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LIKVIDACE LEPRY – Společenství pomocníků misijních leprosárií

Stane se lepra minulostí?
Malomocenství (lepra) je jedním z nejstarších onemocnění, které i dnes provází
lidstvo. A to přesto, že již od 19. století víme, jaká bakterie tuto nemoc způsobuje. Od 80. let 20. století umíme lepru léčit díky kombinaci tří antibiotik (MDT):
dapson, rifampicin, chlofazimin. Každý rok je na světě objeveno kolem čtvrt
milionu nových pacientů a šíření bakterie lepry nelze zcela zabránit. Stále neexistuje ani účinné očkování.
(Pokračování na str. 2)
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Stane se lepra
minulostí?
(Dokončení ze str. 1)

Malomocenství si nevybírá a může nezvratně zasáhnout do života všech.

Na sklonku ruko 2017 byla publikována zpráva, kdy Institut výzkumu infekčních onemocnění (IDRI) ve spolupráci
s ALM (Americká misie malomocných)
oznámil, že vývoj účinné vakcíny proti
lepře jde do první fáze klinického hodnocení. „Jsme nadšení, protože po 15 letech zkoumání a investování více než
5,1 miliónu dolarů, jsme konečně přešli
do fáze 1 klinického testování. Může to
být největší objev od osmdesátých let, kdy
se začala k léčbě používat MDT. To vše
bylo umožněno jen díky našim věrným
dárcům a partnerům,“ řekl Bill Simmons,
prezident a CEO ALM.
Jakkoli jsme stále ještě na začátku vymýcení lepry, jsme tomu zároveň nejblíže
v celé historii lidstva.
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Velikonoční přání
Po tichu Svatého týdne
ať Vás i všechny Vaše blízké
naplní radostné aleluja!
A nechť zažijeme skutečné
vzkříšení lásky!
Požehnané Velikonoce Vám přeje tým LL

.......................... ........
Najít své místo v životě
S
myslem léčby malomocenství není
„pouhé“ vyléčení nemoci, ale zároveň také sociální rehabilitace pacientů.
Pod tímto pojmem si můžeme představit
hledání svého místa v životě u lidí, kteří
vinou nemoci museli opustit své zaměstnání či obydlí (byli vyhozeni a vyhnáni),
zároveň jim nemoc mohla způsobit nezvratná fyzická poškození (ztráta zraku,

citlivosti prstů či hybnosti končetin).
„Pokud se nepodaří odhalit lepru včas,
může napáchat obrovské škody, jak na těle,
tak na duši člověka. Musíme lidem ukázat
novou cestu, včetně toho, jak mají pečovat
o své tělo, jak mají cvičit, někdy se musí
učit opět používat své ruce a nohy,“ říka
Martha Barbosa, která je vedoucí sociální
pracovnicí DAHW v Kolumbii.

Mnohdy je potřeba pomoci pacientům najít nové zaměstnání, nový směr
jejich života. Zde už se hodně angažují
asociace pacientů, které vytvářejí různé mikroprojekty a chráněné dílny, kdy
ve spolupráci s dalšími organizacemi
pomáhají lidem postiženým malomocenstvím žít kvalitní a prospěšný život.

Být součástí společenství
je často nejlepším způsobem,
jak se vyrovnat
s nemocí.

Pacienti
se musí
pravidelně věnovat
různým cvičením
na posilnění svalů a vazů.

.......................... ........
Ana Roa Rolón, 42 let
B
yla postižená malomocenstvím 15 let
se stupněm invalidity 1. Žije ve městě
Cúcuta. Její příznaky malomocenství začaly, když jí bylo 25 let. O dva roky později
jí diagnostikovali multibacilární malomocenství a započala s léčbou. Absolutně se
oddělila od svých aktivit, utekla do svého
domova, nechtěla s nikým mluvit, ani znát
podrobnosti o své nemoci. V roce 2014 ji
vedoucí představitelé navštívili a pozvali,
aby se připojila k Asociaci postižených lidí
z Cúcuta, kde ji informovali o významu
účasti a pokračování aktivního života.
Když se dozvěděli o její finanční situaci,
motivovali ji i k tomu, aby začala pracovat.
V roce 2017 žádala o finanční podporu
a s pomocí Likvidace lepry si začala přivydělávat prodejem sladkostí.

Ana Roa Rolon ve svém obchodě.

Pojeďte s námi
na Svatou Horu!
Sedmá Národní pouť přátel Likvidace lepry
se uskuteční v sobotu 2. června 2018
v Bazilice Nanebevzetí Panny Marie na Svaté Hoře.
Mši svatou bude celebrovat
pater Zbigniew Jan Czendlik v 10:00 hodin.
Poté se uskuteční přednáška patera Czendlika
a seznámení s činností Likvidace lepry.

Vzpomínková mše
svatá za Jiří Holého

NEBOJME SE
POMÁHAT!

I málo může znamenat mnoho
Léčba pacienta v raném stádiu malomocenství
stojí přibližně 200 korun.
Základní léčba pacienta s tuberkulózou
stojí přibližně 1 400 korun.
Za 1 300 korun můžeme udělat 10 rentgenů.
Za 1 700 korun pořídíme protézu, které umožní
pacientovi s leprou opět stát na vlastních nohou.
Za 3 000 korun získá pacient nové kolečkové křeslo.

Konto LL: 2400259272/2010
7. DUBNA UPLYNE ROK
OD POSLEDNÍHO ROZLOUČENÍ
S JIŘÍM HOLÝM, ZAKLADATELEM LL.
Při této příležitosti se bude konat
ve středu 4. dubna 2018
v kostele sv. Josefa od 17:00 hodin
vzpomínková mše svatá.
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Máte e-mail?
Stále se snažíme hledat lepší, efektivnější
a méně nákladnější způsoby komunikace.
Používáte-li e-mail a rádi byste jej používali
při komunikaci s námi, prosíme,
napište nám na LL@lepra.cz. DĚKUJEME!

Likvidace lepry
Josefská 43/4, 118 00 Praha 1
č. účtu: u FIO banky
2400259272/2010
Váš variabilní symbol naleznete
na listu s adresou.
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