
Zanim 
zdążysz 
przeczytać 
tę ulotkę dwoje dzieci 
w Afryce Subsaharyjskiej umrze na malarię.

Możesz temu zapobiec
Malaria zabija głównie małe dzieci <5 lat, 
szczególnie te żyjące w najbiedniejszych 
i najodleglejszych rejonach wiejskich. Drugą 
grupą wysokiego ryzyka śmierci z powodu 
powikłań malarii są kobiety w ciąży. Choroba 
ta jest jedną z głównych przyczyn ubóstwa 
i nierówności w Afryce. 

Krajem o bardzo silnym obciążeniu malarią 
jest Burkina Faso. Działania na rzecz poprawy 
zdrowia i ratowania życia prowadzą tam 
franciszkańscy misjonarze. W założonym 
Centrum Medycznym w Sabou pomagają 
każdego roku tysiącom osób, niejednokrotnie 
ratując im życie.

Zaangażuj się w ochronę zdrowia  
dzieci i kobiet w ciąży przed malarią. 

Twój wkład może uratować życie!

www.siegnijnieba.pl
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1minutę

Malaria
Jest śmiertelną chorobą zakaźną, 
którą wywołują zarodźce malarii  
przenoszone przez 
samice komarów.

Leczenie
Choć do dzisiejszego dnia  

nie jesteśmy w stanie  
zlikwidować malarii,  

wiemy jak jej  
zapobiegać  

i ją leczyć.

Objawy
Gorączka (>40° C), 
pocenie się, bóle głowy, mięśni
i pleców, zmęczenie, dreszcze,  
nudności, wymioty, biegunka.

Powikłania
Pęknięcie śledziony, uszkodzenia 

mózgu, niewydolność nerek,  
chłoniak Burkitta, śmierć.

Dane WHO
W 2021 r. odnotowano 

247 mln zachorowań 
oraz 619.000 zgonów. 

95% w/w przypadków miało 
miejsce w Afryce Subsaharyjskiej.

ZAINFEKOWANY
KOMAR

INFEKCJA
Po ukąszeniu komara wraz  
ze śliną owada wprowadzone 
zostają zarodźce malarii.

W WĄTROBIE
Z biegiem krwi zarodźce 
dostają się do wątroby gdzie 
się rozwijają, rozmnażają
i pękają na wiele tysięcy  
mniejszych.

W KRWI
Uwolnione do krwi zarodźce 
zaczynają atakować czerwone 
krwinki, które się rozpadają. 
Następują objawy malarii.

PRZENOSZENIE
Kiedy komar ukąsi chorą osobę 
może pobrać dojrzałe płciowo 
zarodźce malarii, które ulegają 
dalszemu rozwojowi w komarze.
Następnie komary przenoszą 
zarodźce na inne osoby.

Franciszkańskie Centrum 
Medyczne w Sabou

Co roku franciszkańscy misjonarze z Sabou leczą 
2500 chorych na malarię. Ich strategia walki 
z malarią opiera się na trzech filarach:
· LECZENIE (w tym zakup leków i testów),
· PROFILAKTYKA (zakup moskitier) oraz

chemoprewencja dzieci i kobiet w ciąży,
· EDUKACJA na temat objawów malarii,

jej zapobiegania i leczenia.
To efektywne podejście, które przynosi najlepszy 
zwrot z inwestycji w zdrowie.

Fundacja Sięgnij NIEBA współpracuje 
z franciszkańskimi misjonarzami

by pomóc chorym osobom  
w dostępie do leków.

Średni koszt leczenia 
chorego na malarię

65 zł
Chcę pomóc

❶

❷

❹

❺

❻

❸

KOMAR
PRZENOSZĄCY  
ZARODŹCE 

http://www.siegnijnieba.pl
https://www.siegnijnieba.pl/chce-pomoc/centrum-medyczne-dozywianie-dzieci#purpose=c



