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Krize v Sýrii: Malteser International rozšiřuje mimořádnou zdravotnickou 
pomoc
Mobilní klinika pro válečná zranění na syrsko-turecké hranici
Kolín. Jen 5 kilometrů od syrské hranice v tureckém městě Kilis se buduje lůžková klinika pro 
Syřany s válečnými zraněními a uprchlíky. Projekt koordinuje Malteser International, humanitární 
agentura Řádu maltézských rytířů. Mobilní klinika se bude nacházet v blízkosti areálu veřejné 
nemocnice v Kilisu, což je první zastávka pro mnoho raněných přicházejících ze severní Sýrie.

„Kvůli neustálému přílivu uprchlíků je kapacita zdravotnických zařízení v Kilisu zcela zaplněna - 
naléhavě potřebují s lékařskou péčí o uprchlíky pomoci. Na druhé straně hranice je situace ještě 
kritičtější: zdravotnická infrastruktura je zcela přehlcena,“ říká koordinátor mimořádné pomoci 
Oliver Hochedez, „obyvatelé prchající ze země jsou z dlouhé cesty vyčerpaní a často nemocní; 
mnozí mají válečná zranění.“

24lůžková mobilní klinika bude tvořena kontejnery a bude se také opírat o oddělení psychosociální 
podpory pro traumatizované pacienty. „Na mnohé uprchlíky má vlekoucí se občanská válka 
psychický dopad, což může vést k posttraumatickému stresu a psychosomatickým onemocněním,“ 
dodává Hochedez. 

Malteser International bude také školit a kvalifikovat syrský personál v oblasti psychosociální péče, 
transformace konfliktů a mírové osvěty. „Středně- až dlouhodobým cílem je dokázat převézt 
nemocnici do Sýrie, abychom tam mohli přispět k obnově zničené lékařské infrastruktury,“ 
vysvětluje Hochedez. 

Projekt v hodnotě 1,7 miliónu EUR podporují dvě různé německé vládní agentury. Německé 
ministerstvo pro hospodářský rozvoj a spolupráci bude financovat vybavení mobilní jednotky, 
lékařský personál a opatření na posílení místních struktur, zatímco německé ministerstvo zahraničí 
podporuje poskytnutí léků, náklady na provoz mobilní kliniky a mobilní lékařský tým. Na projektu 
spolupracuje turecká partnerská organizace Mezinárodní modrý půlměsíc (IBC). 

Agentura Malteser International působí v Sýrii, Turecku a Libanonu od srpna 2012, kde poskytla 
mimořádnou pomoc již více než 30 000 lidí. Do konce června budou místní partneři organizace 
pokračovat v distribuci potravinových balíčků a dětské výživy ve vnitrozemí Sýrie a v pohraničních 
regionech.
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Redaktoři, pozor: Rozhovory poskytuje Oliver Hochedez, koordinátor mimořádné pomoci. 
Kontakt prostřednictvím ústředí Malteser International na čísle +49 221-9822-169 nebo +49 151-
146-29623. 

Malteser International je celosvětová podpůrná agentura pro humanitární pomoc Suverénního řádu  
maltézských rytířů. Organizace poskytuje pomoc v rámci asi 100 projektů ve více než 20 zemích bez  
ohledu na náboženské vyznání, rasu nebo politické přesvědčení. Základem její práce jsou křesťanské  
hodnoty a humanitární zásady nestrannosti a nezávislosti. Pro další informace: www.malteser-
international.org a www.orderofmalta.int
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