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Država, ki je velika za kar dvaintrideset Slovenij, kjer je skoraj dvanajst milijonov ljudi, ki skupaj 
govorijo 73 jezikov, kjer so ljudje zelo ponosni na naravna bogastva, ki jih ima njihova 
domovina. Baker, Viktorijini slapovi, neokrnjena narava, divje živali. Vsak s ponosom in žarom v 
očeh pove, da so to njihovi zakladi. Vendar to niso bili razlogi, ki so našo skupino pripeljali tja. 
Zambija ima tudi drugo stran. Je država, kjer več kot polovica prebivalstva dan preživi z manj kot 
1 USD na dan. Težko dostopna zdravstvena oskrba, saj na 10000 ljudi pride le en zdravnik (v 
državi je en onkolog), plačljive zdravstvene usluge, velika okuženost s HIV in prisotnost bolezni, ki 
jih pri nas ne poznamo ali jih skorajda ne vidimo več, saj jih preprečujemo s cepljenjem ali z 
zgodnjim zdravljenjem; npr. otroška paraliza, okvara srčnih zaklopk po preboleli angini, glistavost, 
razširjene glivične okužbe kože in drugo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leto dni pred odhodom v Zambijo se je dokončno oblikovala skupina petih punc: Maja Kolšek, 
zdravnica, Maša Klešnik, absolventka medicine, Maja Arko, absolventka babištva, Nataša Pekolj,  
študentka zdravstvene nege in Maja Mastnak, študentka dentalne medicine. Sledile so dolgotrajne 
priprave, ki so bile pod okriljem Sekcije za tropsko medicino Medicinske fakultete v Ljubljani, ki 
deluje že od leta 1977 in iskanje donatorjev, brez katerih odprave ne bi bilo mogoče izpeljati 
(zato se vsem iskreno zahvaljujemo za pomoč). Z njihovo pomočjo smo zbrale precej denarja in 
ogromno sanitetnega materiala ter zdravil, s katerimi smo se lahko podale na pot. Naše bivanje v 
misijonski bolnišnici v Nangomi v Zambiji je trajalo od julija do septembra v letu 2009. In bilo je 
nepozabno. 
  
Vsak začetek je težak. Tudi naš je bil, ko smo začele delati v tej afriški državi, saj kljub pripovedi 
odprav, ki so že bile v Zambiji, nismo pričakovale tega, kar nas je pričakalo. Stare železne postelje 
prekrite s preperelimi blazinami iz pene, razbita okna, ki skrbijo, da je v sobah ves čas mrzlo, 
dotrajani terapijski vozički, ki so se pomikali proti tvoji volji. Tekoča voda je bila na voljo le 
dvakrat v dnevu za kratek čas, tako da je bilo potrebno vodo shranjevati v posebnih sodih, sestre 
pa so zvečer večkrat delale ob svečah, ker je zmanjkalo elektrike. Domača volovska vprega je 
velikokrat služila za prevoz bolnikov. Kar nekaj časa smo potrebovale, da smo se privadile na 
nove razmere dela in večkrat smo imele občutek, da delamo v vojnih razmerah pod drevesom. 
Vendar je Nangomska bolnišnica glede na preostale kar dobro opremljena. Ker je na podeželju, 
jo denarno podpira država, zato je zdravljenje v njej zastonj. 
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V bolnišnici se vsakodnevno spopadajo s primanjkovanjem osebja, zato so tako zdravniki kot 
sestre močno obremenjeni in takšnega napora daljši čas večina ne zdrži. Zaradi pomanjkanja 
materialov in opreme je večino časa potrebno improvizirati in se večkrat zadovoljiti z ne 
najboljšim. Navajene ugodja in vedno polnih zalog zdravil ter ostalih pripomočkov, ki nam 
olajšujejo delo doma, smo bile pretresene. Ugotovile smo, da imamo veliko stvari za 
samoumevne. Za nego bolnikov ne skrbi bolnišnično osebje. Bolniki dobijo en obrok dnevno, 
nshimo (tradicionalna jed iz koruzne moke, trda bela polenta, ki se je z rokami) in fižol. Za vsak 
obrok več poskrbijo svojci. Ti jih tudi umivajo, peljejo na stranišče, preoblačijo postelje in 

poskrbijo za kakšno odejo več. Pogosto pa svojci ne morejo 
preživeti veliko časa z njimi, saj imajo doma družino, za 
katero morajo skrbeti, in večkrat tudi polje, na katerem je 
treba delati, da preživijo. Bolniki so tako prepuščeni sami 
sebi, po več tednov ležijo umazani v posteljah na istih 
rjuhah, osamljeni. V takšnih trenutkih se pokaže, kako zelo 
so Zambijci odprti in povezani med seboj, čeprav jih ne 
vežejo krvne vezi. Vedno si pomagajo in včasih svojci koga 
drugega priskočijo na pomoč bolniku, ki je v bolnišnici ostal 
sam, mu pomagajo do stranišča ali pri hranjenju. Še 
posebno je to izrazito, če so bolniki otroci. Če otrok zajoka, 
mamice pa ni poleg, ker je morala iti oprat perilo ali na 
tržnico kupit hrano, ga druga ženska vzame v svoje naročje 
in pomiri. Otroka si v chitenji (pisana bombažna ruta) 
priveže na hrbet in ga nosi naokrog, dokler ne preneha 
jokati. Med njimi je prisotna skrb in pozornost do sočloveka, 
ki je pri nas nismo več vajeni, saj strmo pada v pozabo. 

 
Velik šok je bilo tudi spoznanje, da vsem ne moreš pomagati, saj nekateri, predvsem veliko 
mladih, pride v bolnišnico umret. Okuženost s HIV je v Zambiji zelo velika, sploh je delež 
okuženih velik v bolnišnicah, kamor pridejo ljudje zaradi težav, ki nastanejo ob napredovanju 
okužbe, ko se že razvije AIDS. Pogosto pridejo v zadnjih vzdihljajih, saj najprej poiščejo pomoč 
pri tradicionalnih zdravilcih (vračih). Ta vrsta medicine je v Zambiji še zelo prisotna, zato veliko 
bolnikom, ki so imeli v osnovi bolezen, ki bi se jo dalo z ustrezno terapijo preprosto in hitro 
pozdraviti, ne moreš več pomagati. Podobne zgodbe doletijo nedonošenčke in podhranjenčke. 
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Zaradi skope opremljenosti bolnišnice večina nedonošenčkov ne preživi.  Podhranjenčke je treba 
hraniti z mlečnimi formulami, jih zdraviti z antibiotiki in jim zagotoviti toplo okolje. Na tako 
zdravljenje se zelo dobro odzovejo, če le ne pridejo prepozno. Vendar se to žal še vedno pogosto 
zgodi, saj mamice odlašajo z obiskom bolnišnice, ker nočejo pustiti preostalih otrok samih. 
Posledično je smrt včasih neizogibna. 
  

 
 
Kljub bedi, v kateri živijo, med ljudmi vedno vladata veselje in optimizem, ki sta nalezljiva. Po 
začetnih mukah smo se močno zbližale z zdravstvenim osebjem in ljudmi v vasi. Čeprav je težko 
verjeti, je na oddelkih vsak dan odmeval smeh, iz malega tranzistorja pa se je širila afriška glasba. 
Otroci iz vasi so bili naša vsakodnevna družba. Radovedni in igrivi, sami so si delali igrače iz 
odpadlih materialov ali pa so peli in plesali, tudi tisti, ki so komaj shodili so že poplesavali, ko so 
slišali zvok glasbe. Vse to nam je vlivalo voljo, da nismo obupale, ampak smo se trudile po 
najboljših močeh. Zavedati smo se začele, da ne moremo rešiti sveta, lahko vsaj malo 
pripomoremo k izboljšanju kvalitete tistih, s katerimi smo bile vsakodnevno v stikih.  
 

 
 
Nato pa je prišel dan, težko slovo, ko smo še zadnjič zakorakale po prašni cesti mimo bolnikov, ki 
so v travi pod drevesom čakali na odprtje ambulant, še zadnjič pomahale v slovo in zadržale 
solze, ki so silile iz oči, ter s kislim nasmeškom zapustile Nangomo. Z mislijo, da je bila to 
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nepozabna izkušnja in da se bomo še vrnile. Upamo, da je del nas, znanje in izkušnje, ki smo jim 
ga dale, naše navdušenje do dela, vsaj za kratek čas ostal z njimi in jim pripomogel k boljšemu 
življenju tudi sedaj, ko nas ni več tam. Iskrenost, hvaležnost, dobra volja, srečni nasmehi, topli 
stiski rok in objemi so le majhna velika darila, ki so nam jih dali ljudje, s katerimi smo delale in 
živele. Stvari, ki so nas spremenile in nas bodo vedno spremljale.  
 
 
Več o odpravi in donatorjih lahko preberete na www.zambija2009.net. 


