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LIKVIDACE LEPRY – Společenství pomocníků misijních leprosárií

Milí přátelé LL,
na různých setkáních, která v průběhu roku absolvujeme spolu s přednáškami o činnosti LL, vždy zdůrazňujeme dvě věci: Dílo LL je důkazem trvalé pomoci lidí, kteří
nereagují jen na speciální události, vyhlášené akce a sbírky, ale kteří pomáhají průběžně, protože pomáhat chtějí. Našim zvykem je za každý dar poděkovat a i zde se
nezřídka setkáváme s reakcemi: „za to málo co jsem přispěla mi ani neděkujte“. To
je moment, kdy se chtě nechtě cítíme trochu zahanbeni, protože Likvidace lepry od
svého počátku stojí „na tom málu“, ze kterého se v konečném součtu stává „mnoho“.
Jakési druhé základní sdělení, které přinášíme (zpravidla mezi studenty) je: Pomáhat
(Pokračování na str. 2)
je správné a pomáhat se má.
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(Dokončení ze str. 1)
Během vzájemných rozhovorů vycházejí najevo různé
motivace, které těmto dobrým skutkům předcházejí. Důležité je ale konečné poznání, které nás vede k tomu, že skutky
motivované láskou k druhým jsou samy od sebe odměnou.
Tak jako se my snažíme brzdit přehnané projevy úcty v zemích, kam směřuje pomoc LL se slovy: „My tuto pomoc pouze
doručujeme, ti praví hrdinové zůstali u nás doma“. Tak i vy,
naši dárci, nás často brzdíte a dokazujete nám, že pomáháte,
protože vám to zkrátka přijde přirozené. Každé osobní setkání, jak s dárci, tak i s příjemci pomoci pro nás znamená posilnění do naší práce, protože víme, že to co děláme, má smysl.
Ze srdce vám přeji, abyste dokázali skutky lásky rozmnožovat ve veliké dobro kdekoli, kde působíte. A abyste nikdy
neztráceli motivaci a naději, i když se budete domnívat, že
to co děláte je jen to „málo“.
Za tým LL
Lubomír Hajas
ředitel LL

Veřejná sbírka LL
V období 1. září 2018 – 31. srpna 2019 proběhl čtvrtý ročník veřejné sbírky Likvidace lepry.
K datu 31. srpna 2019, kdy proběhlo vyúčtování veřejné
sbírky LL, jsme na sbírkovém účtu č: 2900648127/2010
evidovali částku: 2 603 177,01 Kč
Čtvrtý ročník konání veřejné sbírky na podporu činnosti LL byl opět spojen s činností Likvidace lepry v Libérii.
Jedná se o hlavní projekt podporovaný LL, ve spolupráci
s německou organizací DAHW. Vedle provozu jediné nemocnice léčící malomocenství se dělíme o náklady spojené
se zaváděním stálého programu pro léčbu zanedbaných
tropických nemocí.
Velice děkujeme všem dárcům
za podporu tohoto velice potřebného díla!

LL podpořila
znovuotevření
kliniky
pro testování
vředů buruli
V průběhu roku 2018 nás zaměstnanci nemocnice Ganta
upozorňovali na opakovaný nedostatek léku na léčbu vředů
buruli, který postupně přerostl do celonárodního nedostatku.
Tým lékařských expertů zkoumal tento problém a identifikoval jednu zásadní překážku.
Světová zdravotnická organizace (WHO), která je celosvětově
zodpovědná za dostupnost léku na léčbu vředů buruli, udělala
v Libérii jen velmi málo pro jeho dosažitelnost. Jedním z důvodů
je fakt, že lékaři v Libérii dosud nejsou schopni rozpoznat případy
vředů buruli pomocí přístroje PCR, ale určují diagnózu pouze ne
zcela přesnou mikroskopickou cestou. Záměrem WHO je identifikovat pomocí přístroje PCR až 70% těchto případů do roku
2020 a do roku 2021 až 90 %. WHO pochybuje o tom, že v Libérii
byly nějaké případy identifikovány pomocí přístroje PCR a pokud
ano, tak v laboratořích v zahraničí. V důsledku toho vyčlenila pro
Libérii jen malé množství těchto léků.
Aby bylo možné vyřešit tuto překážku, DAHW
(partnerská organizace LL)
jednala s Ministerstvem
zdravotnictví o způsobu, jak
zajistit identifikaci případů
podezření na buruli pomocí
PCR. Program NTD (národ-

ní kontrola tropických nemocí) potvrdil dostupnost přístroje PCR
v národní odborné laboratoři v Monrovii. Zároveň také potvrdil
nepřítomnost činidel, která jsou nezbytná pro využívání PCR jako
i potřebu odborně proškolit personál laboratoře pro používání
PCR při diagnostice.
Díky mimořádné finanční podpoře od Likvidace lepry bylo
možné pořídit všechna potřebná činidla k používání přístroje
PCR.

Vředy buruli…
…nebo pouze buruli, je onemocnění, které bývá někdy
nazýváno tajemnou nemocí nebo také jako mladší bratr
lepry. Jedná se o jednu z nejzákeřnějších a nejagresivnějších
infekčních chorob, se kterými se můžeme setkat.
Infekci způsobuje bakterie Mycobacterium ulcerans. Název buruli je odvozen od regionu nacházejícího se v Ugandě.
V současnosti se předpokládá, že nemoc není přenášena
z člověka na člověka, ale stále neexistuje účinná vakcína.
Samotná léčba je zdlouhavá a nákladná, nezřídka se musí
přistoupit k dílčím chirurgickým zákrokům. Po dobu léčby
bývají pacientovi podávány léky Streptomycin a Rifampicin,
které musí být podávány minimálně po dobu osmi týdnů
– jedná-li se o ranou fázi onemocnění. Současně se musí pečovat o samotnou ránu (dezinfekce, výměna obvazů apod.)

Putovali jsme na sv. Hostýn
Na konci prázdnin, 31. srpna, se konala arcidiecézní pouť
rodin na svatém Hostýně, tentokrát na téma:

povolání – MISIONÁŘ

Poutní mši svatou celebrovat Mons. Jan Graubner a mezi pozvanými organizacemi byla i Likvidace lepry. Měli jsme tak možnost
setkat s mnoha lidmi a předat dále zprávu: „Stále žije mnoho
lidí trpících malomocenstvím, ale můžeme jim pomoci se vyléčit!“

Opustila nás
paní Růžena
Kalinská
S bolestí v srdci jsme přijali zprávu, že nás ve čtvrtek 10. října
navždy opustila naše bývalá kolegyně paní Růžena Kalinská.
Poslední rozloučení se uskutečnilo v pátek 18.10.2019 v kostele sv. Ignáce na Karlově náměstí v Praze 2.

Setkání
v Praze
– Strašnicích
Setkání s dárci a sympatizanty LL se uskutečnilo v učebně kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. Jednalo se o jednu
z posledních přednášek o činnosti LL v roce 2019 a velikým
překvapením byla i účast paní Sybily Holé (manželky Jiří Holého,
zakladatele Likvidace lepry, kterou řídil 19 let).

Rádi uspořádáme
přednášku i pro vás!
Dílo Likvidace lepry již více než 27 let
pomáhá léčit a zmírňovat bolest lidí
žijících v Indii, Africe a Jižní Americe.
Malomocenství představuje i dnes utrpení pro mnoho
nemocných, navíc je spojené se stigmatem vyloučení
ze společnosti. Témata jako pomoc člověku v nouzi,
rozvojová spolupráce, chudoba a kvalita života
v rozvojových zemích jsou stále aktuální.
Kontaktujte nás na telefonním čísle: 603 555 995
nebo e-mailové adrese: LL@lepra.cz.

Informace
o zpracování
osobních údajů
Likvidace lepry posílá na adresy svých dárců
tento časopis Misionář malomocných,
aby s nimi mohla jeho prostřednictvím přímo
komunikovat. Protože časopis rozesíláme na adresy
dárců, jde o zpracování jejich osobních údajů
podle platných právních předpisů, zejména evropského
nařízení GDPR.
Základem pro jejich zpracování je oprávněný zájem
Likvidace lepry komunikovat se svými dárci,
který se podle nařízení GDPR označuje jako
„přímý marketing“. Tímto Vás informujeme o tom,
že vždy máte možnost rozhodnout se, že časopis
dostávat nechcete. Pokud nám to dáte vědět,
ihned Vás vyškrtneme ze seznamu odběratelů
a časopis Vám chodit přestane.
Je to Vaše právo.
Více informací o zpracování osobních údajů najdete
na stránkách www.lepra.cz.
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Pouhých
DVĚ STĚ KORUN může
člověku změnit život!
Náklady na léčbu malomocenství v raném stádiu
představují přibližně 200 korun. Základní léčba pacienta
s tuberkulózou stojí přibližně 1400 korun.

Nebojme se pomáhat!
Konto LL: 2400259272/2010

Pomozte nám
ušetřit
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
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Váš variabilní symbol naleznete
na listu s adresou.
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