Tule mukaan!
Voit tukea LSV:n kehitysyhteistyötä
osallistumalla vuosittaiseen Työpäivä
maailmalle- kampanjaamme, kertalahjoittamalla tai ryhtymällä hankekummiksi valitsemallesi hankkeelle.
Tilinumeromme on:
Danske Bank FI47 8000 1901 1818 76
Hankkeiden viitteet:
Nepal erityislapsihanke 3010
Somalia tuberkuloosihanke 4433
Yleinen kehy-toiminta 5005
Rauhantyö 5115
LSV:n yleinen toiminta 13013
Työpäivä maailmalle -kampanjaan voit
lahjoittaa myös suoraan kampanjatilille käyttämällä maksuviitettä 10100 tai MobilePaylla:
Kampanjatili: FI88 8000 1400 6023 56
MobilePay: 58738

Lisätietoa:

Lääkärin sosiaalinen vastuu ry (LSV) on suomalainen vapaaehtoisuuten perustuva järjestö. LSV:n tavoitteena on edistää lääkärikunnan valveutuneisuutta
ihmiskuntaa koskevissa eettisissä ja sosiaalisissa kysymyksissä sekä omalla toiminnallaan edistää turvallista
elinympäristöä, tasa-arvoa ja rauhaa. Järjestön tärkeimpiä toiminta-alueita ovat rauhantyö, terveyspolitiikka ja
kehitysyhteistyö. Vuonna 1982 perustettuun järjestöön
kuuluu noin tuhat suomalaista lääkäriä, hammas- ja
eläinlääkäriä sekä näiden alojen opiskelijaa.

LSV koordinoi Suomen ulkoasiainministeriön tukemia
terveyssektorin kehitysyhteistyöhankkeita, joita paikalliset kumppaniorganisaatiot toteuttavat. Hankkeissa
hyödynnetään suomalaisten lääkäreiden asiantuntemusta ja ne perustuvat parhaaseen saatavilla olevaan
tutkimustietoon pureutuen kohdemaan keskeisimpiin
terveysongelmiin.

LSV:n hankkeet pohjautuvat suomalaisten lääkärien vapaaehtoistyöhön. LSV ei maksa konsulttipalkkioita lääkäreille, vaan Suomen pään kulut ovat hallinnon,viestinnän
ja tukitoiminnan kuluja. Ulkoasiainministeriö rahoittaa
hankkeista 85 % ja loput 15 % katetaan vapaaehtoistyöllä
ja yksityisin keräysvaroin.

www.lsv.fi

www.lsv.fi
www.lsv.fi/tyopaivamaailmalle

lsv@lsv.fi

tai lähetä sähköpostia: lsv@lsv.fi

Poliisihallituksen rahankeräysluvan numero ja myöntämispäivä:
RA/2016/426, myöntämispäivä 25.8.2016. Toimeenpanoaika ja
-alue 1.1.2017-31.12.2018 koko Suomen alueella Ahvenanmaata
lukuun ottamatta.
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NEPAL:

Erityislapsihanke kuulo- ja
näkövammaisten lasten terveyden ja
koulunkäynnin edistämiseksi
Nepalissa lasten kuuloa tai näköä ei tällä hetkellä seulota rutiininomaisesti ja yleinen tietoisuus kuulon ja näön
terveydestä on heikko. Vammaisuuteen maassa liittyy
edelleen suuri stigma ja vaikka suurin osa nepalilaisista
lapsista aloittaa nykyisin koulun, näkö- ja kuulovammaiset
lapset jäävät edelleen vaille koulutusta ja ovat suuressa
syrjäytymisriskissä. Erityislapsihankkeen tavoitteena on
lisätä tietoisuutta näön ja kuulon terveydestä sekä edesauttaa kuulo- ja näkövammaisten 3-8-vuotiaiden lasten
mahdollisuuksia koulunkäyntiin Baran piirikunnassa Etelä-Nepalissa. Koulua käymättömien lasten osuus alueella
on suuri koko Nepalin mittakaavassa ja väestö on köyhää.
Hanke toteutetaan kaksivuotisena pilottiprojektina.
Ruohonjuuritason vapaaehtoisia koulutetaan tunnistamaan lapsia, joilla on kuulon tai näön ongelmia. Seulonnoissa löydetyt lapset lähetetään leireille, joissa lapset
tutkitaan tarkemmin kuulo- ja näköongelmien diagnosoimiseksi. Suurimmalla osalla seulonnoissa löydetyistä
lapsista kuulon tai näön ongelmat ovat helposti hoidettavissa tai kuntoutettavissa. Osalla lapsista on kuitenkin
kuulo- tai näkövamma, jonka vuoksi he tarvitsevat erillisen 4-6 kuukauden pituisen hoito- ja kuntoutusjakson
kodin ulkopuolisen elämän ja koulunkäynnin mahdollistamiseksi. Hoidon ja kuntoutuksen avulla varmistetaan
lasten mahdollisuus koulunkäyntiin. Leirien yhteydessä
alueen asukkaille järjestetään tietoiskuja kuulon ja näön
terveydestä ja vammaisten lasten oikeuksista.
Yhteistyökumppanina hankkeessa on nepalilainen
kansalaisjärjestö B.P. Eye Foundation, jolla on vahva
asema maan näön ja kuulon terveyden edistämisessä ja
vammaisten lasten oikeuksien ajamisessa jo vuodesta
1990 lähtien.

SOMALIA:

Tuberkuloosin torjuntaa
Tuberkuloosi on yksi kehitysmaiden merkittävimpiä
terveysongelmia. Somaliassa tauti on yleinen etenkin
kaikkein haavoittuvimpien ihmisten keskuudessa, kuten lasten, maan sisäisten pakolaisten ja HIV-tartunnan
saaneiden ihmisten joukossa. Tuberkuloosilla on vahva
stigma, eikä hoitoon aina uskalleta hakeutua erilaisten
uskomusten vuoksi.
LSV tarjoaa Somaliassa paitsi tuberkuloosin hoitoa,
niin myös tukea potilaille. Hankkeella on kolme tuberkuloosiklinikkaa Somaliassa: kaksi klinikkaa Hargeisassa ja
yksi Mogadishussa. Klinikoilla hoidetaan vuosittain noin
tuhat potilasta WHO:n suositusten mukaisesti. Lisäksi
klinikoilla tarjotaan HIV-testausta ja tarvittaessa hoitoonohjausta. World Food Programmen tuella ravintoa aliravituille potilaille ja heidän perheilleen. LSV:n perustama
potilasfoorumi tarjoaa tietoa ja tukea potilaille sekä heidän omaisilleen. Kaikki hoito ja tuki on potilaille ilmaista.
Hankkeessa tehdään myös tiivistä yhteistyötä yksityis-

ten sairaaloiden ja terveysasemien sekä ‘kioskiapteekkien’ kanssa tuberkuloositietouden lisäämiseksi ja yksityissektorin vastuullisen toiminnan tukemiseksi. Väärät
diagnoosit ja keskeytyneet hoidot ovat keskeisiä syitä
siihen, että lääkkeille vastustuskykyinen tuberkuloosi
lisääntyy Somaliassa huolestuttavaa vauhtia. Hankkeessa
myös koulutetaan julkisen sektorin terveystyöntekijöitä
tuberkuloosista ja sen hoidosta.
Tuberkuloosin aiheuttamaa stigmaa vastaan toimitaan tietoisuutta lisäävillä tapahtumilla ja koulutuksilla.
Esimerkiksi perinteiset ja uskonnolliset johtajat ovat tärkeässä roolissa oikean tiedon välittämisessä yhteisöille.
Terveydenhuollon kehittäminen Somaliassa vaatii
pitkäaikaista tukea – LSV onkin tukenut Somalian terveyssektoria vuodesta 2006. Hankkeessa koulutetaan
henkilökuntaa ja luodaan pohjaa koko maan kattavalle
laboratorioverkostolle.
LSV:n Somalian tuberkuloosiohjelmaa tukevat Suomen
ulkoministeriö ja kansainvälinen terveyssäätiö Global
Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria.

