
Program Opieka Medyczna
Celem programu jest zapewnienie małym mieszkańcom Bon Children’s 
Home podstawowej opieki medycznej i stomatologicznej. Obecnie w 
sierocińcu nie ma żadnej osoby, która czuwałaby nad zdrowiem dzie-
ci. Brakuje podstawowych lekarstw i środków opatrunkowych. Dzieci 
cierpią z powodu grzybic, przeziębień, skaleczeń i innych chorób. W 
przypadku poważniejszych zachorowań lub wypadków, opiekunowie 
przewożą dzieci do lekarza w Solan lub w Chandigarze, jednakże te wiz-
yty są płatne. Konsultacja lekarska oraz hospitalizacja kosztuje w Indiach 
równie dużo, jak w Polsce. Dla BCH są to koszty niezwykle wysokie.

Pieniądze zebrane w ramach programu Opieka Medyczna 
Fundacja Nyatri przekazuje BCH z przeznaczeniem na:

1. zaopatrzenie BCH w lekarstwa i środki opatrunkowe (zakup w 

Indiach lub w szczególnych przypadkach pokrycie kosztów transportu z Polski);

2. pokrycie kosztów pomocy lekarskiej i stomatologicznej, a w razie konieczności hospitalizacji;

3. zorganizowanie dla BCH stałej opieki pielęgniarskiej.

Dowiedz się więcej o Fundacji Nyatri     
www.nyatri.org

Dentysta dla Dzieci Tybetu
Najnowszym projektem medycznym Fundacji Nyatri jest akcja „Dentysta dla Dzieci Tybetu”,  
zainicjowana przez jednego z Rodziców Serca, Pana Bartosza Niedziółkę, lekarza stomatologa  
z Poznania. Dzieci z sierocińca BCH w Dolanji nie mają stałej opieki lekarskiej, dlatego w październi-
ku 2009 dwóch polskich stomatologów poleci do Indii i na miejscu będą leczyć dzieci z ośrodka  
w Dolanji. Dla większości maluchów będzie to pierwszy w ich życiu kontakt z dentystą.
Jeżeli akcja się powiedzie, postaramy się powtarzać takie wyjazdy, dzięki czemu dzieci będą miały zapew-
nioną w miarę regularną opiekę dentystyczną.

Zbieramy fundusze na wyjazd, sprzęt stomatolo-
giczny oraz środki lecznicze. Na miejscu trzeba będzie stworzyć 
od podstaw, przynajmniej polowy gabinet stomatologiczny.  

Przygotowania są już bardzo zaawan-
sowane. W czerwcu 2009, dzięki wpłatom od Darczyńców, 
Fundacja zakupiła przenośny unit stomatologiczny, niezbędny do 
realizacji tego projektu. Mamy już także skaler oraz inne potrzeb-
ne urządzenia i narzędzia. Brakuje wypełnień glasjonomerowych, 
kompozytów, a także środków odkażających.
Przydadzą się również drobne wpłaty gotówkowe, ponieważ część 
niezbędnych leków i artykułów higienicznych Fundacja zakupi na 
miejscu, w Indiach. 

W przyszłości chcielibyśmy dokupić fotel dla pacjenta oraz lampę 
bezcieniową. Dzięki niemu będziemy w stanie prowadzić prawie 
każde leczenie dentystyczne.

Każda pomoc jest dla nas istotna.

Dr Bartosz Niedziółka prezentujący 
przenośny unit stomatologiczny. Sprzęt jest 
nowy, lekki, łatwy w obsłudze i mało awaryjny. 
Wykorzystywany jest przez armię w warunkach 

polowych. Cały komplet waży około 25 kg 

Potrzebna pilna pomoc! 
Walczymy o życie17-letniej wychowan-
ki BCH. U Dechen Tsomo, studiującej w Wyższym Instytucie 
Tybetańskim w Varanasi, wykryto poważną wadę serca zagrażającą 
jej życiu. 
 
- Dziewczyna musi jak najszybciej zostać poddana poważnej operacji, 
ale jej koszt wynosi ok. 300000.00 rupii (ok. 7,500 USD). Dlatego up-
rzejmie proszę o pilne znalezienie sponsora tej operacji. Przepraszam 
za kłopot, ale tylko z Wami mogę podzielić się naszymi problemami 
i tylko Wam mogę całkowicie zaufać. Zjednoczmy się, aby uratować 
jej życie. Jeszcze raz dziękuję za stałe, szczere wieloletnie wsparcie. - 

Kelsang Dhondup, Sekretarz Bon Children’s Home


