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Lékaři bez hranic - Médecins Sans 
Frontières

Mezinárodní humanitární a zdravotnická organizace

Pomáháme po celém světě lidem, kteří nemají 
přístup k základní zdravotní péči a obětem 
ozbrojených konfliktů a přírodních katastrof



Charta Lékařů bez hranic

•mezinárodní zdravotnická 
organizace
•pomáhá lidem v nouzi bez 
ohledu na rasu, pohlaví, 
politické či náboženské vyznání
•pomáhá bez diskriminace
•jedná nestranně a neutrálně
•pracuje podle zásad lékařské 
etiky
•všichni dobrovolníci jsou si 
vědomi případných rizik

Principy Lékařů bez hranic

• Zdravotnická pomoc
• Svědectví (Témoignage)
• Lékařská etika
• Lidská práva
• Nezávislost
• Nestrannost
• Neutralita
• Transparentnost
• Dobrovolnictví 



Kdy zasahujeme

Když jsou lidé v nouzi:
• při přírodních katastrofách
• při epidemiích
• v ozbrojených konfliktech
• při hladomorech
• uprchlíci / IDPs
• pomáháme „zapomenutým“ 
populacím

Jak zasahujeme

•poskytujeme základní 
zdravotnickou péči
•organizujeme vakcinační 
kampaně
•vyživovací programy
•staráme se o vodu a sanitaci
•vedeme HIV/AIDS programy
•provádíme chirurgické 
zákroky
•bojujeme proti 
„zapomenutým“ nemocem 
(kala azar, spavá nemoc atd.)





























Case report 1
5.2.2015 14:50, žena 30 let, v termínu, Gravida 12, Para 8, 

předchozí porody vaginální, před deseti lety sectio caesarei.

- pro protrahovaný porod vyšetřena u soukromého gynekologa, 
indukován porod misoprostolem (Cytotec)

- při přijetí: Hb 11,6, normotenze

- porod 18:45, vysoká poloha plodu, vybaven vacuum 
extraktorem, dítě žena 3,5kg, Apgar 0-0-0, TK matky 80/50, 
krevní ztráta zevní 250ml

- 19:30 TK 60/40, TF 153/min, krystaloidy i.v., Hb 8,6

- 21:00 TK 80/40, TF 163/min, indikována laparotomie, ruptura 
přední stěny děložní, provedena subtotální hysterektomie, 
krevní ztráta 2000ml, podány 3 jednotky plné krve 

6.2.2015: 6:00 kardiovaskulární stabilita, Hb 7,4

8.2.2015: propuštěna  domů











Case report 2
5.1.2015 0:30, žena 40 let, v termínu, Gravida 8, Para 6, 

poslední porod před dvěma lety

      rodina viděla doma konvulze, bez kontrakcí

- při přijetí: Hb 6,8, TK 180/110, TF 98/min, TT 36,0, proteinurie 
+++

- indukce Oxytocin + Misoprostol (Cytotec) 25ug p.o. + MgSO4 
4g i.v., dále bolusy á 4h i.m.

- Hydralazin i.v. kont. 100mg/500ml FR 5 kapek/min

6.1.2015 8:30 TK 140/80, TF 87, nepostupující porod. Náhle 
porucha vědomí, konvulze, přistoupeno k s.c. Konvulze na 
operačním stole, úvod do anestezie Thiopental 250mg + 
Ketamin 100mg + SCHJ 100mg. Po vybavení plodu Fentanyl 
100ug + Diazepam 10mg. Dítě muž, 4,3kg, Apgar 7-8-9. Po 
vybavení dělohy 3cm ruptura zadní stěny, komplikovaná 
sutura. Krevní ztráta 2000ml. Podány 3TU plné krve.

7.1.2015 Ranní Hb 8,8, TK v normě. 

10.1.2015 TK v normě, propuštění domů.  

               

















Za dir hoshal yam.
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