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Praktický lekár v Afrike sa musí postarať aj 
o detských pacientov

V tomto článku sa nebudeme rozprávať 
o afrických diktátoroch, hladomoroch 
či nedostatku špecialistov, ale o tom, 
s akými ochoreniami sa vo východnej 
Afrike najčastejšie stretáva praktický 
lekár. Zatiaľ čo sa v tomto čísle časopi-
su zameriame na vybrané choroby, po-
kračovanie v nasledujúcom čísle bude 
zamerané na parazitické ochorenia: ma-
láriu, bilharziózu a črevné parazity.

Lekári robia často aj zubárov – plombovanie 
je takmer všade v Afrike neobvyklým luxusom, 
prakticky všetky zubné problémy sa tu riešia 
vytrhnutím, nezriedka bez lokálneho umŕtve-

nia zuba. Tú si proste väčšina pacientov  
nemôže dovoliť. (Autor: Jiří Zelený)

Okrem exotických tropických chorôb 
je lekár prvého kontaktu, práve kvôli 
nedostatku špecializovaných lekárov, 
nútený pracovať tak trochu ako „dievča 
pre všetko“. Inými slovami, je konfron-
tovaný s prípadmi, ktoré by u nás boli 
automaticky poslané k úzko profilova-
ným špecialistom. 

Spektrum ochorení, s ktorými sa vše-
obecný lekár na čiernom kontinente 
najčastejšie stretáva, je však v podstate 
podobné práci praktického lekára u nás. 

Suverénne najčastejšou diagnózou sú 
vírusové infekcie horných dýchacích 
ciest a chronické bolesti kĺbov. 

Čo je ale výrazne častejšie v Afrike 
než v Európe, je skupina pohlavne pre-
nosných infekčných chorôb, predo-
všetkým HIV. Existujú výskumy indi-
kujúce, že tento fakt je podmienený 
vyššou promiskuitou Afričanov, nie iba 
nedostatkom alebo neochotou používať 
ochranné pomôcky. Bakteriálne sexuál-
ne prenosné choroby, ako napr. chlamý-
die a kvapavka, sú ľahko vyliečiteľné 
v súčasnosti už dobre dostupnými anti-
biotikami. Veľkým problémom ale zo-
stáva, že vo vyše polovici prípadov sú 
nakazení asymptomatickými nosičmi. 
Preto liečbu nevyhľadávajú a neve-
domky prenášajú pohlavné choroby na 
ďalších a ďalších ľudí.

Najdramatickejším dôsledkom nelie-
čenej infekcie chlamýdiami a kvapav-
kou je slepota u novorodenca takto na-
kazenej matky. Počas pôrodu, keď  
novorodenec prechádza pôrodnými ces-
tami u nakazenej, hoci často bezprízna-
kovej rodičky, sa mu do očí dostanú 
baktérie chlamýdií alebo kvapavky. Ak 
sa to včas nepodchytí a nelieči, tie mu 
prederavia rohovku a z inak úplne zdra-
vého dieťaťa sa stane doživotne slepý 
mrzák.

HIV	–	večná	pliaga	čierneho	
kontinentu?

Infekcia týmto vírusom, hoc v Afrike 
stále ešte o tri rády častejšia než u nás, 
už dávno nie je takým strašiakom ako 
pred dvomi, tromi dekádami. Dôvodom 
však nie je iba pokrok v terapii, ktorá 
dokáže znížiť vírusovú nálož v teles-
ných sekrétoch takmer k nedetegovateľ-
ným hladinám, takže infikovaný človek 
môže mať nechránený sexuálny styk 
bez obavy, že nakazí svojho partnera.

Ešte zaujímavejším dôvodom je evo-
lúcia tohto vírusu, ktorý sa rokmi stáva 
menej a menej agresívnym. Vírusy 
majú častokrát veľmi odlišnú stratégiu 
prežitia: buď zabíjajú rýchlo a nemilo-
srdne obrovské percento ľudí, s ktorými 
prídu do styku, ako napr. vírus ebola. 
Ten, superagresívny voči svojmu nosi-
teľovi, sám seba limituje a nedokáže sa 
sám rozšíriť do vzdialenejších oblastí. 
Opačným extrémom je stratégia, akú 

používa vírus HIV. Ten zabíja pomaly, 
často ho infikovaní ľudia šíria ďalej de-
siatky rokov, než mu sami podľahnú. 
Inými slovami, dlhšie prežívanie jeho 
nositeľa garantuje jeho úspešnejšie roz-
šírenie.

V súčasnosti oba tieto faktory, menej 
agresívny vírus a lepšie terapeutické 
možnosti, v Európe umožňujú nakazené-
mu pacientovi dožiť sa takmer 35 rokov 
od stanovenia diagnózy HIV pozitivity. 

Aj tzv. vertikálny prenos HIV, teda z matky na 
dieťa či už pri pôrode alebo pri dojčení,  

vďaka objaveniu antiretrovírusovej terapie 
klesol takmer na nulu

Berúc do úvahy, že v minulosti exis-
tovali v Afrike dediny, kde vírus HIV 
vyhladil celú dospelú produktívnu po-
puláciu a o siroty, častokrát tiež nakaze-
né, sa ostávali starať ich starí rodičia, je 
táto skutočnosť neuveriteľným medi-
cínskym pokrokom. Rovnako aj rozší-
renie vírusu HIV sa výrazne znížilo – 
v niektorých krajinách bola HIV naka-
zená tretina populácie, v súčasnosti sa 
vo východnej Afrike drží toto číslo pod 
piatimi percentami. K tomuto pozitív-
nemu vývoju prispela aj mužská obriez-
ka, ktorá sa za posledné roky veľmi roz-
šírila aj v kresťanských krajinách Afri-
ky. Tá podľa štatistík Svetovej zdravot-
níckej organizácie znižuje riziko náka-
zy vírusom HIV až o 60 %.

Diagnóza:	Neliečiteľné!

Pri práci v Afrike sa lekár častokrát 
musí vyrovnať so skutočnosťou, že 
v dôsledku chýbajúcich diagnostických 
či terapeutických možností umierajú 
pacienti na ochorenia, ktoré sú v civili-
zovanom svete považované za úplne tri-
viálne a ľahko vyliečiteľné. Niektoré 
ochorenia však naďalej ostávajú neroz-
lúsknutým orieškom aj v krajinách, kto-
ré sa pýšia najlepšími medicínskymi 
technológiami na svete. 
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To, čo vyzerá ako golier na krku tejto mladej 
pacientky, sa volá keloidná jazva. Ide  

o hypertrofickú jazvu – miesto toho, aby sa 
rana po operácii alebo úraze hladko vyhojila,  

ostane po nej veľká jazva, ktorá nevyzerá  
esteticky. Keloid sa nesmie vyrezávať,  

chirurgický pokus o jeho odstránenie môže 
viesť k jeho zväčšovaniu. Mladá pacientka na 
obrázku očividne šťastie na dobrých lekárov 

nemala – pokúsili sa jej keloidnú jazvu  
vyrezať celkovo štyrikrát.

Neurofibromatóza je genetické ochorenie, na 
ktoré stále nepoznáme liečbu. Pod zohavenou 
ľavou časťou tváre pacientky sa skrýva úplne 

zdravé oko, ktoré ale nedokáže používať. 

Podvýživa	

Podvýživa nie je chorobou ako takou, 
ale výrazne zhoršuje priebeh ostatných 
chorôb či dokonca umožňuje ich vznik. 
Akútna podvýživa tak, ako ju poznáme 
z filmov o hladomoroch, kde ukazujú 
chodiace ľudské kostry potiahnuté ko-
žou s nafúknutými bruchami, už z Afri-
ky vymizla.

Jej chronická forma, a teda chýbanie 
makro- i mikroprvkov z dôvodu dlho-
dobej nedostatočnej stravy, je však kaž-
dodennou realitou vo väčšine afrických 
krajín. Na syntézu buniek imunitného 
systému sú potrebné kvalitné bielkovi-
ny, no a keď nie sú dodávané v potrave, 
ľudia majú oslabenú imunitu. Inými 
slovami, sú náchylnejší voči infekčným 

chorobám. Ďalším častým problémom 
spojeným s podvýživou je rastová retar-
dácia. Uhádnuť vek afrických detí je pre 
našinca takmer nemožné, pretože majú, 
práve kvôli chronickému nedostatočné-
mu príjmu bielkovín, vo veku 6 či 7 ro-
kov veľkosť trojročných európskych 
detí. Ak sú deti vystavené podvýžive 
v kritickom veku, či už v maternici mat-
ky trpiacej podvýživou, alebo v rannom 
detstve, nielen ich svaly, kostra, ale pre-
dovšetkým mozog nemá dostatok živín 
na plnohodnotný vývin. Následkom 
tohto je inteligenčný deficit, ktorý už 
nikdy nedoženú. Inými slovami, ich 
mozog nikdy nedosiahne svoj vlastný 
genetický potenciál. 

Afričania jedia častokrát iba jedno jedlo  
denne, ktoré sa líši od krajiny ku krajine,  
zvyčajne však pozostáva zo sacharidov,  

bielkovín, obzvlášť tých živočíšnych, obsahuje 
iba pomenej. Mäso je pre mnohých  

obyvateľov nedostupným luxusom, ku ktorému 
sa dostanú iba pri špeciálnych príležitostiach. 

Iný	kraj,	iný	mrav	a	iný	úraz

Čo sa nehôd a úrazov týka, je pozoru-
hodné, ako veľmi sa ich typy líšia od 
krajiny ku krajine. Napr. v takom Juž-
nom Sudáne sa lekár prakticky vôbec 
nestretáva s pádmi z výšok či dopravný-
mi nehodami. Táto skutočnosť je daná 
absolútnym nedostatkom dopravných 
prostriedkov, stromov či iných ako pri-
mitívnych jednoposchodových domče-
kov. V nie tak vzdialenej Rwande je si-
tuácia úplne odlišná. Najrozšírenejším, 

hoc rozhodne nie najbezpečnejším spô-
sobom dopravy, je tu tzv. mototaxi, no 
a zašívanie jeho krvácajúcich užívate-
ľov je pre rwandských zdravotníkov 
takmer každodennou rutinou. Na roz-
diel od ako palacinky plochého Južného 
Sudánu, hornatejšie krajiny so strmými 
kopcami majú aj viac úrazov spojených 
s pádom či pošmyknutím z týchto kop-
cov. Pacientov sťažujúcich sa na nara-
zené rebrá, pomliaždeniny a podobne je 
tu veru neúrekom. Zatiaľ čo v Južnom 
Sudáne boli veľmi rozšírené strelné 
zbrane a kvôli horúcemu temperamentu 
jeho obyvateľov aj zranenia s nimi súvi-
siace, v takej Rwande je suverénne naj-
častejšou formou zranení posekanie 
mačetou pri domácich prácach. Nie je 
totiž nič výnimočné vidieť päťročné 
dieťa, ako mačetou seká trávu pre doby-
tok. 

Rwandský zdravotník pri zošívaní šľachy na 
ruke preťatej mačetou

Nie všetky zranenia mačetou vznika-
jú len pri práci, a tak druhou najpočet-
nejšou skupinou pacientov zrelých na 
chirurgický zákrok bývajú práve prípa-
dy násilia, najčastejšie domáceho. 

Čo ale spája krajiny východnej Afri-
ky, je preferovaný spôsob samovraždy, 
kde takmer vždy ide o konzumáciu in-
sekticídov alebo pesticídov.

Infekcia červom loa-loa. Hoci rozrezať spojiv-
ku a odstrániť tak červa z oka je relatívne jed-
noduchý zákrok, dostať ho preč z krvi už také 
jednoduché nie je – vyžaduje to veľmi toxickú 

liečbu s množstvom vedľajších účinkov.

Katarína Molnárová

	  
	  
červ	  pod	  spojivkou	  ľavého	  oka	  pacientky	  

Nafúknuté bruchá afrických detí sú  
v súčasnosti spôsobované črevnými parazitmi 

než akútnou podvýživou

17




