
Nemocnice v Aleppu je nejnebezpečnějším místem na světě. 
  
Dr. Salem, který se v současné době nachází v obléhaném východním Aleppu žádá 
v prohlášení, které vydal před několika dny: 
„Mám povinnost zůstat v bezpečí v nejnebezpečnějším místě na světě. Řekli mi 
„dávej na sebe pozor“ jako kdybych řídil auto a měl řídit bezpečně. Byl bych raději, 
kdyby řekli, aby nás vojenské letouny přestaly bombardovat. Byl bych raději, kdyby 
řekli, aby na nás piloti neschazovali rakety. Byl bych raději, kdyby řekli, aby bomby 
neexplodovaly. Mluvte hlasitě a otevřeně a zaplňte svět svými výkřiky odsuzujícími 
válku a ty, kteří ji vedou.“ 
 
 
 
Nemocnice jsou zasaženy každých 17 hodin. Zdravotní personál je zabit každých 
63 hodin! Toto je odstrašující skutečnost! 
 
V Sýrii došlo v posledních 144 dnech ke 143 útokům na zdravotnická zařízení a 
jejich personál. Více než třetina z nich se nacházela v obklíčeném Aleppu. Podle 
vyšetřování nezávislé mezinárodní komise OSN v Syrské arabské republice, jsou 
tyto nemocnice zasahovány cíleně.  
Nicméně lékaři upřednostňují životy svých pacientů před svou vlastní bezpečností a 
nadále slouží bez ohledu na to, jak nebezpečným místem tyto nemocnice jsou a jak 
omezené jsou jejich prostředky. Být zdravotníkem v Sýrii a zachraňovat lidské 
životy komukoliv v nouzi bez ohledu na pozadí nebo politické názory, je 
nejčestnější avšak nejnebezpečnější práce na světě. Musíme ctít jejich práci a 
podporovat je na dálku.  
V zájmu zdravotníků a lékařů, kteří riskují své životy, aby zachránili životy druhých 
a v zájmu humanitárních pracovníků, kteří své životy již ztratili a také v zájmu těch, 
kteří jednají v souladu s lékařskou přísahou a lidskostí, vás žádáme, abyste jako 
jejich kolegové přijali patřičná opatření. 
 
Ukažte svou solidaritu se syrskými lékaři a zdravotníky a můžete to učinit právě 
takto: 

− vyhlašte 30 min. stávku na pátek 25. listopadu, v 16:00 hod. syrského času 
(tj. 9:00 hod. EST – USA / 14:00 hod. GMT). Vyfoťte se s nápisem 
zobrazujícím vaše poselství podpory a uvěřejněte ho na sociálních sítích s 
hashtagem #NeverAgainIsNow and #SaveSyriasMedics, 

 
− dejte vědět všem svým kolegům ve zdravotnictví, sousedům, pacientům, 

přátelům a každému ve své blízkosti, že syrští lékaři si zaslouží naši 
pozornost, respekt a podporu, 

 
− a co je nejdůležitější – apelujte na své volené představitele s požadavkem, 

aby s nemocnicemi v Sýrii, které jsou neutrální a chráněné mezinárodním 
humanitárním právem, bylo takto zacházeno a aby pachatelé útoků na 
zdravotnická zařízení byli hnáni k zodpovědnosti.  
 



Útoky na nemocnice jsou válečným zločinem. Ukažme světu, že nemocnice a jejich 
personál by neměli být cílem v žádné válce. Celistvost naší mezinárodní komunity 
spočívá na humanitárních principech. Nemůžeme stát stranou, zatímco jsou 
válečné zločiny páchány znovu a znovu a svět jen nečinně přihlíží.  
#NeverAgainIsNow 


