
REPORT PROJEKTU NEMOCNICA V KENI.

LY 2018-2019 

Program sa zrodil z návrhu a aj z prosby jedného kenského liona Josphat Muthumbi z LC Thika – Kilimambogo,  

ktory bol na návšteve nemeckych lionov v Stuttgarte v roku 2006. Počas tohoto stretnutia oslovil lionov, aby  

pomohli domorodcom v oblasti lesnej buši, s vystavbou malej nemocničky. Projekt I.Etapa sa podaril a v júni 2007 

bola malá nemocnička v Mukuyu-ini daná do prevádzky. Projekt II.Etapa a III.Etapa, prístavby pavilónov boli 

odovzdané do prevádzky v roku 2011 a koncom roku 2013. Cieľom je zlepšiť dostupnosť poskytovania 

zdravotníckych služieb. Nemocnička poskytuje rôznorodé vyšetrenia v rozsahu zdravotníckeho strediska a na 

úrovni obvodnych praktickych lekárov, t.j. odbery krvi, testy HIV, meranie tlaku, EKG a poskytovanie úkonov 

prvej pomoci pri ťažších ochoreniach, infekčnych chorobách a pri úrazoch, ako sú zlomeniny, popáleniny a pod.  

Spĺňa podmienky pre gynekologické úkony v pôrodníckom oddelení čo ženská časť domorodcov využíva s veľkym 

uspokojením. Nemocnica má svoju štátnu licenciu a poskytuje pre svoje okolie veľkú pomoc šesť dní v tyždni v  

ordinačnych hodinách 8.00-13.00 a 14.00-17.00 hod. Financovanie všetkych troch etáp vystavby (r.2007, 2011 a  

2013) bolo formou zhromažďovania finančnych prostriedkov od jednotlivcou (lionov či nelionov) a organizácií 

(lions klubov či súkromnych fyriem).

V priebehu LY 2018-19 zostáva v platnosti cieľ projektu a budúci zámer dobudovať IV. Etapu tak, ako bolo 

navrhnuté v predošlom období:

- vybudovanie stanice pitnej vody pre areál nemocnice a blízke okolie 

- zabezpečenie prevádzkovych prístrojov pre nemocnicu – špecifikácia pred odovzdaním 

- dobudovanie areálu nemocnice – hlavne jeho technického vybavenia

- cieľ projektu bude definitívne stanoveny po konzultácii s vedením LCI Thika Kilimambogo v Distrikte 
411-A v zastúpení past prezidentom -  Josphat Muthumbi.

V LY 2018-19 bola aktualizovaná webocvská stánka projektu https://www.lci-d122.org/kena-nemocnice/.

Posledná komunikácia s požiadavkou koordinátora projektu na doplnenie aktuálnych prevádzkovych informácií  

prebehla 16.04.2019, počas ktorej bolo potvrdené zo strany IPDG Ann Chubi preposlanie požiadavky na členov 

klubu Thika Kilimambogo Lions Club. 

On 16 Apr 2019, at 23:05, A.w Chubi <anstarwm@gmail.com> wrote:

Dear IPDG Bohumir Kratky,
Thank you very much for your email..
Iam IPDG ,i was the District Governor in year 2017-2018.
I shall send your request to SVDG Eng Josphat Muthumbi who is also a member of Lions Club of Thika Kilimambogo-he 
will respond to your email.
Best regards,
Lion Ann Chubi
IPDGH

       MJF Bohumír Krátky, IPDG             

Koordinátor projektu
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