
Kdo jsou Lékaři bez hranic? 

Lékaři bez hranic jsou nezávislá mezinárodní humanitární organizace, 
která poskytuje odbornou zdravotnickou pomoc lidem postiženým 
ozbrojenými konflikty, epidemiemi a přírodními katastrofami 
a lidem vyloučeným ze zdravotní péče v téměř 70 zemích světa
se 3 000 mezinárodními a 31 000 místními spolupracovníky. Ti 
zdravotní péči poskytují bez jakékoliv diskriminace: bez ohledu na 
pohlaví, etnický původ, náboženské vyznání či politické přesvědčení. 
Lékaři bez hranic taktéž přinášejí svědectví o situaci lidí v nouzi 
a příčinách krizí, které populace ohrožují a v neposlední řadě také referují 
o porušování mezinárodních dohod a lidských práv.

Co se stane, když lidi zasáhne válka nebo přírodní katastrofa? Co se děje při 
vypuknutí epidemie cholery? Kolik litrů vody je potřeba zajistit pro jednu osobu 
na den? Jaký je nejúčinnější způsob léčby dětí, které trpí těžkou podvýživou?

POLNÍ NEMOCNICE 
LÉKAŘŮ BEZ HRANIC

epidemii cholery na Haiti, eboly v západní Africe nebo při potravinové krizi v Čadu. Je koncipována jako 
informační a je vhodná pro dospělé i děti. Zaměřuje se na širokou veřejnost, stejně tak jako na druhý stupeň 
základních škol, na střední a vysoké školy. Výstava není komerčního charakteru – za vstup ani za prohlídku 
s průvodcem se neplatí žádné vstupné. 

Zkušení spolupracovníci Lékařů bez hranic, kteří se účastnili misí v zahraničí, budou návštěvníky 
provádět jednotlivými expozicemi výstavy. Budou také připraveni zodpovědět jejich dotazy a 
vyprávět o svých zkušenostech z misí. Při prohlídce tak návštěvníci budou mít možnost dozvědět se 
zajímavé informace o práci na misích Lékařů bez hranic a výzvách, kterým při nich čelíme.

Kontakt: Lucie Voldánová, lucie.voldanova@prague.msf.org

Termín
27. 4. – 3. 5. 2017 

Místo
náměstí Svobody v Brně

Cílem venkovní výstavy 
„Polní nemocnice Lékařů bez 
hranic“ je poskytnout 
konkrétní odpovědi na tyto 
otázky. Na deseti výstavních 
expozicích se návštěvníci 
blíže  seznámí  s různými 
oblastmi lékařské a 
humanitární pomoci. 
Výstava také přibližuje detaily  
z konkrétních zásahů Lékařů 
bez hranic, naříklad při 




