
Tisztelt Támogatónk!

Köszönettel nyugtázom Támogatóink hűségesen küldött adományait! Köszönjük a felelősséget, mellyel ezekben 
a nehéz időkben különösen is átérzik a leprabetegek kiszolgáltatottságát, nyomorúságát! Az Önök adománya-
inak köszönhetően tudjuk folyamatosan teljesíteni vállalásainkat Kongó és India felé, hogy a kórházakban és 
terepen folyó nehéz munka zavartalanul folyhasson, és a rászorulók időben megkapják a szükséges segítséget. 

A Lepramisszió munkatársai sok-sok többletterhet vállalnak világszerte a járvány miatt is. Még a jól szervezett, 
civilizált világban is hatalmas kihívást jelent a Covid-19, de ennél sokkal súlyosabb azokban az országokban, 
ahol sem infrastruktúra, sem törvényi szabályozások, sem kiszámítható ellátás nincs. Élelemmel, gyógyszerrel, 
alapvető cikkekkel próbál a misszió segíteni a helyi lakosságon mindazon helyeken, ahol intézményeink mű-
ködnek. A felemelő szeretet példáján túl ez igen nagy terhet is ró munkatársainkra. Emlékezzünk meg róluk 
imádságban és szeretettel!

Gyakran írunk Támogatóinknak a szűrések, betegfelderítések fontosságáról. A Lepramisszió – Magyarország  
is támogatja Kongóban ezt a tevékenységet, mely által minél korábbi stádiumban szeretnénk fellelni és elkez-
deni gyógyítani minél több beteget. A szűrésekbe nagyon sok erőt és pénzt fektet a misszió. 
Hasonlóan fontos azonban a folyamat másik vége: az utógondozás is! Bangladesi kutatóink 10 éven át figyel-
ték meg az utógondozás irányait. Bár a korszerű gyógyszerekkel 6 hónapi kezelés elégséges még a komolyabb 
leprafertőzöttek esetében is, az utógondozás nem hanyagolható el! Ez ad ugyanis esélyt ahhoz, hogy ne ala-
kuljanak ki a már meggyógyultakban maradandó károsodások, főképpen mozgássérültség.
Amikor 1982-ben a WHO bevezette a kombinált gyógyszeres leprakezelést, még 24-26 hónapnyi szedésre volt 
szükség hozzá. 1998-ban a gyógyszerkutatásoknak és az egyre jobb gyógyszereknek köszönhetően  ez lecsök-
kent 12 hónapra, ma pedig 6 hónapra. Óriási hiba lenne azonban ekkor elengedni a betegek kezét, mondván: 
szervezetük megtisztult a kórokozótól! 
A Bangladesi Lepramisszió 16 kerületben végzett kutatásokat. A vizsgáltak fele 6 hónapig, másik fele 12 hóna-
pig kapott gyógyszeres kezelést. Majd egyformán 10 éven át nyomon követték mind a két csoportot. Világossá 
vált, hogy a visszaesés vagy  állapotromlás tekintetében semmi különbség nem volt a két csoport között. 
Mindkettő egyformán „gyógyultnak” volt tekinthető. 
Azonban megvizsgálták azt is, hogy a már gyógyultak között milyen mértékben fordul elő későbbi mozgás-
sérültség kialakulása. Olyan betegek esetében, akik fertőzöttségük elején nem rendelkeztek ilyen fogyatékkal,  
a szám alacsony maradt a későbbiekben is. Akik viszont már deformálódtak a gyógyszeres kezelés előtt, sokkal 
nagyobb számban lettek később súlyosan mozgássérültek.
Ebből arra következtettek kutatóink, hogy minden módon meg kell előzni a torzulások kialakulását! Ezt pedig 
a rendszeres állapotkövetéssel lehet csak! Elég, ha évente legalább egyszer ellenőrzik a már gyógyultnak mi-
nősített korábbi betegeket, hogy nem  kezdődik-e valami torzulás a végtagjaikban. S ha igen, azt azonnal meg 
lehet állítani, hogy ne rontsa le későbbi életminőségüket.
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Az utógondozás, a korábbi betegekkel való kapcsolattartás (képünkön)  tehát pontosan annyira fontos, mint 
a szűrés! 
A lepragyógyítás folyamata tehát három teljesen egyenrangú fázisból áll: szűrés, gyógyítás, utógondozás. 
Mindháromért elkötelezettek vagyunk, és mindháromra nézve szeretnénk megoldást közvetíteni a szenve-
dőknek! 

A járvány miatt később tudtuk kiküldeni tavaszi körlevelünket, emiatt pedig a nyárit csak most,  a szünet 
végén. Évek óta nyári felhívásunk a vakációs „fagyi-felajánlás” kérése, mely által Támogatóink gyermekeik-
kel, unokáikkal a szolidaritásukat fejezik ki a leprabetegek iránt. Ha a fenti okok miatt kicsit megkésve is, de 
ugyanolyan szeretettel kérjük, hogy ajánljanak fel a szünidei fagyikból néhány gombócot, és járuljanak hozzá 
a nagyon rászoruló betegeink sorsának jobbra fordításához! Külön köszönjük, ha ebbe bevonják a gyermeke-
ket, unokákat is, mert gondolkodásmódjuk és életszemléletük javára lesz az érzékenység mások baja iránt! 
Köszönjük szépen!

+ + + + + +

Őszi szokásos csendesnapunkat nem merjük most meghirdetni. Reménységgel várjuk, hogy a járványhelyzet 
elmúljon, és a megszokott tevékenységeket újra bátran tervezhessük. 

+ + + + + +

Szeretettel kívánunk Önnek és szeretteinek jó egészséget! 
Isten áldja meg! Tisztelettel:

2020. augusztus

Riskóné Fazekas Márta
Igazgató


