Armáda spásy provozuje po celém světě 30 nemocnic a více než 200 klinik, což znamená, že její
zaměstnanci se ocitají na předních liniích boje proti koronaviru COVID-19
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Nemocnice a kliniky Armáda spásy reagují na koronavirovou pandemii
Armáda spásy provozuje po celém světě 30 všeobecných nemocnic a více než 200 klinik, což
znamená, že její zdravotnický personál se nyní na mnoha místech ocitá na předních liniích boje
proti koronaviru COVID-19. Majorka Joan Gibsonová, koordinátorka mezinárodních
zdravotnických služeb na mezinárodním velitelství v Londýně se s námi podělí o některé čerstvé
zprávy z center, kterým byly poskytnuty finanční prostředky, aby mohla rozšířit a zesílit svou
reakci na virus. (Samozřejmě, zároveň provozujeme i mnoho dalších programů, které zde nejsou
zmíněny.) Majorka také žádá o modlitby, aby zafinancované vybavení bylo možné co nejlépe
využít i navzdory omezením pohybu, která zavedla celá řada zemí.
Zimbabwe
Nemocnice Howard Hospital je stočtyřicetilůžkovým zařízením kousek od hlavního města Harare. Je
největší nemocnicí v okrese Mazowe. V reakci na šíření viru byl u brány nemocnice zřízen stan, kde
probíhá třídění pacientů před tím, než vstoupí do jejího areálu. Toto opatření umožňuje okamžité
rozpoznání potenciálních pacientů s koronavirem. Vzhledem k omezení pohybu lidí, které bylo
zavedeno v rámci snah o omezení šíření viru, se nemocnice Howard Hospital v současné době zabývá
pouze pacienty ve stavu nouze a těmi, kdo potřebují opakovanou léčbu.
Pro případ možnosti, že se virus v zemi rozšíří stejně jako jinde ve světě, byly nemocnici přiděleny
dostatečné finanční prostředky, které jí umožní nákup více osobních ochranných prostředků a materiálů
na prevenci a kontrolu infekcí, jako jsou dezinfekční prostředky a mýdlo. Tyto finanční prostředky
zároveň pokrývají i nákup pěti nových ventilátorů a dalších monitorovacích zařízení pro péči o osoby,
které v důsledku infekce koronavirem COVID-19 vážně onemocní.
Čtyřicetilůžková nemocnice Tshelanyemba Hospital se nachází na jihu Zimbabwe, více než dvě
hodiny jízdy od Bulawaya. Většina mužů v této oblasti pracuje v sousedních zemích a domů se
dostávají jen na dovolenou a svátky. Po uzavření hranic se muži vracejí domů a panují obavy, že by
mohli virus přinést s sebou.
Nemocnice zřídila telefonní linku pro vesničany, aby mohli zavolat ohledně svých příznaků a dostat
pokyny o tom, co dělat předtím, než vyrazí do nemocnice. Pro případ, že se u některých z těch, kdo se
nakazí koronavirem COVID-19, objeví závažné příznaky předtím, než dorazí do nemocnice, byly
nemocnici poskytnuty finanční prostředky na nákup ventilátoru a osobních ochranných prostředků a
materiálů na prevenci a kontrolu infekcí.
Ghana
Armáda spásy má po celé Ghaně řadu klinik. V současné době je v zemi pouze malý počet případů
výskytu koronaviru COVID-19, ale přípravy jsou na místě pro případ, že se situace změní.
Zdravotníkům v zemi byly poskytnuty nové finanční prostředky na nákup dalšího osobního ochranného
vybavení a materiálů na prevenci a kontrolu infekcí.

Indie
Nemocnice Armády spásy Evangeline Booth Hospital v Ahmednagaru ve státu Maháráštra byla
požádána místními úřady, aby byla centrálním zařízením celé oblasti pro příjem všech pacientů s
koronavirem COVID-19. Nemocnice vyhradila 30 jednolůžkových pokojů, které byly poté
zrenovovány, aby mohly přijímat pacienty s koronavirem; zároveň bylo připraveno mnoho dalších
lůžek, pokud se tato oblast zaplní.
Nemocnici byly poskytnuty finanční prostředky na nákup dvou ventilátorů a BiPap přístrojů (na
podporu dýchání) spolu s dalším monitorovacím vybavením, takže bude moci dobře reagovat
v případě, že v ní budou hospitalizovány závažné případy. K sedmému dubnu nemocnice přijala 22
pacientů a propustila dva. Zatím žádný z případů nebyl vážný.
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Nejnovější informace o celosvětové reakci Armády spásy na COVID-19, včetně video zpráv od
generála Briana Peddlea, budou zveřejňovány online na adrese: http://sar.my/covid19.
Fotografie ilustrující celosvětovou reakci Armády spásy na COVID-19 jsou k dispozici prostřednictvím
Flickr kanálu mezinárodního velitelství: http://sar.my/covidpics.
Pro ty, kteří mají plný přístup k databázím Lotus Notes Armády spásy, je tato zpráva dostupná také
v databázi Mezinárodní zprávy. Vezměte prosím na vědomí, že v některých místech je databáze
replikována na místní server pouze dvakrát nebo třikrát denně.
Tam, kde nám byly dodány, lze fotografie v plném rozlišení pro ilustrování tohoto příběhu stáhnout
prostřednictvím Flickr kanálu mezinárodního velitelství, http://sar.my/flickr.
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