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ŽENY 
A DÍVKY 
Z MKHONDO
JIŽNÍ AFRIKA

TĚHOTENSTVÍ BY NEMĚLO 
ZABÍJET

NAPIŠTE VLÁDE JIHOAFRICKÉ REPUBLIKY
Řekněte autoritám, aby přednostně zajistily lepší lékařskou péči pro ženy a dívky ve 
správní oblasti Mkhondo.

PIŠTE NA ADRESU: 
Pravin Gordhan, Chair of the Inter- Ministerial Task Team on Service Delivery in South 
Africa, Private Bag X802, Pretoria, 0001, South Africa

NAPIŠTE I PŘÍMO ŽENÁM A DÍVKÁM Z MKHONDA
Navrhované znění zprávy: “I support your right to get vital health care, to get privacy and 
confidentiality at health clinics, and to get information about reproduction and contra-
ception.” (Podporuji Vaše právo na nezbytnou lékařskou péči, na soukromí a důvěrné 
zacházení na klinikách a také právo na informace o reprodukci a antikoncepci.)

PIŠTE NA ADRESU:

Inhabitants of Mkhondo, Mpumalanga, c/o Amnesty International, 3 on Glenhove, Mel-
rose Estate, Johannesburg 2196, South Africa

Těhotné ženy a čerstvé matky ze správní oblasti 
Mkhondo na východě Jihoafrické republiky zbytečně 
umírají z důvodu nedostatečné zdravotní péče. Mkhondo 
je jedním z regionů země, kde je lékařská péče vůbec 
nejhorší.

Aby se snížilo riziko úmrtí, těhotné ženy a dívky potřebují důkladnou lékařskou péči již od brzkých fází těhotenství. Nicméně 
spousta z nich se klinikám vyhýbá z důvodu nedostatku soukromí a důvěry mezi lékařem a pacientkou. Jiné se zase bojí sester, 
které dívkám hrubě vyčítají, že otěhotněly moc mladé. Navíc, některé z nich se ani na kliniku nedostanou, protože veřejná dop-
rava je nedostatečná a velmi drahá.

Mnoho žen a dívek vůbec neví o možných zdravotních problémech provázejících těhotenství či o výhodách pramenících z brzké 
prenatální péče. Mnoho z nich má problém získat informace a rady o antikoncepci a pro některé je těžké přimět partnera, aby 
používal kondom. To vše vede k neplánovaným těhotenstvím a ke zvýšení rizika nakažení virem HIV.
Napříč celým regionem je nedostatek vyučeného lékařského personálu. V důsledku toho čelí ženy a dívky dlouhému čekání na 
klinikách, kde se setkávají s přepracovanými a vystresovanými sestrami. V zemi je také obrovský nedostatek klinik, takže ženy a 
dívky musí vyčkávat na pohotovostech.

Vyžadujte zásah: řekněte jihoafrickým autoritám, aby přednostně zajistily lepší lékařskou péči pro ženy a dívky ve správní 
oblasti Mkhondo.


