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PREČO

ČO NÁS ŽENIE
V STEP-IN veríme, že každý má povinnosť byť solidárny k blížnym. Usilujeme sa poskytovať nielen služby, ale aj
dať svoj čas a snahu ľuďom v núdzi lepšie porozumieť, byť s nimi, pomôcť im znovu získať ich dôstojnosť
a budovať mosty medzi trpiacimi komunitami a zvyškom sveta.

POSLANIE
Zabezpečiť kvalitnú zdravotnú starostlivosť tým,
ktorí to potrebujú najviac - obetiam prírodných
alebo človekom zapríčinených katastrof.
VÍZIA

Budovať trvalé putá medzi jednotlivcami a

Solidárny svet, kde priateľstvá a osobné vzťahy

alebo ju môžu v budúcnosti potrebovať a tými, ktorí

medzi členmi rozdielnych komunít naprieč
zemeguľou pomáhajú rýchlejšie reagovať na
globálne výzvy a problémy vznikajúce v

komunitami - medzi tými, ktorí potrebujú podporu
môžu pomoc poskytnúť.
Dať šancu ľuďom, ktorí sa chcú zapojiť do

najohrozenejších častiach sveta.

h u m a n i t á r n e j p r á c e . Po m ô c ť m l a d ý m

Svet, v ktorom tí, ktorí chcú pomôcť ľuďom na

osobnostne rásť, aby ich prístup a schopnosti boli

miestach zasiahnutými konfliktami a utrpením,
môžu jednoducho nájsť efektívny, rozumný,
spoľahlivý a dôveryhodný spôsob ako to urobiť.

humanitárnych pracovníkom profesionálne a
prínosné nielen pre ich budúcich zamestnávateľov,
ale čo je najdôležitejšie, pre komunity, ktorým
budú pomáhať.

POKRAČUJÚCE

SLUŽBY

2017 ——> 2018

KLINIKA BL. ZDENKY SCHELING
V ERBILE

KLINIKA BL. JERZY POPIELUSZKY
V UTEČENECKOM TÁBORE

• lekárske vyšetrenia

DAWOODIA

• gynekologické vyšetrenia

• lekárske vyšetrenia

• ultrazvukové vyšetrenia

• gynekologické vyšetrenia

• výdaj liekov

• ultrazvukové vyšetrenia

• laboratórne vyšetrenia

• výdaj liekov

• psychologické a psychiatrické
konzultácie

• prenatálna starostlivosť
• nutričný skríning a podpora
• laboratórne vyšetrenia
• pohotovostná služba 24/7
• psychologické a psychiatrické
konzultácie

Príprava do nového dňa.

MOBILNÁ KLINIKA
• lekárske vyšetrenia
• výdaj liekov
• laboratórne vyšetrenia
• psychologické a psychiatrické konzultácie

Spracovávanie vzoriek v laboratóriu v Dawoodii.

NOVO IMPLEMENTOVANÉ

SLUŽBY

FYZIOTERAPEUTICKÉ CENTRUM sa stalo
súčasťou kliniky v Erbile.

PREVENTÍVNE ZDRAVOTNÉ SLUŽBY boli
včlenené medzi existujúce zdravotné služby v
utečeneckom tábore Dawoodia.

Na klinike v Dawoodii sa otvorilo
MIKROBIOLOGICKÉ LABORATÓRIUM.

SLUŽBY DUŠEVNÉHO ZDRAVIA sa stali
dostupnými na všetkých klinikách STEP-IN v druhej
polovici kalendárneho roku.
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Program zdravotnej starostlivosti a sociálnej
pomoci (HandSAP) rastie na objeme i kvalite. Program
má teraz koordinátora na plný úväzok, ktorý úzko
spolupracuje s našimi lekármi a zvyškom tímu. Boli
zavedené riadne štandardy posudzovania a sledovania
prípadov.
Program má za cieľ zabezpečiť pomoc pre vnútorných
presídlencov, utečencov a domácu populáciu v prípade,
že potrebujú chirurgickú, finančne náročnú alebo inak
nevyhnutnú liečbu, rehabilitáciu, protetické a senzorické
pomôcky, špeciálne vyšetrenia a v istých úzko vybraných
prípadoch aj materiálnu pomoc.

“Zachránili ste mnoho životov a ja som jeden z nich.
Volám sa Mohamed. Som utečencom zo Salah Aldin. Mám 21
rokov. Mám krvné ochorenie a nemám dosť peňazí na nákup
drahých liekov. Ďakujem Vám veľmi pekne za úžasnú prácu,
ktorú vykonávate v čase, keď potrebujeme ľudskosť a
spoluprácu. Ďakujem.“

2018

V ČÍSLACH

Celkový počet vyšetrení v r. 2018: 31 215

Najčastejšie diagnózy
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POČET PACIENTOV

31 215

V roku 2018, STEP-IN navštívilo 31 215 pacientov. Dospelé ženy tvorili
najväčšiu skupinu pacientov na všetkých troch klinikách.

ZAZNAMENANÉ DIAGNÓZY

45 741

Celkovo 45 741 diagnóz bolo nakódovaných v našej databáze. Znamená to, že
mnoho našich pacientov trpí na viac, ako jedno ochorenie (v priemere 1,5
diagnóz na pacienta). Pacienti navštevujúci kliniku v Erbile a mobilnú kliniku
trpia častejšie polymorbiditou (1,8 diagnózy na pacienta) v porovnaní s tými,
ktorí nás vyhľadajú v tábore (1,3 diagnózy na pacienta).

POČET LABORATÓRNYCH VYŠETRENÍ

25 087

Významný podiel našich pacientov trpí chronickými chorobami a sú teda
nastavení na dlhodobú liečbu. Pravidelné kontroly vrátane laboratórnych
vyšetrení sú nutné na to, aby sa terapeuticky mohlo reagovať na potenciálny
progres choroby, prípadne nežiadúce účinky chronicky podávaných liečiv.

ROZDANÝCH HYGIENICKÝCH BALÍČKOV

6 500

V tábore Dawoodia a v dvoch menších lokalitách, ktoré navštevuje náš
mobilný tím sme rozdali 2500 hygienických balíčkov pre rodiny a 4000 pre
jednotlivcov.

NAVŠTÍVENÝCH DOMÁCNOSTÍ

923

Všetky domácnosti utečeneckého tábora Dawoodia sú pravidelne
navštevované komunitnými zdravotnými pracovníkmi STEP-INu. Ich
zodpovednosťou je prevencia, včasná detekcia prenosných ochorení a zároveň
základná zdravotná edukácia obyvateľov žijúcich v tábore.

ZDRAVOTNÉ

ŠTATISTIKY
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Klinika v Erbile
11 %

Podiel prenosných a
neprenosných chorôb na
všetkých troch klinikách

89 %
Klinika v
Dawoodii

22 %

32 %
78 %

Mobilná klinika
16 %

Pomer prenosných a neprenosných chorôb odráža zloženie
populácie navštevujúcej jednotlivé kliniky ako aj podmienky
ich života a životný štýl.
V porovnaní s klinikou v Erbile a mobilnou klinikou pacienti v
trpia signifikantne viac

prenosnými chorobami. V podmienkach tábora sa tieto
choroby šíria rýchlejšie a omnoho ľahšie. Zároveň vzhľadom k
tomu, že v Dawoodii je klinika od obytných karavanov
vzdialená na pár krokov, pacienti nás často vyhľadávajú i s
menej závažnými problémami. Naopak, pacienti
navštevujúci kliniku v Erbile a mobilnú kliniku, prichádzajú
predovšetkým pre chronické ochorenia. Často musia
podstúpiť dlhú cestu, aby na kliniku prišli. Väčšina z nich sú
utečenci bývajúci mimo táborov, alebo, v prípade mobilnej
kliniky, aj utečenci žijúci v okolitých táboroch
navštevovaného miesta.
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Najčastejšie diagnózy na Erbilskej klinike
Hypertenzia
Chronické bolesti
Diabetes Mellitus
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Najčastejšie diagnózy na klinike v utečeneckom tábore Dawoodia
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Najčastejšie diagnózy na mobilnej klinike
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Ako je možné všimnúť si na vyššie uvedených grafoch,
najčastejším problémom pacientov, ktorí navštevujú
kliniky STEP-INu je chronická bolesť. Táto skupina zahŕňa
pacientov, ktorí opakovane prichádzajú pre nešpecifickú
bolesť. V mnohých prípadoch je somatická bolesť
spôsobená zažitými traumatickými skúsenosťami,
rovnako ako aj drsnými životnými podmienkami, v
ktorých väčšina násilne presídlenej populácie doteraz žije.
V priebehu štyroch rokov práce s touto skupinou
pacientov sa lekári STEP-INu zhodli,že práve títo pacienti
by výrazne profitovali z dvoch typov služieb: fyzioterapie a
psychoterapie. Preto sme od augusta 2018 otvorili
fyzioterapeutické centrum, ktoré sa stalo súčasťou kliniky
v Erbile a o pár mesiacov neskôr sme do našich služieb
zaimplementovali služby duševného zdravia.

PSYCHOLOGICKÉ A PSYCHIATRICKÉ KONZULTÁCIE

310

Psychiater na plný úväzok sa do tímu pridal v októbri 2018. Od tej chvíle sa do
konca roka uskutočnilo viac ako 300 konzultácií. Pacienti, ktorí najviac
potrebujú tento typ pomoci sú Jezídi, ktorí individuálne aj ako komunita si z
rúk ISIS najviac vytrpeli.

FYZIOTERAPEUTICKÉ SEDENIA

839

Viac ako 800 pacientov navštívilo naše novo otvorené fyzioterapeutické
centrum. Pacientom je okrem liečenia ich problémov poskytnutá edukácia
kľúčových aspektov ich fyzického zdravia. Miestni fyzioterapeuti pracujú bok
po boku s fyzioterapeutom zo zahraničia, čím sa vzájomne učia novým
prístupom a technikám.
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VIANOČNÝ PEDIATRICKÝ TÝŽDEŇ
V dňoch od 10. do 13. decembra 2018 a v menšom rozsahu
aj v nasledujúcom týždni, STEP-IN zorganizoval na klinikách
v Erbile a v Dawoodii tzv. vianočný pediatrický týždeň.

POČET VYŠETRENÝCH DETÍ: 747

Cieľom tejto akcie bolo včasná identifikácia a prevencia
rôznych detských ochorení.
Aby sme motivovali rodičov zúčastniť sa, naša organizácia
pripravila drobné motivátory: každé dieťa dostalo malý
darček (teplé oblečenie a hračku) a rodič z každej rodiny
dostal teplomer s návodom, ako ho používať.

Najčastejšie prenosné a infekčné ochorenia zachytené počas pediatrického týždňa
Respiračné infekcie
Helmintiázy
Vši
Kožné infekcie
Akútne gastroenteritídy
0

35

70

Počet detí

Výsledky nutričného
skríningu

Počet zachytených detí

40

Mierna

30
20
10
0

Podvýživa

Obezita

Ťažká

105

140

KLINIKA

BL. ZDENKY SCHELING

POČET PACIENTOV: 7662
Muži

začiatkom roka 2015 za účelom poskytovania
zdravotnej starostlivosti pre presídlených kresťanov,
ktorí sa usadili na periférii mesta Erbil.
V priebehu roka 2017 sa väčšina z nich vrátila späť do
oslobodených dedín a miest, na územie Ninivských
planín. Ich miesto v Ozal city nahradili vnútorne

Veková skupina

Klinika bl. Zdenky Schellingovej bola otvorená
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presídlení moslimovia z oblastí Anbar a Tikrit, ktorí
v súčasnosti predstavujú väčšinu našich pacientov.
Avšak mnohí z kresťanov, ktorí sa vrátili späť domov sa
na kliniku vracajú. Každý piatok si svojpomocne
zabezpečujú autobus, ktorý priváža pacientov z mesta
Qaraqosh na kliniku a späť.
V poslednom období sme tiež zaznamenali nárast
sýrskych utečencov, ktorí pochádzajú z chudobných
pomerov a často k nám prichádzajú zanedbaní a
v zlom zdravotnom stave.
Ďalšiu významnú časť pacientov tvorí miestna kurdská
populácia. Sú to takmer výlučne ľudia z ťažkých
socioekonomických pomerov, ktorí by si vyšetrenie
lekárom inak nemohli dovoliť.
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Aby sme mohli zabezpečiť zdravotnú starostlivosť
všetkým pacientom, v tomto roku sme rozšírili
kliniku ako aj celý tím. Pribudol do neho nový
miestny lekár, ktorý hovorí kurdsky a prijíma
kurdských pacientov, čím nám každodenne
umožňuje ošetriť ešte väčší počet pacientov.
Zároveň sme kliniku rozšírili o provizórnu
čakáreň. Napriek improvizácii sa počas zimných
mesiacov táto čakáreň, chránená pred vetrom
a dažďom, ukázala byť efektívnym dočasným
riešením situácie.
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POČET PACIENTOV PRIJATÝCH VO FYZIOTERAPEUTICKOM CENTRE: 839
September
Október
November
December
0

100

200

300

400

Počet pacientov

Dlhotrvajúce vysídlenie je preukázateľne jeden
z faktorov, ktorý vedie k chronickým bolestiam.
Mnohým z týchto pacientov pravidelná
fyzioterapia veľmi prospieva. Ďalšiu významnú
skupinu pacientov v našom fyzioterapeutickom
centre tvoria deti s vrodenými deformitami či
neurologickými poruchami. Štátne
fyzioterapeutické centrá sú zriedkavé
a nepostačujúce a rodičia týchto detí len veľmi
ťažko môžu dovoliť zaplatiť súkromného
fyzioterapeuta.

V našom fyzioterapeutickom centre pracujú mladí
fyzioterapeuti pod dohľadom skúseného kolegu
(momentálne) z Poľska, ktorý im pomáha
zdokonaliť si vedomosti a zručnosti. Spoločne sa
snažia vysvetliť pacientom ich zdravotné problémy,
možnosti ako im predchádzať a zdôrazniť význam
pravidelného cvičenia.

KLINIKA
BL. JERZYHO POPIELUSZKY

CELKOVÝ POČET PACIENTOV: 18 938
Klinika je hlavným a jediným zdravotným

Obyvateľmi tábora Dawoodia sú prevažne Jezídi,

strediskom v tábore. Ponúka široké spektrum

ktorí utiekli pred Islamským štátom z oblasti Sinjar,

služieb: od základnej, cez čiastočnú sekundárnu

vo východnom Iraku. Väčšina z nich prišla

zdravotnú starostlivosť, predpôrodnú,

o rodinných príslušníkov, priateľov či známych. Aj

gynekologickú a psychiatrickú starostlivosť,

kvôli prežitej traume a predlžujúcemu sa

skríning podvýživy, laboratórne vyšetrenia vrátane

presídleniu, sa mnohí z nich boria s

mikrobiologických, až po bezplatné vydanie

psychologickými problémami.

potrebných liekov. Celý tím, zložený z dvoch až
troch lekárov je prítomný na klinike päť dní
v týždni. Počas ich neprítomnosti, klinika poskytuje
24/7 základnú pohotovostnú službu s možnosťou
rýchleho transportu pacienta do najbližšej
nemocnice.
Muži
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v tábore, na ktorom sa stretávajú zástupcovia
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aktivitách a výzvach, naša projektová koordinátorka

rozličných organizácii, aby informovali o svojich
oznámila, že znova začíname s psychiatrickou
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zaburácala spontánnym potleskom.
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Celkovo za
2018

1. štvrťrok
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Celkový počet pacientov

18938

4939

4390

4442

5167

Počet detí skrínovaných na podvýživu

1406

143

170

154

939

34

10

2

10

12

520

123

118

148

131

162

33

2

0

127

Počet ultrazvukových vyšetrení

691

251

185

103

152

Počet ultrazvukových vyšetrení v
tehotenstve

191

41

33

52

65

Počet detí trpiacich na podvýživu
Počet návštev - prenatálna
starostlivosť
Počet psychologických a
psychiatrických konzultácii

Počet laboratórnych vyšetrení

10374

2458

2508

2389

3019

Počet pacientov v laboratóriách

4965

1278

1268

1315

1104

Počet mikrobiologických testov

98

0

0

0

98

95

0

0

0

95

576

160

175

137

104

Počet pacientov v mikrobiologickom
laboratóriu
Počet zaočkovaných pacientov (v spolupráci s
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DISTRIBÚCIA HYGIENICKÝCH BALÍČKOV
Ako súčasť našej preventívnej zdravotnej
starostlivosti sme uskutočnili dve distribúcie
hygienických balíčkov. Tie obsahovali produkty
osobnej hygieny, rovnako ako aj základné
čistiace prostriedky pre domácnosť.
Počas dvoch mesiacov, ktoré predchádzali obom
distribúciám, naši komunitní zdravotní
pracovníci navštívili všetky domácnosti v tábore.
Zhodnotili základné potreby obyvateľov
a zároveň ich poučili o základných štandardoch
hygieny a príp. následkoch ich nedodržiavania.

MOBILNÁ KLINIKA

Tím pripravuje mobilnú kliniku na výjazd.

V roku 2018 náš mobilný zdravotnícky tím
pravidelne navštevoval 7 lokalít: Sharya, Garsheen,
Balqosh, Ashawa, Enishke, Sheladze a Saidava.
V plnej zostave má tím troch lekárov a
prekladateľov, jedného lekárnika, laboranta a
psychiatra a dvoch pracovníkov recepcie. Pacienti,
ktorí prichádzajú na konzultácie k našim lekárom,
sú prevažne vnútorne presídlení ľudia, žijúci
v okolitých táboroch či mimo nich, ako aj miestni
obyvatelia z blízkych dedín. Pre mnohých z nich
predstavuje naša mobilná klinika zriedkavú
možnosť navštíviť lekára. Lokality, kde pracujeme,
sú vzdialené od väčších miest a doprava do
najbližších zdravotných zariadení je nákladná,
preto si ju mnohí, najmä vnútorne presídlení
ľudia, nemôžu dovoliť.
Pri vyšetrení lekárovi asistuje prekladateľ, ktorý je
väčšinou zároveň vyštudovaná zdravotná sestra.
Následne si pacienti vyzdvihnú predpísané lieky v
našej mobilnej lekárni.

Niektoré laboratórne testy sa vykonávajú priamo na
mieste (napr. meranie hladiny cukru a glykovaného
hemoglobínu v krvi, vyšetrenie moču, tehotenský
test, rýchle testy na detekciu infekčných chorôb).
Vzorky určené na komplexnú biochemickú
a hematologickú analýzu sa transportujú do nášho
laboratória v tábore Dawoodia a výsledky sú
pacientovi dostupné pri ďalšej návšteve nášho
mobilného tímu.
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Počas prvého polroka mobilná klinika navštevovala
dediny v okrese Amedy. Každý druhý pondelok to bola
Saidawa, v utorok Ashawa. Taktiež každý druhý týždeň
náš tím pracoval v dedine Enishke, v blízkosti ruín

4 615

jedného z letných sídiel Saddáma Husseina. Každý
štvrtok sme zamierili na severozápad do dediny

PACIENTOV

Balqosh.

Sharya je obec, ktorá sa nachádza približne 20 km od

V apríli 2018 sme sa rozhodli ukončiť návštevu lokalít

Dohuku. Vedľa dediny je rovnomenný tábor pre vnútorných

v okrese Amedy, pretože STEP-IN tím v blízkom tábore

presídlencov, v ktorom nie je zabezpečená takmer žiadna

Dawoodia mal dosť kapacít na prijatie aj týchto

lekárska starostlivosť. Preto v tejto lokalite náš mobilný tím

pacientov. Namiesto spomínaných dedín sme

vyhľadáva veľké množstvo pacientov. V spolupráci

zamierili do 3 nových lokalít: Sheladze, Sharya

s organizáciou Jesuit Refugee Service, ktorá nám poskytuje

a Gersheen.

priestory na prácu, tu mobilný tím pozostávajúci z 3-4
lekárov, ošetrí každý pondelok v priemere 80-100 pacientov.
Do Gersheenu – obce, ktorá sa nachádza približne 40 km od
Dohuku -

prichádza náš tím v piatok (v moslimských

krajinách je piatok dňom pracovného pokoja), preto môže
pracovať v miestnej škole. Zvyčajne tu na našich lekárov čaká
60-80 pacientov. V dedine Balqosh, ktorá je približne 30km
vzdialená od Dohuku, pracuje náš tím v komunitnom centre
vedľa mešity. Jeden lekár tu vyšetrí priemerne 30-40
pacientov. Do Sharye a Gersheenu zvyčajne prichádza väčšie
množstvo pacientov než je náš tím schopný prijať, a preto
Pacienti v Sharyi čakajú od skorých ranných hodín, aby sa
dostali k lekárovi

mnohí z nich musia skúšať šťastie nasledujúci týždeň.

HandSAP
Program zdravotnej starostlivosti a

HandSAP vznikol ako reakcia na potreby pacientov
pozorované počas práce na našich klinikách. V priebehu
konzultácií si lekári STEP-IN uvedomili, že veľa pacientov
potrebuje následnú sekundárnu zdravotnú starostlivosť.
Prístup k nej bol však pre limitované prostriedky
a ďalšie prekážky pre vnútorných presídlencov,
utečencov a chudobnejšiu miestnu populáciu
obmedzený. Preto vznikol projekt, ktorého cieľom bolo
umožniť alebo uľahčiť pacientom prístup k sekundárnej
zdravotnej starostlivosti. Spočiatku to bola len skromná
iniciatíva, no s narastajúcim počtom pacientov sa
rozrástla na HandSAP – Program zdravotnej
starostlivosti a sociálnej pomoci.
Tento program má za cieľ umožniť a/alebo poskytnúť

V júni 2018 bol programu pridelený vlastný koordinátor
a vďaka vynaloženému úsiliu sa podarilo sformalizovať

finančnú pomoc pacientom, ktorí potrebujú:

štruktúru programu a štandardizovať jeho jednotlivé

- operácie a iné lekárske zákroky
- špecifické a často nákladné lieky

koordinovaný. Výsledkom bol vznik kategorizovaných

- rehabilitáciu
- protetické a senzorické pomôcky
- špecifické vyšetrenia (napr. CT, MR) alebo konzultácie
špecialistov
- v špeciálnych prípadoch materiálnu pomoc.

procedurálne fázy. HandSAP sa stal centrálne
spisov pre každého potencionálneho príjemcu sociálnej
pomoci. Pacient, ktorý by mohol vyhovovať kritériám
programu, je najskôr vyšetrený na našej klinike
a následne ho navštívi náš koordinátor, aby zhodnotil
jeho sociálnu situáciu. V úsilí aktívne vyhľadávať
najzraniteľnejšie a marginalizované rodiny cieľovej
populácie, sa nám podarilo získať oficiálne povolenie na
vstup do všetkých táborov v okolí Dohuku, a to pre
koordinátora programu a prekladateľa. Naviac sme
zaviedli externý systém referovania pacientov.
Pravidelne každý mesiac sa organizuje stretnutie
lekárov a koordinátora programu, na ktorom sa detailne
prezentujú jednotlivé prípady a rozhoduje sa komu
a v akej miere bude poskytnutá pomoc. Zo stretnutí sa
vyhotovujú písomné reporty, ktoré sa archivujú. Všetky
vybrané prípady sú potom pravidelne monitorované
našim HandSAP tímom.

.

Jul - Dec
Zhodnotené prípady
Poskytnutá jednorázová pomoc

FORMA POMOCI
190
37

.

.

Jul - Dec

Špecifické lieky

79

Chirurgické zákroky

42

Poskytnutie zdrav. pomôcok

11

Diagnostické výkony

18

Doprava do zdrav. zariadenia

21

Vnútorne presídlené osoby
Utečenci
Miestna populácia

FINANČNÝ

REPORT

CELKOVÉ VÝDAVKY V ROKU 2018: 1 083 819 $

KATEGÓRIA

$

PLATY

398 483 $

LIEKY

351 295 $

LABORATÓRIÁ

60 807 $

TRANSPORT

64 439 $

ENERGIE, PRENÁJMY
BUDOV

KANCELÁRSKE
POTREBY (karty
pacientov, úradné
dokumenty atď.)

19 911 $

OBEDY (pre 3 zdrav.
tímy)

5 637 $
12 182 $
1 678 $

VODA

44 257 $

INÉ
CELKOVO

1 083 819 $

Transport
Stationary
Water

1%
1%
2%

23 386 $

Lab
Salaries
Food
Other

2%

101 741 $

ČISTIACE
PROSTRIEDKY

KOMUNIKÁCIA

Medical
Buildings
Communication
Hygiene

4%
32 %

37 %
6%
9%

6%

.

.

.

VÝDAVKY V DETAILOCH

PLATY
-

53 zamestnancov (38 plný úväzok, 15 čiastočný úväzok)
13 lekárov, 30 zdravotných pracovníkov, 10 nezdravotných zamestnancov
51 z nich pracuje dennodenne v teréne
41 miestnych, z toho 33 sú vnútorní utečenci

LIEKY A ZDRAV. VYBAVENIE
LIEKY

591 $

100 552 $

197 118 $

124 $

5 821 $

203 063 $

17 607 $

25 371 $

4 702 $

47 680 $

314 686 $

25 495 $

11 114 $

351 295 $

LABORATÓRIÁ
Erbil

Dohuk

HandSAP

3%

48 %

CELKOVO

0$

HandSAP
CELKOVO

VYBAVENIE

99 961 $

KLINIKA V ERBILE
DOHUK (DAW. + MOB.KL.)

SLUŽBY

49 %

.

.

.

ENERGIE, BUDOVY

40000 $

Výdavky na budovy zahŕňajú:
- nájmy;
- služby (údržba generátorov,
palivo, elektrina);
- úpravy priestorov;
- vybavenie

30000 $
20000 $
10000 $
0$

PRENÁJOM

SLUŽBY

VÝSTAVBA

GENERÁTORY INNÉ VYBAVENIE

Budovy

Pred implementovaním nových služieb sme museli rozšíriť a
prispôsobiť budovy kliník.

60000 $

Zväčšili sme priestory na klinike v Dawoodii a zabezpečili

45000 $

výkonnejší generátor, keďže pôvodný by nebol schopný pokryť
rastúce nároky kliniky. V Erbile sa prenajala budova susediaca s

30000 $

našou klinikou. Menšími úpravami sme ju spojili s budovou

15000 $

kliniky a prispôsobili na potreby fyzioterapeutického centra.

0$

Taktiež sme takto rozšírenú kliniku vybavili výkonnejším

KLINIKY KANCELÁRIA

generátorom.

TRANSPORT
Palivo

15 363 $

po
rt
Tra
ns

Prenájom áut

0$

14 000 $

Taxi (jediná verejná doprava)

23 400 $
28 000 $

25 676 $
42 000 $

56 000 $

70 000 $

SPOZNAJTE NÁŠ TÍM

Počas celého roka na klinike v Erbile
spolu pracovali kresťania z
Ninivských planín, moslimovia z
juhu Iraku, ľudia zo Slovenska,
Poľska, Ukrajiny, Talianska a
Austrálie. Dennodenne poskytovali
kvalitnú zdravotnú starostlivosť s
veľkým dôrazom na ľudský prístup
ku všetkým pacientom, ktorí našu
pomoc vyhľadali.

Jezídi zo Sinjaru, kresťania z
Dohuku, moslimovia z Mosulu,
zahraničný odborníci zo Slovenska,
Poľska, Ukrajiny, Francúzska a Veľkej
Británie boli všetci súčasťou tímu
pracujúceho na klinike v tábore
Dawoodia ako aj na mobilnej
klinike. Vďaka ich práci sa zdravotná
starostlivosť stala dostupnou
veľkému počtu potrebujúcich
pacientov, ktorí by si ju inak dovoliť
nemohli.

