja za uresničitev odprave.
ČLANI ODPRAVE:

FINANČNI PLAN:
Letalske karte
Stroški bivanja
Cepljenja

5000 eur
2000 eur
500 eur

Zavarovanje
Vizumi
Plačilo prevajalcev
Zdravila
Stroški organizacije
Transport sanitet. materiala v Ugando
Med. inštrumenti, sanitetni material
Transport zdravil
Transport pacientov do bolnišnice:
Stroški vzdrževanja klinike
Skupaj:

400 eur
200 eur
500 eur
4000 eur
500 eur
1500 eur
2800 eur
1500 eur
1500 eur
1500 eur
22.200 eur

Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta
Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana
TRR: SI56 0110 0603 0708 380
Referenca: SI00 250553-15
Zadeva: Tretji svet Uganda 2016
Donatorska sredstva bodo pod nadzorom
Medicinske fakultete porabljena izključno za
izdatke povezane z našim projektom. Po vrnitvi
bomo na spletni strani objavili poročilo o odpravi
in porabi zbranih sredstev.

Andrej Gubenšek, specializant nevrologije
Aljoša Frelih, študent 6. letnika medicine
David Tramšek, zdravstveni tehnik
Monika Korenč, študentka 6. letnika medicine
Maja Hanuna, študentka 6. letnika medicine
KONTAKTI:
David: 051 264 430
Maja: 031 631 621
Monika: 031 556 959
www.bunyonyi2016.com
Facebook: Buyonyi 2016
uganda.september2016@gmail.com
Naslov za sanitetni material:
David Tramšek
Miklavž pri Ormožu 23
2275 Miklavž pri Ormožu
Pripis: Bunyonyi 2016

PREDSTAVITEV

POTEK ODPRAVE

Septembra 2016 se skupina zdravstvenih
prostovoljcev odpravljamo na trimesečno
humanitarno-medicinsko odpravo v vasico
Bufuka ob jezeru Bunyonyi v Ugandi. Odpravo
organiziramo pod okriljem Sekcije za tropsko in
potovalno medicino Medicinske fakultete v
Ljubljani, ki že od leta 1990 združuje študente
medicine in zdravnike pri izobraževanju o
boleznih, zdravstvu ter organizaciji humanitarnih
projektov v državah tretjega sveta. Odpravo je
podprla skupaj z Ministrstvom za zdravje
Republike Slovenije.

Bufuka je vas, ki leži na jugozahodu Ugande ob
jezeru Bunyonyi in obsega tri otoke. Klinika, kjer
bomo delovali je bila zgrajena na enem izmed
njih pod okriljem Sekcije za tropsko in potovalno
medicino
in
Edirise
UK
(humanitarna
organizacija, ki deluje na področju šolskega in
poljedelskega
izobraževanja
ob
jezeru
Bunyonyi). Vas je 7 km oddaljena od mesta
Kabale in šteje 350 prebivalcev.

NAMEN
Trdno verjamemo, da lahko s svojim znanjem,
izkušnjami in prizadevanjem pripomoremo k
izboljšanju osnovne zdravstvene oskrbe v vasi
Bufuka in širši okolici. Poudarki bodo na:
• zagotavljanju osnovne zdravstvene oskrbe
• nudenju strokovne medicinske pomoči
• nadaljevanju ambulantnega dela
predhodnjih odprav
• preprečevanju širjenja nalezljivih bolezni
• zdravstveni vzgoji na področju higiene,
prehrane in perinatalnega varstva

Matej Pal photogprahy

Naš delovni čas ne bo omejen zgolj na ure
dneva. Oskrba bo namenjena prebivalcem vasi
in njenega širšega nedostopnega območja,
kamor bomo šli na hišne obiske k vaščanom, ki
ne
morejo
priti
do
nas.
Če
bi
bolniki
potrebovali
pomoč,
ki
presega
naše zmogljivosti, bomo poskrbeli za prevoz do
najbližje
bolnice
in
poravnali
stroške
zdravljenja.

UGANDA
Republika Uganda leži v vzhodni
Afriki. Ekvatorialna država je zaradi
številnih naravnih lepot poznana tudi
pod imenom Biser Afrike.
Statistični podatki

Uganda

Slovenija

Pričakovana življenska doba

59 let

80 let

Povprečna starost

15,5

43,5

Delež okuženih s HIV

7,4%

<0,1%

Delež podhranjenih otrok
(mlajših od 5 let)

14%

0%

Rodnost (/1000 preb.)

44

8,42

Maternalna umrljivost
(/100.000 živorojenih otrok)

360

7

Umrljivost novorojenčkov
v prvem letu(/1000 preb.)

39

2

Št. zdravnikov na 10.000 preb.
Denar namenjen zdravstvu
na prebivalca v $

1

24

23

2,085

BDP na prebivalca

589 $

22,830 $

Prebivalci nimajo pitne vode, elektrike in
kanalizacije, zdravstvena oskrba pa je neredna.
Prav
zaradi
tega
je
delovanje
humanitarno-medicinskih
odprav
tako
pomembno. Prisotne so številne bolezni, ki jih v
razvitem svetu skoraj ne poznamo več.
Dostopnost do zdravnika in zdravil ima manj
kot polovica prebivalcev.

