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Pod koniec ubiegłego roku Polskie Zdroje Sp. z o.o. oraz UNICEF Pol-
ska podpisały umowę o współpracy, w ramach której marka Cisowianka 
w 2016 roku wesprze finansowo projekty wodne UNICEF prowadzone 
w krajach rozwijających się.

Od stycznia do czerwca 2016 roku na rynek zostaną wprowadzone bu-
telki wody Cisowianka oznaczone logo UNICEF, z których część przy-
chodu zostanie przekazana na rzecz programów zapewniających dostęp 
do czystej wody pitnej. Na specjalnie uruchomionej stronie internetowej 
http://www.cisowianka.pl/unicef/ każdy będzie mógł sprawdzić, jaka kwo-
ta już została pozyskana. Zachęcamy do picia wody i wspierania działań 
UNICEF!
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APeL 
o zakończenie 
wojny w Syrii

cisowianka 
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artur Żmijewski 
nagrodzony Gwiazdą 
Dobroczynności!

WSPANIAŁA WIADOMOŚĆ! Artur Żmijewski, Ambasador Dobrej Woli 
UNICEF, został laureatem plebiscytu „Gwiazdy Dobroczynności” w ka-
tegorii „Pomoc Charytatywna”!
Dziękujemy wszystkim, którzy oddali głos na naszego Ambasadora, 
a Laureatowi gratulujemy i jesteśmy wdzięczni za wiele lat wspólnych 
działań na rzecz Dzieci. 

Trzy lata temu liderzy agend humanitarnych ONZ wystosowali pilny apel 
do tych, którzy są w stanie zakończyć konflikt w Syrii. Zaapelowali o pod-
jęcie wszelkich możliwych działań w celu ratowania mieszkańców Syrii. 
„Dosyć”, mówili, cierpienia i rozlewu krwi.

Wojna dotyka pokolenie dzieci i młodych osób, które zostały wyrwane 
z systemu edukacji. Trauma, której doświadczyły każe im coraz częściej 
patrzeć na przyszłość jedynie przez pryzmat przemocy. Dlatego wzywa-
my do zakończenia działań zbrojnych na terenie Syrii. Apel został do 
tej pory podpisany przez przedstawicieli około 130 organizacji humani-
tarnych z całego świata, m.in. przez Anthonego Lake’a, Dyrektora Ge-
neralnego UNICEF oraz Marka Krupińskiego, Dyrektora Generalnego 
UNICEF Polska.
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W Afryce Subsaharyjskiej i Azji zapalenie płuc każdego roku powoduje 
więcej zgonów wśród dzieci niż gruźlica, malaria i AIDS łącznie. W sa-
mym tylko 2013 roku choroba ta spowodowała śmierć aż 940 tys. dzie-
ci. Większość z nich nie ukończyła nawet 2. roku życia.

Ratunek może im przynieść odpowiednio wcześnie podjęte leczenie 
z zastosowaniem antybiotyków. Często już po pierwszym dniu stan 
dziecka ulega poprawie, a po tygodniu maluch wraca do zdrowia. Nie-
stety, dla wielu afrykańskich mam dostęp do najprostszych nawet leków 
jest mocno ograniczony.

Ubóstwo i brak odpowiednich warunków sanitarnych sprzyjają szerze-
niu się drobnoustrojów powodujących tę chorobę. Nawet tak prosta 
czynność, jak mycie rąk wodą i mydłem, może pomóc w walce z nią. 
Niezwykle ważne jest również zwiększenie dostępu do podstawowych 
leków, takich jak np. amoksycylina.

zapalenie 
płuc 
zabija dzieci

Od 22 października 2015 r. do 26 stycznia 2016 r. liczba zarejestro-
wanych przypadków mikrocefalii (małogłowia) wśród noworodków 
w Brazylii wzrosła do 4180. W 2014 r. odnotowano 147 przypadków 
w całym kraju.

Obecnie wirus Zika przenoszony przez komary stanowi zagrożenie 
dla zdrowia ludzi w ponad 20 krajach Ameryki Łacińskiej i Karaibów. 
UNICEF współpracuje z rządami państw i organizacjami partnerski-
mi, aby uchronić społeczności od zakażenia. W Brazylii docieramy 
z informacją, jak uniknąć ukąszeń komarów oraz jak zapobiegać ich 
wylęganiu.

Komary rozprzestrzeniają wirus bardzo szybko. Dlatego należy sto-
sować proste metody ochrony, np. używać środków odstraszających 
komary, nosić odzież w jasnych kolorach zakrywającą jak najwięcej 
ciała, usuwać miejsca, w których komary mogą się wylęgać oraz za-
kładać moskitiery na oknach i drzwiach. Kobiety ciężarne, które po-
dejrzewają, że mogły zostać zakażone wirusem, powinny udać się do 
przeszkolonego pracownika opieki medycznej.

wirus zika 
zagraża noworodkom 
w Brazylii
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