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Maya, 16, Indien

”Jag fick ett sår på mitt finger,
men jag kände ingen smärta.”
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”Jag är säker på att
min hand ska bli bättre.”
”Jag fick ett sår på mitt finger, men jag kände ingen smärta. Det tog flera
timmar innan jag insåg att jag var skadad. Jag såg såret och blod först när
jag kom hem. Fastän jag fick behandling i min by blev inte mitt finger bättre,
det blev faktiskt bara värre.”
Då gick jag till ett privat sjukhus i min närmaste stad, där fick jag betala ungefär 500
kr för medicin varje månad. Medicinen tog jag i två och ett halvt år, men inte ens då
läkte mitt sår. Efter det tog jag mig vidare till ett stort universitetssjukhus i Delhi. Där
hjälpte de mig att läka mitt sår bara genom vanligt förband. Såret läkte faktiskt då ut
på endast en vecka.
Cirka tre år senare hade mina fingrar börjat dra ihop sig till en klohand och jag tappade all kraft i fingrarna. Då insåg min läkare att jag kanske hade lepra och hänvisade
mig till Lepramissionens sjukhus i Delhi. Hon sa till mig att jag kommer att opereras
där och jag kommer säkert att bli bra. En 15-årig flicka som jag träffade på sjukhuset berättade också för mig att hon också hade ett liknande tillstånd med sin hand
tidigare, men att hon återhämtade sig efter att hon opererats av Lepramissionens
specialister.

Maya efter operationen
Så jag kom hit med stort hopp om att jag skulle bli bra. I kontakten med personalen på Lepramissionens sjukhus blev jag diagnostiserad med lepra. Jag fick rätt medicin för att bli botad från
leprabakterien och inlagd för operation. Det var så jag fick rätt
hjälp och nu när min operation är över blir jag gradvis bättre.

ökar, men jag kan inte ändra på det. Men så kom jag hit och jag
fick veta att klohänder kan återställas genom operation. Jag såg
också många andra patienter på Lepramissionens sjukhus som
blivit bättre och kunde åka hem igen. Jag är därför övertygad att
jag kommer att bli bra.”

Min hand har redan förbättrats mycket. Jag gör alla mina övningar nu och kan nu böja mina fingrar. Läkarna har sagt till
mig att jag snart till och med kommer att kunna böja handen till
en knytnäve igen.

”Jag tycker Lepramissionens sjukhus ger en väldigt god vård!
Maten är också väldigt god. Även om man går till ett privat sjukhus kommer man inte få ett sådant mottagande och omvårdnad
som här. Jag har träffat många olika läkare och har spenderat
så mycket pengar för olika behandlingar i nästan 10 år, men jag
fick inte rätt hjälp innan jag kom till Lepramissionen.”

Jag känner mig trygg med läkarna här. De ger mig ett bra bemötande och tar sig tid att prata med mig. Tidigare var jag väldigt
nervös eftersom jag blivit felbehandlad så länge. Men jag känner
mig trygg nu och mår mycket bättre. Jag är glad att snart få åka
hem efter att ha blivit helt läkt.
Jag trodde att mina fingrar alltid skulle förbli så här. Alla tidigare
läkare sa till mig att det inte skulle bli någon förbättring. De sa
också till mig att jag kan träna för att förhindra att problemen

Vad ska du göra när du kommer hem igen?
När jag blivit bättre ska jag med glädje gå tillbaka till skolan och
göra allt vad jag kunde göra tidigare. När jag pratar med alla på
skolan, kommer ingen längre att ställa frågor till mig om min
hand. Jag tror då också att min mentala hälsa också kommer att
förbättras mycket.”

Maya fick till slut hjälp
– men alla de andra?
Detta är Mayas egna berättelse om vad
hon varit med om under nästan 10 år.
Hennes verklighet var ständiga feldiagnostiseringar och stora pengar för onödiga mediciner under flera år på olika
sjukhus och vårdcentraler. Att hennes
tillfrisknande sedan drog ut på tiden även
efter hon till slut kom till Lepramissionen
är till stor del för att just när hon påbörjat medicinsk behandlingen, så slog nedstängningen av hela Indiska samhället till
p.g.a. pandemin. På sju månader kunde
hon därför inte fullfölja sin medicinering när hon inte kunde resa till sjukhuset. Därför är det extra roligt att läsa att
hon fått rätt vård och operation och snart
kan vara tillbaka i sin älskade skola. Man
blir glad att hoppet fortfarande lever för
Maya!
Tyvärr är hennes
historia
inte unik. Det
tar
många
gånger väldigt

lång tid att få rätt diagnos och behandling för lepra, kunskapen är sorgligt nog
fortfarande låg hos både allmänhet, politiker och medicinsk personal. Kunskapen
påverkar tyvärr även hur Maya blir mottagen bland vänner och i sin by när hon
kommer tillbaka och det kommer fram
att hon har haft lepra. Stigmatiseringen
är väldigt svår för de flesta som har blivit
drabbade.
Maya har fått utstå mycket under lång
tid. Men nu ser det ljust ut för henne och
troligtvis kommer hon kunna fortsätta gå
i skolan och vara med vänner precis som
innan. Blir hon ändå diskriminerad, så
vet hon vad hon kan få hjälp och stöd.
Kanske behövs en utbildningsinsats i
hennes by eller annat stöd för att Maya
ska få ett så bra liv som möjligt framöver.
Ditt engagemang och din gåva gör
all skillnad för Maya och de som
hamnar i hennes situation. Din
hjälp upprättar människors liv!

VÄRLDSLEPRADAGEN
30 januari 2022
Den 30 januari är utsedd till Världslepradagen. Denna dag uppmärksammas stort i många delar av världen och
framför allt i länder där lepra fortfarande
är ett stort problem. Det anordnas marscher, informeras och samlas in pengar
för att sprida information och ge hjälp.
Det är viktigt att fler förstår att lepra
fortfarande är ett stort problem som alla
behöver hjälpa till för att få ett slut på.
Passa på också du att berätta om lepra
för någon som inte vet om att lepra
finns, och ge gärna en extra gåva till de
lepradrabbade för att stödja deras kamp.

Tack f ör din
gåva!

Johan Bäckrud
Direktor Lepramissionen
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INBETALNING/GIRERING AVI
o Jag vill hjälpa någon som Maya!
o Fördela min gåva där behoven är störst nu
o Jag vill ge till projekt eller land: ................................................
Vid betalning via internet, ange ”UL22-01” och ev. önskat ändamål.

Betalningsavsändare

o
o
o
o
o

Jag vill ge 500 kronor
Jag vill ge 200 kronor
Jag vill ge 100 kronor
Jag vill ge annat belopp
Kontakta mig om månadsgivande

Betalningsmottagare

Inbetalningsavgift
(ifylls av banken)
Från bankgironr (vid girering)

Belopp kronor

öre

Till bankgironr (ifylls alltid)

9 0 0 - 3 9 3 0
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