
ZPRÁVA O HUMANITÁRNÍ MISI ÚSTAVU SV. J. N. NEUMANNA  

V MICHALOVCÍCH (SR) 12.–22. 3. 2022 

 

V termínu 12.–22. 3. 2022 proběhla humanitární mise zástupců vyučujících i studentů Ústavu sv. Jana 

Nepomuka Neumanna VŠZaSP sv. Alžbety, kteří se přidali ke slovenským kolegům naší univerzity, kteří 

společně pod hlavičkou tzv. Tropic Teamu dlouhodobě pomáhají v místech postižených humanitární krizí, 

historicky především v Africe a Asii, v posledních letech v souvislosti s migrační krizí stále častěji také 

v Evropě.  

Dvoučlenný tým odcestoval do Michalovcí na Východním Slovensku do hotspotu pro uprchlíky z okupované 

Ukrajiny. Úloha našeho týmu byla především přivézt kompletní zdravotnické vybavení a zařídit jím prázdný 

stan pro poskytování neodkladné zdravotnické pomoci, a po dobu svojí mise zajišťovat službu, která bude 

následně zabezpečena dalšími spolupracujícími lékaři, sestrami a studenty. Stan byl vybaven pro poskytnutí 

lékařské první pomoci včetně výkonů jako dvanáctisvodé EKG, vyšetření CRP, inhalační kyslíkové léčby, 

parenterální léčby nebo neodkladné resuscitace včetně defibrilace. 

     

V nepřetržité službě lékaře a sestry/záchranáře byla ošetřována naštěstí především respirační onemocnění, 

bolesti hlavy a v krku, drobná poranění a podobně. Pouze v menší míře byla nutná léčba inhalacemi, 

injekcemi či infuzemi a v jednotlivých případech odvoz pacientů do nemocnice. 

           



Záložní kapacita zdravotnického stanu pro případ většího počtu ležících pacientů byla dále vytvořena 

v mobilním kontejneru naproti stanu.  

Další úloha našeho týmu spočívala v logistické podpoře „baby pointu“ VŠZaSP sv. Alžbety ve Vyšném 

Nemeckém poskytujícím zázemí maminkám s malými dětmi, konkrétně převážení personálu mezi hranicí a 

pracovištěm v Michalovcích. 

Rádi bychom při této příležitosti upřímně poděkovali jednotlivým dárcům materiální humanitární pomoci 

z řad studentů naší školy a zejména hasičům z Hostomic, kteří do školy zaslali množství trvanlivých 

potravin, hygienických potřeb, dek a spacáků, ale např. také mobilní telefony a powerbanky se solárním 

dobíjením. Dar nás velmi mile překvapil svým velkým objemem i hodnotou a srdečně za něj jménem 

příjemců děkujeme! Vzhledem k velkému množství materiálu byla zatím odvezena polovina tohoto daru, 

zbytek bude odvezen při dalších cestách našich zaměstnanců na Slovensko. 

     

Prosíme, vzhledem k tomu, že nedisponujeme kapacitou pro uskladnění další humanitární pomoci, další 

případné dary přinášejte pouze dle instrukcí na Moodlu či webu školy dle aktuálních potřeb a možností 

uskladnění. V případě dotazů na další možnosti poskytnutí, ale též případné čerpání humanitární pomoci 

pro lidi postižené okupací Ukrajiny, můžete napsat na e-mailovou adresu ukr@vszsp.cz.  

Pokud byste humanitární pomoc Tropic Teamu chtěli podpořit finančně, předem Vám velmi děkujeme za 

zaslání jakékoliv částky na transparentní účet IBAN: SK09 8330 0000 0029 0214 1864, SWIFT/BIC: 

FIOZSKBAXXX. Finanční dary budou použity k nákupu chybějících léčiv a zdravotnického materiálu nebo 

pohonných hmot či stravy. 

 

 

Za Tropic Team VŠZaSP sv. Alžbety       doc. MUDr. Mgr. Jan Bydžovský, DiS., PhD. 
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