
 

Medicinski material 5.000€ 

Prevoz materiala 1.000€ 

Letalske vozovnice 4.500€ 

Cepljenja, antimalarijska profilaksa 800€ 

Nezgodna in zdravstvena zavarovanja 800€ 

Trimeseèno bivanje 3.000€ 

Vizumi 250€ 

Stroški organizacije odprave 750€ 

Skupaj: 16.100€ 

vsi za DOBRO, 
DOBRO za vse!

Medicinska humanitarna odprava Malavi 2010
Prva odprava Medicinske fakultete Univerze v Mariboru

Èlani odprave smo preteklih šest let pridno sprejemali znanje, ki so nam ga 
posredovali naši profesorji na Medicinski fakulteti Univerze v Mariboru. S svojim 
znanjem želimo pomagati ljudem v resnièni stiski. Trudimo se za dobro! Kajti 
ravno z majhnimi dejanji lahko spremenimo svet. Naredite droben korak in 
podprite našo medicinsko humanitarno odpravo v Malavi, v eno najrevnejših 
držav na svetu.

Z Vašo pomoèjo bomo lahko:
- organizirali zdravstveno oskrbo po vaseh, za katere skrbi slovenski 

misijon,
- pomagali v državni bolnišnici, kjer le dva zdravnika skrbita za obmoèje 

s pol milijona prebivalcev,
- osvešèali in izobraževali tamkajšnje prebivalstvo o prepreèevanju 

nalezljivih bolezni, ustrezni prehrani in pomenu dojenja ter higiene.

Izvedba odprave je povezana z visokimi stroški, ki jih študentje ne moremo pokriti 
sami. Na Vas se obraèamo v upanju, da nam boste s finanèno pomoèjo, zdravili, 
sanitetnim materialom ali medicinskimi inštrumenti omogoèili izvedbo projekta.
Tako bomo s skupnimi moèmi pomagali resnièno zdravstveno in socialno 
ogroženim prebivalcem Malavija. Zagotavljamo Vam, da bomo vsa donatorska 
sredstva uporabili izkljuèno za namene odprave. 

 

Èlani odprave Malavi 2010

Tamara Elbl, Blaž Jelenko, 
letnika medicine Medicinske fakultete v Mariboru.

Maja Mlinariè in  Tilen Zamuda. Vsi smo študentje 6. 

Predstojnik katedre za infekcijske bolezni, 

izr. prof. dr. Gorazd Lešnièar, dr. med.

Pismo podpore Ministrstva za zdravje

Podpora red. prof. dr. Ivana KRANJCA, dr.med., dekana MF v Mariboru

Zakaj ravno Malavi?

- 12. najrevnejša država na svetu z BDP 800 
USD

- prièakovana življenjska doba upada
- najbolj ogroženi so otroci in noseènice 
- umrljivost porodnic se je v zadnjem 

desetletju skoraj podvojila
- umrljivost otrok se je v zadnjem desetletju 

le malo zmanjšala 
- 48 % otrok je kronièno podhranjenih 
- 25 % otrok umre pred dopolnjenim petim 

letom
- 233 smrtnih žrtev zaradi AIDS-a dnevno
- malarija je poleg HIV-a eden najveèjih 

zdravstvenih problemov Malavija

Mnogo ljudi ne poišèe zdravstvene oskrbe, 
zato je dejansko stanje najbrž še slabše!

Primerjava med Slovenijo in Malavijem

Stroški odprave
(krili jih bomo iz lastnega žepa ter z doniranimi sredstvi):

Transakcijski raèun: SI56 0451 5000 1186 915 (NKBM, d.d.) 
Sklic na št: 0033

Kot pravi naš slogan »Vsi za dobro, dobro za vse!«, boste tudi vi ob tem 
deležni dobrega:

- Saj bomo skupaj naredili nekaj za bližnjega, pa èe prav živi na drugi 

strani Zemlje.

- Po povratku domov pa bomo na predstavitvah in v javnih obèilih 

poroèali o naših doživetjih in izkušnjah. Kot sponzorje vas bomo ob tem 

javno omenili in se posebej zahvalili vsem, ki so podprli našo 

dobrodelno dejavnost in na tak naèin omogoèili izvedbo humanitarno-

medicinske odprave. Prav tako pa boste kot sponzorji objavljeni na naši 

spletni strani, kjer lahko najdete dodatne informacije o odpravi.

Hvala Vam, da ste za dobro.
Prijazen pozdrav, èlani odprave Malavi 2010.

Kontakt: 

Društvo študentov medicine Maribor
Slomškov trg 15
2000 Maribor
Slovenija

e-mail: 
naslov spletne strani: 
Maja 041 813 181
Tilen 031 841 807

Izdajo zgibanke omogoèil: Florjanèiè tisk
Oblikovanje: Marko Borko

odprava.malavi@medicinec.si
odprava-malavi2010.si

odprava-malavi2010.si

odprava-malavi2010.si

Katedra za infekcijske bolezni

Kot nosilec izbirnega predmeta "Tropska medicina" v 12. 
semestru 6. letnika Medicinske fakultete v Mariboru 
vsekakor zelo podpiram humanitarno medicinsko 
odpravo v Malavi avgusta 2010. Še zlasti, ker se bodo 
odprave udeležili kar štirje študentje. Vsekakor je to 
izjemna priložnost za pridobitev praktiènih izkušenj, ki 
bodo dopolnile teoretiène osnove, ki jih študentje 
pridobivajo na predavanjih, seminarjih in vajah. Vsakršna 
materialna podpora bo zelo dobrodošla.

 Slovenija Malavi 

Število prebivalcev (milijon) 2 13,5 

Število prebivalcev na enega 

zdravnika 

417 10.000 

Prièakovana življenjska doba 

(let) 

78 50 

Smrtnost novorojencev (na 
1000 živorojenih) 

3 76 

Prevalenca HIV (na 100.000 

prebivalcev) 

<100 12.520 
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