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Globální pandemie nového typu koronaviru se nevyhnula ani Africe. Ke konci května 

se na kontinentu nakazilo zhruba 150 tisíc osob, počet úmrtí přesáhl 4 tisíce. Dostupnost dat 

v Africe je ale omezená a nakažených tak může být podstatně více, než uvádí oficiální 

statistiky. Světová zdravotnická organizace odhaduje, že v příštích šesti měsících by Afrika 

mohla zaznamenat až 10 milionů nových nakažených, 300 tisíc Afričanů by pak mohlo přijít 

o život (Ward 2020).  

Šíření koronaviru je navíc v Africe nutné vnímat v jiných souvislostech než např. v Evropě. 

Africké ekonomiky jsou často závislé na produkci a exportu malého množství primárních 

komodit. Díky tomu jsou náchylnější k výkyvům, které ohrožují nejen ekonomický růst, 

ale i schopnost afrických vlád zajistit svým obyvatelům základní služby. Protože více než jedna 

třetina tamní populace stále žije pod hranicí chudoby, jedná se o velmi závažný problém, 

který prověří mj. úroveň vládnutí.  

V Africe je navíc stále rozšířená tuberkulóza či HIV/AIDS, které představují pro potenciální 

pacienty s onemocněním COVID-19 velmi rizikové faktory. Vedle toho pandemie odhaluje 

dlouhodobé nedostatky v africkém zdravotnictví, jako jsou chybějící finanční prostředky 

a vybavení, nízká personální kapacita a nedostatečná infrastruktura.  

Na druhé straně Africe dává naději fakt, že jen 2 % populace na kontinentu jsou starší 65 let 

(BBC 2020, Worldometer 2020). Nejohroženější jsou přitom právě starší osoby. Koronaviru 

se také méně daří ve vyšších teplotách. Důležitý je i fakt, že některé regiony již rozsáhlým 

epidemiím virových onemocnění čelily (ebola v západní a střední Africe), a jejich schopnost 

se s nimi vypořádat může přispět i v boji s koronavirem. Ukázkovým příkladem je západní 

Afrika, která nejčernějším scénářům zatím úspěšně odolává díky komunitním aktivitám 

a jednotě.  

Centrální banky afrických států už přistoupily ke snižování úrokových sazeb či mimořádnému 

poskytování likvidity na financování krizových opatření, pozitivních příkladů je ale více. Jižní 

Afrika, Uganda či Nigérie poměrně brzy zavřely hranice a zavedly karanténu, Ghana 

distribuuje lidem zdarma elektřinu, vodu a zavádí daňové prázdniny, Rwanda svým 

obyvatelům poskytuje zdarma jídlo, v Sierra Leone a Libérii dohlíží na dodržování opatření 

lídři místních komunit a v Demokratické republice Kongo se rozjelo domácí šití roušek.  

Na druhé straně však stojí např. Keňa, kde se bezpečnostní složky namísto hlídek v ulicích, 

informování občanů či doručování zdravotnických pomůcek dopouští policejního násilí 

na obyvatelích, kteří se do ulic vydali protestovat (AMO 2020, BBC 2020, Novinky.cz 2020, 

Sperber 2020, The World Bank 2020a).  

Africkým vládám se při zvládání pandemie snaží pomoci také mezinárodní společenství. 

Mimořádné finanční prostředky řádově v miliardách dolarů poskytuje vybraným státům 

Mezinárodní měnový fond, asistenci odsouhlasila také Evropská unie. Pozadu nezůstává 

ani Česká republika. Ministr zahraničních věcí ČR Tomáš Petříček uvedl, že „specifická 

pozornost bude věnována širší oblasti Sahelu a Afrického rohu, které mají strategický význam 

pro bezpečnost ČR a EU.“ (MZV ČR 2020) České finance pomohou především s podporou 

hygieny a výživy, posílit by měly i zdravotnické systémy obecně (Africanews 2020, Mizner 

2020, MZV ČR 2020). 
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V obecné rovině je největším problémem nedostatek testů, ochranných materiálů a dalších 

zdravotnických pomůcek, které jen podtrhují dlouhodobé strukturální problémy v africkém 

zdravotnictví, jako je nedostatek finančních i lidských zdrojů, špatná infrastruktura 

a nekoordinovaná zdravotní politika. Co tedy může současná pandemie koronaviru pro Afriku 

znamenat, v jakém stavu jsou tamní zdravotnické systémy a jaká opatření mohou být vhodná 

k jejich posílení a dlouhodobému rozvoji? 

Stav zdravotnictví v Africe 

Mezi hlavní příčiny úmrtí v Africe dlouhodobě patří onemocnění dýchacích cest, HIV/AIDS, 

průjmová onemocnění, malárie, předporodní a porodní komplikace, tuberkulóza a další 

infekční nemoci. Oproti ostatním regionům je zde vyšší riziko úmrtí také na nepřenosné 

nemoci (tzv. NCDs), jako jsou kardiovaskulární onemocnění, rakovina a cukrovka. 

Pravděpodobnost úmrtí na jednu z NCDs je u průměrného Afričana ve věku 30–70 let 

více než 20 %.1 Globální akční plán WHO pro prevenci a kontrolu NDCs proto stanovuje čtyři 

hlavní rizikové faktory, na které by se africké státy měly zaměřit. Jedná se o konzumaci 

alkoholu a tabákových výrobků, nedostatek zdravé fyzické aktivity a nezdravou výživu (WHO 

Africa 2018: 16-18). 

Stav zdravotnictví se ale na kontinentu dlouhodobě zlepšuje. Oproti roku 2000 

se o více než třetinu snížila úmrtnost matek při porodu, úmrtnost novorozenců klesla o více 

než polovinu. Snížila se také úmrtnost na malárii, HIV/AIDS, průjmová onemocnění 

či problémy s dýchacími cestami. Vzrůstá naopak očekávaná délka života i tzv. zdravá délka 

života.  

I přesto v Africe i nadále umírá 800 žen denně kvůli komplikacím spojeným s těhotenstvím 

a porodem (100krát více než v rozvinutých zemích), v roce 2018 se pěti let věku nedožilo 

přes 2 a půl milionu dětí a úmrtnost na běžná onemocnění stále převyšuje ostatní světové 

regiony (Doctor, Nkhana-Salimu a Abdulsalam-Anibilowo 2018: 2-5, WHO Africa 2018: 14-16, 

The World Bank 2019, UNICEF 2019a, UNICEF 2019b, Knapp, Richardson a Viranna 2020).2 

Je přitom zcela zásadní si uvědomit, že investice do zdraví předchází bohatnutí. Jinak řečeno, 

ty státy, které v první řadě investují do rozvoje zdravotnictví včetně vzdělání, bohatnou rychleji 

a více (Rosling 2006). 

I přes dílčí zlepšení v konkrétních oblastech spojených se zdravím populace je úroveň afrického 

zdravotnictví stále výrazně omezená. Pozorovat to lze na šesti hlavních oblastech, které Světová 

zdravotnická organizace u zdravotnických systémů hodnotí: poskytování služeb, personální 

kapacita, zdravotnické informační systémy, úroveň léčby a technologie, financování 

a zdravotnická politika.  

  

 
1 Všechny ostatní regiony se pohybují pod hranicí 20 % (Evropa 18,4 %, Amerika 15,4 %, globální průměr 

19,4 %). Mezi důležité příčiny úmrtí pak patří také následky dopravních nehod. 
2 Pro srovnání: úmrtnost matek v subsaharské Africe: 211 žen na 100 tisíc porodů / v ČR: 4 ženy na 100 

tisíc porodů; úmrtnost dětí do pěti let věku v subsaharské Africe: 1 dítě na 11 narozených / v ČR: méně 

než 5 dětí na 100 tisíc narozených (IndexMundi 2018, The World Bank 2019b). 
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Poskytování služeb je stále nedostatečné 

Obrázek 1: Většina afrických států je schopna zajistit přístup k základní zdravotní péči z méně 

než 40 %3, Index WHO (zelená barva – lepší situace, červená barva – horší situace) 

  

Zdroj: WHO 2018: 46 

Úroveň poskytování zdravotnických služeb je v Africe závislá na veřejných zdravotnických 

zařízeních, kterých je nedostatek a chybí jim finanční prostředky na lékaře, sestry, léky 

i vybavení. Čtyři z deseti Afričanů tak ani dnes nemají žádný přístup ke zdravotní péči, 

v některých zemích je tento poměr i vyšší.4 Roli přitom hrají pro nás zdánlivě banální faktory, 

jako je vzdálenost zdravotního centra od domova, která může v geografických podmínkách 

mnoha afrických států činit i stovky kilometrů. Schopnost pokrýt finanční náklady spojené 

s každou návštěvou lékaře jsou navíc často nad možnosti pacientů.  

Právě přístup k základní zdravotní péči má přitom zásadní dopad na zdraví populace: ošetření 

vede k léčbě a prevenci, s ní přichází vzdělání a vzdělání zvyšuje nároky lidí. Tím roste tlak 

na stát, zdravotní služby se rozrůstají a celý cyklus se tak posiluje (Doctor, Nkhana-Salimu 

a Abdulsalam-Anibilowo 2018: 2, Knapp, Richardson a Viranna 2020). S rychle rostoucí 

populací ve většině afrických zemí lze přitom očekávat, že poptávka po zdravotních službách 

bude stále větší. Není proto překvapením, že Afričané hodnotí úroveň zdravotnictví hůře 

než obyvatelé kteréhokoli jiného regionu. Zlepšení v této oblasti zároveň považují za jednu 

z priorit, kterým by jejich vlády měly věnovat pozornost (Deaton a Tortora 2015: 9-10). 

 
3 Evropský průměr je zhruba dvojnásobný, podobné problémy má pouze jihovýchodní Asie (Our World 

in Data 2015). 
4 Např. v Tanzanii až 80 % obyvatel za celý svůj život nikdy nenavštíví ani jednoho lékaře (Knapp, 

Richardson a Viranna 2020). 
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Personální kapacita má obrovské rezervy 

Graf 1: Africkým státům chybí prakticky všechny typy lékařů. Nejméně je dentistů, lékárníků 

a laboratorních pracovníků 

 

Zdroj: WHO 2018: 57 

Nedostatek vyškoleného zdravotnického personálu je pro kvalitu zdravotních systémů napříč 

Afrikou zásadní překážkou. Zatímco v USA dosahuje počet zdravotníků na 10 tisíc obyvatel 

až 150 a ve vybraných evropských státech více než 260, v Africe je to jen zhruba 60. To navíc 

platí pouze pro Seychely a Jižní Afriku. Kontinentální průměr je pouhých 14 zdravotníků 

na 10 tisíc obyvatel, v nejchudších zemích se pohybuje v jednotkách.5 To v praxi znamená, 

že na šestimilionovou populaci Sierry Leone vychází pouhých 136 lékařů. Afrika přitom sdílí 

25 % globálního zatížení nemocemi, ale disponuje pouhými 3 % lékařů na světě (Ighobor 2017, 

Campbell 2018).  

Problém začíná už na úrovni vzdělání. Zastaralé osnovy, omezená kapacita zdravotnických škol 

a nedostatek prostředků na jejich chod patří mezi hlavní překážky výuky nových lékařů 

a sester. Na konci řetězce jsou extrémně nízké platy. Zatímco americký a český chirurg ročně 

vydělají v průměru 5,4, resp. 1,1 milionu korun, plat chirurga v Keni tvoří jen zhruba desetinu 

příjmu českého chirurga, oproti americkému pak vydělá až 35krát méně.6 Důsledkem je pak 

i tzv. odliv mozků, kdy vyškolení zdravotníci raději emigrují za prací do ciziny. Vedle 

nedostatku personálu pro domácí zdravotnická zařízení tím státy přicházejí i o peníze 

investované do vzdělání takových lidí (Clausen 2015, Ighobor 2017). 

  

 
5 Mezi takové země patří např. Gabon, Lesotho, Etiopie, Niger, Čad, Kamerun či Keňa (Campbell 2018). 
6 Časté je také zpoždění ve vyplácení mezd (platí nejen pro zdravotnický sektor). Typický africký muž 

také živí podstatně širší rodinu, než je běžné v anglo-saském světě. 
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Zdravotnické informační systémy fungují jen někde 

Aby mohlo zdravotnictví řádně fungovat, potřebuje celou řadu informací. Vedle statistik 

ze zdravotnických zařízení patří mezi nejdůležitější zdroje data o sčítání lidu, registrace 

občanů, šetření z domácností, bezpečnostní statistiky a další. Většina afrických států však 

takovými zdroji disponuje jen v omezené míře. Systém matrik a sčítání lidu je funkční jen 

zhruba v polovině zemí. Aktivně sledovat počet narozených a zemřelých a mapovat 

na celonárodní úrovni příčiny úmrtí je proto značně komplikované. Následkem je pak i obtížné 

cílení rozvojové a humanitární pomoci, neznáme-li počet obyvatel, kteří pomoc potřebují.  

Kvalita dat přímo ze zdravotnictví je též omezená a jejich využití při tvorbě zdravotních politik 

je minimální. Chybí totiž investice do monitoringu a analýzy dat. Jedním z mála funkčních 

mechanismů proto zůstávají šetření z domácností, která jsou velmi často prováděna 

ve spolupráci s externími agenturami (např. USAID, UNICEF, WHO a další). Z těch lze 

vysledovat mj. míru rizikového chování obyvatel, míru podvýživy mezi dětmi, vztah 

mezi úrovní zdraví a bohatství domácností atp. Bohužel i realizace takových šetření má v Africe 

značné limity. Další příklady dobré praxe lze najít napříč regiony: v Burkině Faso dobře 

funguje komplexní analýza klinických dat, Ghana pravidelně aktualizuje zdravotnické 

indikátory na základě ročního sběru dat, v Jižní Africe pomáhají okresní a komunitní 

informační systémy (Mbondji et al. 2014, WHO 2018: 73-77). 

Úroveň léčby a technologie: pomoci mohou mobily 

Úroveň zdravotnictví a léčby závisí vedle dosud popsaných faktorů také na dostupnosti léků, 

univerzálního zdravotního pojištění a užívaných technologiích. Přestože je potřeba léků 

v afrických státech obrovská, kontinent se na globální produkci podílí pouhými 3 %. Potenciál 

tu přitom je – 37 z 54 afrických zemí má alespoň malou farmaceutickou produkci. Místní 

farmaceutické trhy však nejsou dostatečně rozvinuté a vládní politiky je nechrání. Do jisté míry 

se to zatím daří pouze v Egyptě, Tunisku, Maroku a Jižní Africe.7 Naprostá většina léků se tak 

musí dovážet, což zvyšuje cenu, dostupnost i kvalitu. Např. v Keni může být konečná cena léků 

až o 50 % vyšší kvůli prostředníkům, v Zimbabwe se zase léky nedostanou dál než do největších 

nemocnic (a tedy mimo hlavní město). Africké státy se navíc obávají, že farmaceutický průmysl 

cíleně zvýhodňuje bohaté regiony a na Afriku se zapomíná. Postavení Afriky v globálním 

obchodu v tomto směru situaci nezlepšuje (Pheage 2017, Barbière 2018). 

Jedním ze zcela klíčových problémů afrického zdravotnictví je ale prakticky neexistující systém 

zdravotního pojištění. Tím totiž nedisponuje ani desetina populace kontinentu. Pojištění 

přitom může zajistit např. pokrytí nákupu léků, jako je tomu v Ghaně nebo v Jižní Africe. 

Dokáže také lépe předcházet pro nás jen stěží představitelným situacím, kdy si rodina musí 

zvolit mezi léčbou a např. nákupem základních potravin.8 Dalším příkladem dobré praxe je 

decentralizovaný program komunitního pojištění ve Rwandě, který zajišťuje přístup 

ke zdravotní péči i díky obrovskému množství vyškolených komunitních zdravotníků. 

Naprostá většina obyvatel tak v případě zdravotních problémů navštíví oficiální zdravotní 

zařízení. Jiným funkčním modelem je spolupráce vlády se soukromým sektorem, který dokáže 

často lépe zacílit na konkrétní lidi. Momentálně se rozjíždí např. v Tanzanii, Namibii 

či v Nigérii (Mason 2017, UN 2017: 6-7, WHO Africa 2019). 

 
7 Např. Maroko je schopné samo zajistit až 80 % farmaceutických potřeb země (Pheage 2017). 
8 Léčba jednoho dítěte s malárií v Ugandě se rovná 11dennímu příjmu celé domácnosti (Pheage 2017). 
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Výrazným pomocníkem zde mohou být mobilní telefony. Díky jejich rozšíření prakticky 

do všech koutů Afriky lze v Keni za ošetření ve zdravotních centrech platit právě mobilem, 

a to přes tzv. mobilní peněženku. Nejchudší obyvatelé tak mohou snadno dosáhnout 

na ošetření a lékaři mají jistotu, že za ošetření dostanou zaplaceno. Převody totiž fungují 

v reálném čase. Zároveň prostřednictvím aplikace snadno zjistí, zda má nemocnice ve městě 

požadované léky a pacient tak nemusí cestovat stovky kilometrů zbytečně. V Beninu lze uložit 

základní medicínská data o každém člověku do QR kódu, který je za méně než 100 korun 

integrován např. do hodinek či do náramku. Lékař pak může telefonem data jednoduše načíst. 

Tento systém efektivně nahrazuje systém online registrů dat o pacientech. Mobilní systém 

v Jižní Africe zase nabízí osobám s vadou zraku spojit se s lékařem prostřednictvím 

videohovoru nebo otevřít skříňku s receptem na léky pomocí unikátního kódu, který lékař zašle 

formou SMS. Pacient tak nemusí stát dlouhé fronty a lékaři jsou méně zahlcení. Africkému 

zdravotnictví však i nadále schází základní prostředky: dostatek stabilní energie nezbytné 

pro chod nemocnic či kvalitnější infrastruktura k zajištění dodávky léků do odlehlých oblastí. 

S tím mohou pomoci např. drony, které se testují na doručování léků ve Rwandě (Jimenez 

2015, UN 2017: 6-7, Schenker 2018, Lewis 2019). 

Zdravotnická politika není koherentní 

Vhodným ukazatelem úrovně vládnutí v oblasti zdravotnictví je kapacita ministerstva 

zdravotnictví. Průzkum mezi klíčovými aktéry v této oblasti napříč africkými státy ukázal, 

že instituce MZ trpí slabou kapacitou a častou personální obměnou způsobující jejich 

nestabilitu. Zároveň jim chybí lepší propojení se soukromým sektorem a decentralizace 

směrem k jednotlivým komunitám. Rezervy jsou též v oblasti sběru a analýzy dat: 

pouze 16 zemí na kontinentu využívá mechanismů monitoringu a evaluace, jejichž cílem je 

zajištění transparentnosti a jasného vymezení odpovědnosti. Problematická je tudíž i samotná 

legislativa: přestože většina států příslušné zákony a strategie má, jejich vzájemná provázanost 

je téměř nulová a neodpovídají dnešním výzvám ve zdravotnictví. Do tvorby strategických 

a akčních plánů navíc nejsou zapojeni všichni aktéři, kterých se dotýkají. Příklad dobré praxe 

lze najít např. v Ghaně, kde vláda uzavřela partnerství s Křesťanskou zdravotnickou asociací 

Ghany a poskytuje jí podporu na platy zdravotníků a vybavení. Asociace díky tomu namísto 

státu zajišťuje poskytování zdravotních služeb v nejodlehlejších oblastech země (WHO Africa 

2018: 68-70, UN 2017: 13). 

Finance chybí 

K efektivní zdravotnické politice je zapotřebí zajistit také dostatek finančních prostředků. 

Jen polovina zemí Afriky však disponuje sektorovou finanční strategií. Zdroje financí 

se tak napříč Afrikou výrazně liší: na Seychelách, v Alžírsku či v Namibii zajišťuje většinu 

domácí rozpočet, v Libérii, Mosambiku či Malawi naopak pochází většina financí z externích 

zdrojů. Stejně tak se velmi výrazně liší prostředky získané ze zdravotního pojištění či výdaje 

hrazené přímo pacienty, což je ve zdravotnictví nejméně efektivní způsob financování. Africké 

státy přitom již v roce 2001 na úrovni Africké unie odsouhlasily, že budou každý rok alokovat 

do zdravotnictví minimálně 15 % svých národních rozpočtů. Většina zemí však tento cíl 

ani dnes neplní. Pro každý stát je tak potřeba hledat unikátní řešení podle místních podmínek 

(WHO Africa 2014: 5-6, WHO Africa 2018: 71-73, Oleribe et al. 2019).  

Hospodářská komise OSN pro Afriku (UNECA) přitom odhaduje, že jen pandemie koronaviru 

může znamenat potřebu mimořádných finančních prostředků ve výši až 2,5 bilionu korun. 

UNECA proto podpořila výzvu afrických ministrů financí svým partnerům z rozvinutých zemí 

o finanční stimul, který by situaci pomohl lépe zvládnout (Novinky.cz 2020). 
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Graf 2: Nejméně investují africké státy do zdravotnické infrastruktury a personálních kapacit 

 

Zdroj: WHO 2018: 56 

Koronavirus zasáhne nejen zdravotnictví 

Právě financování se kvůli pandemii koronaviru rychle ocitá ve velké krizi. Jen samotná 

pandemie může Afriku stát až 79 miliard dolarů, celkové ekonomické ztráty však budou 

mnohonásobně vyšší: příjmy afrických vlád mohou v úhrnu klesnout až o 500 miliard dolarů, 

obchodní ztráty se vyšplhají k 270 miliardám. Afrika se tak poprvé po 25 letech propadne 

do ekonomické recese, a to v situaci, kdy je zapotřebí navýšit veřejné výdaje o 130 miliard 

dolarů. Na vině budou propady v domácí produkci, výpadky příjmů z exportu9, omezení 

přímých zahraničních investic, remitencí ze zahraničí či propad turismu.  

Takové ztráty se pochopitelně projeví i ve zdravotnictví. Ohroženo bude financování běžných 

zdravotních programů, jako je např. boj s malárií. Počet úmrtí na tuto nemoc by se kvůli tomu 

mohl až dvojnásobit. Čtvrt miliardy lidí v subsaharské Africe nemělo zajištěný udržitelný 

přístup k základním potravinám už před vypuknutím pandemie, podvýživa se týkala až 25 % 

populace kontinentu. Stagnující obchod přitom ještě více omezí import potravin (momentálně 

už o jednu čtvrtinu), klesají i zemědělské výnosy. Pro miliony nejchudších, kteří žijí pouze 

z vlastní produkce nebo denně dochází na trh nakupovat základní potraviny, je taková situace 

v podstatě loterií, zda nakoupit jídlo nebo hygienické pomůcky.10 Afrika také může přijít 

až o 20 milionů pracovních míst, jejichž tvorba se v posledních letech stala klíčovou strategií 

rozvoje při boji s chudobou, a s níž napříč Afrikou aktivně pomáhá mj. Evropská unie (Feleke 

2020, France24 2020, The World Bank 2020a, Ward 2020, WHO 2020). 

 
9 Jen Nigérie a Angola, které jsou závislé na vývozu ropy, mohou přijít o 65 miliard dolarů 

z těchto vývozů. 
10 Množství Afričanů utratí za potraviny většinu svého příjmu. V USA je to pro srovnání méně než 10 % 

(Sperber 2020, Ward 2020). 
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Dopady pandemie koronaviru se však vedle ekonomické a zdravotní roviny projevují 

také v politicko-bezpečnostních otázkách. Pouze několik států v Africe má bezpečnostní složky 

na takové úrovni, která umožňuje jejich efektivní využití v boji s nemocí, při hlídání dodržování 

nařízených opatření, šíření informací mezi obyvatele či doručováním zdravotnických pomůcek. 

V mnoha zemích se tak situace zvrhla v policejní násilí na běžných občanech, 

kteří se např. nestihli kvůli dlouhým vzdálenostem včas vrátit z práce domů 

či na protestujících, kteří vyžadovali od svých vlád zajištění adekvátní ochrany. Na konci 

března dokonce počet mrtvých v Keni přerostl počet obětí koronaviru.11 Tenká hranice 

mezi prevencí a represí se tak projevuje více než kdy jindy. Propustnost afrických hranic navíc 

znamená, že státy nejsou schopny garantovat zákaz cestování do zahraničí tak, 

jako např. Evropa. Ve vybraných zemích se dále projevuje slabá koordinace veřejných politik, 

soukromého sektoru a občanské společnosti, slabost systému brzd a protivah u moci a otázka 

odpovědnosti lídrů za konkrétní politické kroky. Napříč kontinentem se navíc projevuje i nižší 

míra mezistátní koordinace, která je v krizových situacích velmi důležitá (AMO 2020, Sperber 

2020, Ward 2020).  

Na druhé straně je však potřeba přiznat, že právě v mezinárodní perspektivě se Afrika v době 

pandemie ocitla upozaděná ještě více než obvykle. Z toho plynou vedle níže formulovaných 

doporučení pro africké i světové lídry dva hlavní závěry: 

1) Před Afrikou se i přes současnou tíživou situaci otevírá velká příležitost. Investice 

do vzdělání a budování nové generace afrických lídrů, progresivní změna stylu 

vládnutí, inovace domácích politik a větší zaměření na inter-kontinentální spolupráci 

a integraci jsou přesně tím, co africké státy nejlépe připraví na možné budoucí 

problémy a výzvy spojené nejen se zdravím obyvatel. 

2) Afrika nesmí po skončení pandemie zůstat ve světě na druhé koleji. Více než kdy jindy 

bude důležitá mezinárodní rozvojová spolupráce a podpora klíčových oblastí, 

jako je vzdělání, tvorba udržitelných pracovních míst či investice do zdravotnictví 

nebo infrastruktury. Vedle toho je zapotřebí s Afrikou sdílet maximum dostupných 

informací, know-how a odborné asistence, která je ve vyspělých státech na vyšší úrovni. 

Západ by mohl uvážit i některá mimořádná opatření jako např. odpuštění části dluhů12, 

omezení podmínek pro budoucí půjčky či usnadnění obchodní spolupráce. Evropská 

unie tak může prokázat skutečnou hodnotu partnerství s Afrikou a předejít riziku, 

že se africké státy obrátí pro pomoc např. na Čínu. 

Doporučení 

• Podpořit africké vlády ve zvyšování dostupnosti zdravotní péče. Téměř polovina 

dotázaných obyvatel ve 36 zemích Afriky neměla v letech 2014 a 2015 žádný přístup 

k základní zdravotní péči, 4 z 10 Afričanů pak přístup shledávají velmi obtížným. 

Jedním z prostředků může být např. budování mobilních zdravotních center, 

která mohou za pacienty do odlehlejších oblastí přijet. 

• Za účelem mobilizace domácích prostředků podpořit širší ekonomické reformy 

v oblasti neformálního sektoru, fiskální konsolidace a snižování míry veřejného dluhu. 

Veřejné rozpočty se tak stanou méně zranitelnými a závislými na domácích i vnějších 

 
11 Násilí páchané bezpečnostními složkami na běžných občanech se neodehrává pouze v Keni, 

ale ve většině zemí regionu východní Afriky (např. v Ugandě a Rwandě). 
12 Na to už zástupci zemí G20 přistoupily. Opatření se zatím vztahuje na nízkopříjmové země, zmraženy 

jsou splátky bilaterálních mezivládních dluhů do konce letošního roku (Ward 2020). 
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šocích. Přispět k tomu může i aktivní zavádění finančních mechanismů, které vedou 

k plnému spuštění Africké kontinentální zóny volného obchodu (AfCFTA) 

a které by EU měla podporovat. 

• Investovat je potřeba též do rozvoje zemědělství. Jen tak lze udržitelným způsobem 

budovat potravinovou soběstačnost a přispět ke snižování hladu a podvýživy. 

• Rozsáhlé investice vyžaduje také podpora rozšiřování zdrojů nezávadné pitné vody, 

ze které pochází řada onemocnění. Rychle rostoucí populace způsobuje, že ve městech 

má dnes k pitné vodě přístup menší část obyvatel než v roce 2003.  

• Posílit spolupráci napříč sektory, kterou Cíle udržitelného rozvoje definují jako jeden 

z klíčových procesů k zajištění univerzální zdravotní péče v rozvojových zemích. 

Koherence mezi vzděláním, zdravotnictvím, financemi, prací a zaměstnaností 

je nezbytnou součástí takové spolupráce.  

• Podpořit tvorbu relevantních a inkluzivních platforem se všemi partnery napříč státní 

správou, soukromým sektorem a občanskou společností. 

• Podpořit partnerství afrických vlád se soukromým sektorem. Vstup soukromých 

podniků do zdravotnictví přinese část potřebných financí, rozšíří péči na více regionů 

a obyvatel a vytvoří na vlády větší tlak potřebný k implementaci důležitých opatření 

k rozvoji zdravotnictví. Vyšší míra soutěže přispěje i k nárůstu platů a sníží riziko 

migrace zdravotnického personálu. 

• Podpořit malé a střední podnikatele včetně start-upů, kteří rozšíří domácí produkci 

zdravotnického materiálu a léčiv. Odhaduje se, že sektor zdravotní péče v Africe má 

hodnotu 35 miliard dolarů a jsou to právě menší firmy, které v něm už dnes hrají 

zásadní roli. 

• Aktivně sdílet know-how v oblasti utváření zdravotních politik (např. technické 

nástroje, tvorba guidelines a další) či regulace v sektoru se zdravotním pojištěním 

či farmaceutickém průmyslu. Větší kapacity ministerstev zdravotnictví jsou klíčem 

k aktivní reformulaci a implementaci takových politik, efektivnímu sběru dat a jejich 

analýze. 

• V rámci programů mezinárodní rozvojové spolupráce posílit investice do vzdělání 

(nejen) v oblasti zdravotnictví, a to jak na národní, tak především na komunitní úrovni. 

Kromě posílení personální kapacity tak africké vlády předejdou riziku finančních ztrát 

spojených s migrací zdravotníků do zahraničí.13 Přitom se zaměřit přednostně na ženy, 

které mají v rurálních oblastech vyšší důvěru mezi lidmi a už dnes organizují řadu 

lokálních zdravotních iniciativ. 

• Podpořit programy zdravotní osvěty. Některé těhotné ženy často nenavštíví lékaře 

ani na jednu preventivní prohlídku, Světová zdravotnická organizace však doporučuje 

minimálně čtyři. Osvěta může přispět ke snížení rizika spojeného s předporodními 

a porodními komplikacemi a předejít zbytečným úmrtím. 

 
13 Jen v Nigérii momentálně chybí 237 tisíc zdravotníků. V průměru investují africké vlády do lidských 

zdrojů jen 4–5 % celkových výdajů na zdravotnictví, zatímco v rozvinutých zemích je to více než 33 % 

(WHO 2016: 23). 
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• Podpořit africké státy v budování vlastních kapacit v oblasti výzkumu. Právě teď 

je pro to ideální příležitost. Výzkumná centra se navíc po Africe v posledních letech 

rozšiřují a potřebují i mezinárodní podporu a uznání. 

• Aktivně posilovat transparentnost a odpovědnost v globálním farmaceutickém 

průmyslu, který dlouhodobě nadřazuje komerční zájmy potřebám nemocných, 

a to především v rozvojovém světě. Cena roční léčby HIV-pozitivního pacienta v Africe 

dnes vyjde na 100 dolarů. Ještě před pár lety přitom mezinárodní farmaceutické 

společnosti tvrdily, že cenu nelze srazit pod 15 tisíc dolarů. Jak navíc uvádí Lékaři 

bez hranic: „Pouze 1 % léků, které se za posledních 30 let dostalo na trh, bylo vyvinuto 

pro tropická onemocnění nebo tuberkulózu.“ (Lékaři bez hranic 2018) 

• „Vyvíjet tlak na snižování cen léků, očkování i diagnostických testů podporou výroby 

cenově dostupnějších generických produktů.“ (Lékaři bez hranic 2018) 

• Podpořit budování a rozvoj výzkumných institutů, regionálních center vývoje medicíny 

a místního farmaceutického průmyslu. To může výrazně přispět např. ke snížení 

závislosti na dovozu léků a zajistit jejich dostupnost pro všechny obyvatele kontinentu 

(UN 2017: 4-31, WHO Africa 2018: 84, GIZ 2019: 11, McNeil Jr. 2019, Kennedy 2020, 

Knapp, Richardson a Viranna 2020, Oqubay 2020, Schwikowski 2020, The African 

Courier 2020, The World Bank 2020a, The World Bank 2020). 
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