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ÚVOD 

Bénin Santé, nezisková nevládní organizace, byla založena na podzim roku 2014  a  činnost zahájila na 

konci téhož roku. Prezentujeme výroční zprávu této organizace v Beninu v období 2014 - 2015.  

Zvláštní poděkování patří všem, kteří finančně podpořili Bénin Santé, ale i těm, kteří jiným způsobem 

podpořili a dopomohli k její činnosti v Beninu. Tato výroční zpráva představuje pouze aktivity Bénin 

Santé v Beninu. Poděkování patří i  organizacím  HHÖ - Hepatitis Hilfe Oesterreich, České 

gastroenterologické společnosti,  farnostem v Rakousku a jednotlivcům v Rakousku i v České 

republice.  

Bénin Santé děkuje také svým partnerským organizacím v Beninu, bez kterých by nebylo možno 

realizovat svou činnost. Tito partneři koordinovali a zajišťovali  adekvátní a adresné využití  darů dle 

plánu a účelu. 

 

Hlavními partnerskými organizacemi v Beninu jsou: 

 

 

 

 

  



HLAVNÍ AKTIVITY 

Bénin Santé se  v tomto období soustředila  na boj proti hepatitidám v Beninu, zejména proti 

hepatitidě B. Její činnost lze shrnout následovně: 

 Informační kampaně ve školách a rizikových skupinách 

 Depistáž, očkování a zdravotní pomoc pro sirotky a dětské domovy 

 Celebrace světového dne hepatitid 2015 a organizace pochodu proti hepatitidě B (červenec-

srpen   2015) v Beninu 

Obecně lze konstatovat, že Bénin Santé se snažila naplnit svůj hlavní cíl - zlepšovat zdravotní stav 

obyvatelstva, zejména dětí a dospívajících, těhotných žen a rizikových skupin.  

 

INFORMAČNÍ KAMPANĚ 

Kampaně proběhly ve školách a v osmi školících střediscích za účasti zdravotnického personálu naší 

partnerské organizace. Hlavními body kampaně bylo především informovat širší veřejnost o rizicích, 

prevenci a léčbě virové hepatitidy. Touto cestou se nám povedlo oslovit přibližně 5000 mladých. 

 

 

  



DEPISTÁŽ, OČKOVÁNÍ A ZDRAVOTNÍ POMOC SIROTKŮM  

U více než 110 dětí v Beninu byla v roce 2015 provedena depistáž proti hepatitidě B. Většina výsledků 

byla naštěstí negativní a jen malé procento pozitivní. Negativní děti byly očkovány a pozitivním 

jedincům bylo doporučeno důkladné vyšetření v nejbližším odborném centru.  D 

Bénin Santé provedla depistáž v následujících centrech: 

- Děstký domov  Yètin / Avrankou (42 dětí)  

- Sirotčinec „ un enfant, une vie“ / Kpomassè (40 dětí)  

- Sirotčinec Racham / Cotonou (5 dětí) 

- Sirotčinec Davatin / Agblangandan (20 dětí) 

 

 

SVĚTOVÝ DEN HEPATITIDY 2015 

Při příležitosti světového dne hepatitidy byla za pomoci Beninské gastroenterologické společnosti 

(Société béninoise d‘Hépato Gastroéntrologie- SBHGE) uspořádána 28.7.2015 konference v Cotonou. 

Následující den, tj. 29.7.2015, proběhl pochod proti hepatitidě B a v Porto-Novo. Pochod byl 

zakončen oficiálním předáním dokumentu s žádosti o větší zapojení státu v boji proti hepatitidě 

delegaci parlamentu Beninu. 

 Obě akce byly z větší části financovány organizací Bénin Santé.  



Velké díky patří beninským médiím ( rozhlas, televize, noviny ), která byla součástí naší osvětové 

kampaně proti virové hepatitidě během konání konference a pochodu.  

 

Bénin Santé se zároveň snažila navázat kontakt s důležitými aktéry, se kterými by bylo možné 

v budoucnu spolupracovat v boji proti hepatitidě B. Oslovili jsme pobočku WHO v Cotonou, 

ministerstvo zdravotnictví, dále ministerský orgán boje proti hepatitidě (Point Focal de la Lutte contre 

les Hépatites) a Beninskou gastroenterologickou společnost. 

 

 

 

Konference dne 28.7.2015 v Cotonou ( Benin ) 

  



 

Pochod proti hepatitidě B v Porto- Novo 

 

 



 

 

Na konci pochodu Bénin Santé zdarma provedla depistáž 50 dospělých a 10 dětí proti hepatitidě B. 

Všech 10 dětí bylo posléze očkováno.  



Na začátku srpna 2015 byla problematika hepatitidy v Beninu prezentována a diskutována v kabinetu 

ministerstva zdravotnictví za přítomnosti ministra. 

 

 

DALŠÍ AKTIVITY  



Několika finančně slabým pacientům byly 

poskytnuty prostředky k vyšetření a léčbě jiných 

akutních chorob, jako malárie apod. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bénin Santé byla oslovena rodiči dítěte, které 

mělo od narození srostlé dva prsty pravé ruky. 

Díky sponzorům Bénin Santé se nám podařilo uskutečnit operaci, při které byly od sebe prsty 

odděleny. Dítě jsme navíc očkovali proti hepatitidě B.  

 

 



S velkou pomocí Mag. Angela Mair a jiných (Dr. O. Urbana ) se nám koncem prosince 2015 podařilo 

do Beninu odeslat kontejner s lékařským vybavením, včetně operačního stolu, chirurgické lampy, 

ultrazvuku, vozíků, vyšetřovacích stolů a dalšího zdravotního materiálu pro místní zdravotnická 

centra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jsme rádi, že můžeme konstatovat, že doposud se nám, Bénin Santé, dařilo naplňovat naše hlavní 

cíle, mezi které se řadí zlepšování zdravotního stavu zejména dětí, mladých, těhotných žen a 

ostatních rizikových skupin.  Nic z toho by ovšem nešlo bez našich sponzorů, dobrovolníků a jiných 

subjektů, kterým za pomoc  a propagaci velmi děkujeme.  

Doufáme, že se nám v příštím roce společně podaří udeřit ještě silněji proti hepatitidě B! 

 

Bénin Santé Vám všem přeje pevné zdraví a hodně úspěchu v novém roce 2016. Doufáme, že se 

nám v příštím roce společně podaří udeřit ještě silněji proti hepatitidě B! 

  

PLÁN NA ROK 2016 

V příštím roce se kromě osvěty ve školách v celém Beninu a očkování proti hepatitidě B plánujeme 

věnovat především : 

 Registraci Bénin Santé v České republice 

 Účasti na 1. Kongresu SBHGE v květnu 2016 

 Rozšíření osvětové kampaně proti hepatitidě B po celém Beninu 

 Navázání spolupráce s dalšími dětskými domovy, které máme prozatím na čekací listině 



 

V současné době disponuje Bénin Santé financemi, které vystačí na depistáž pouze malého počtu 

dětí. Z těchto peněz plánujeme začátkem roku 2016 provést depistáž a případně i vakcinaci 60 dětí, 

které navštěvují školu pro nevidomé. 
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