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Uppdrag: Lepra

Prisha, 6 år, Indien
Kommer Prisha få leva i 
utanförskap hela livet?
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LEPRA

Om Lepramissionen
En biståndsorganisation med projekt i 

Bangladesh, Indien, DR Kongo och Nigeria.

Insatserna finansieras genom gåvor och 

bidrag från enskilda, organisationer och 
församlingar. Projekt genomförs med stöd 

av SMR/Sida

Medlem i The Leprosy Missions Interna-

tional som verkar i ett trettiotal länder och 
har över 140 års erfarenhet av lepravård

Följ arbetet på www.lepramissionen.se 

och vår Facebooksida

ger botemedlet från 
leprabakterien

täcker kostnaden 
för Lepramissionens 
uppsökande team

möjliggör operation  
för att återskapa en 
skadad hand eller fot

295 kr

790 kr

1495 kr

Din gåva kan 
  förändra liv!
Plusgiro 90 03 93 – 0
Bankgiro: 900-3930
Swish: 9003930

INDIEN

Prisha är bara sex år gammal 
och kommer från en myck-
et fattig familj. Hon är yngst 
i familjen med två äldre syst-
rar och en storebror. Hennes 
pappa är daglönearbetare och 
kan på det sättet försörja sin 
familj.
För ungefär ett och ett halvt år sedan 

märktes en blek fläck i Prishas ansikte, men 
dhennes mamma Suga brydde sig inte om 
det. De trodde att det skulle gå över av 

sig självt. (Bleka fläckar kan komma och 
försvinna spontant hos barn, vilket kan 
bero på sporadisk vitaminbrist när barnet 
växer.) Fläckar uppträdde också efter ett 
tag på andra platser på hennes kropp med 
förlust av känsel. Prishas fläckar stannade 
kvar och ökade gradvis i storlek, även nya 
fläckar med förlust av känsel började dyka 
upp allt efterssom.

Eftersom det inte från början orsakade 
Prisha något obehag, väntade hennes fa-

milj länge innan de rådfrågade läkare. 
Plötsligt när en fläck blev röd och svullen 
konsulterade en lokal läkare att det kun-

de vara lepra och remitterade henne till 
Lepramissionens sjukhus för specialkom-

petens.

Prisha 6 år är märkt  
av lepra hela livet



När läkarteamet undersökte Prisha upp-

täckte de också svaghet i hennes ena lill-
finger. Hon fick allt för sent diagnosen 
lepra. Hon sattes direkt på behandling 
och fick besked om att hon skulle behöva 
läggas in för att också samtidigt lära hur 
man tränar upp svaga fingrar. Läkarna 
hoppas ändå att hennes händer till slut 
ska bli helt återställda. 

Prishas mamma Suga ville i samband 
med inläggningen på sjukhuset ock-

så diskutera med läkarna om sina egna 
kroppsliga problem. När hon undersök-

tes fick hon också diagnosen lepra. Där-
för ombads de att ta med sig de andra fa-

miljemedlemmarna för undersökningar. 
Det visade sig då att deras äldsta dotter 
i familjen också hade drabbats av lepra 
och även hon sattes på behandling. Tack 
och lov hade hon ingen annan komplika-

tion av lepra eftersom diagnosen ställdes 
i ett mycket tidigt stadie. Därför kan hon 
utan svårigheter bli helt återställd genom 
medicin.

På sjukhusavdelningen är Prisha en ak-

tiv och sprudlande tjej och hon har fått 
många nya vänner. Prisha skulle ha 
börjat skolan i år men skolorna har va-

rit stängda på grund av Covid-19. Där-
för har sjukhusteamet gett henne enkla 
böcker som hon tycker mycket om. Hon 
har med lite hjälp lärt sig både bokstäver 
och siffror nästan på egen hand.

Både Suga och Prisha behöver under 
lång tid komma till sjukhuset varje må-

nad för kontroller och regelbunden med-

icinering. Även om Prisha kommer att 
behöva ta mediciner upp till ett år, finns 
det en risk för återkommande reaktioner 
eftersom hon varit obehandlad så pass 
länge. Därför kommer hon att efter för-

sta året behöva komma på återbesök två 
gånger om året för uppföljning i upp till 
fem år. 

Eftersom det är osannolikt att färgen på 
hennes ansikte kommer tillbaka, kommer 

den bleka fläcken att förbli synlig resten 
av hennes liv. Tyvärr ser det ut som att 
hon resten av sitt liv därför kommer möta 
diskriminering och utanförskap. Teamet 
på sjukhuset kan ge råd för att hjälpa 
familjen att möta dessa problem och Le-

pramissionen kan också utbilda i Prishas 
by för att de i samhället ska vara generösa 
med gemenskap och gemensamma funk-

tioner som t.ex. skolor. 

Mamma Suga kommer att behöva ta 

medicin i två år och behöver följas upp 
i fem år. Det är  sorgligt att Suga hade 

oupptäckt lepra under allt för lång tid. 
Det tog mer än fem år för sjukdomen att 
utvecklas och under den tiden spred hon 
sjukdomen till andra i hennes närhet som 
var mottagliga för leprasmittan. En stor 
kontrast till Prishas äldsta systers lepra 
som upptäcktes tidigt. Därför kommer 
hon sannolikt inte att få några långvariga 
problem och självklart inte heller smitta 
någon. n



Prisha skulle behövt 
hjälp långt tidigare!
Du har fått bekanta dig med Prisha och 
hennes familj i det här numret av Upp-

drag Lepra. Det är en autentisk be-

rättelse om en familj i Indien som har 
fått hjälp tack vare Lepramissionens 
läkare och sjukvårdskompetens. Därför 
får både mamma och två av döttrarna 

hjälp med sin leprasjukdom utifrån de-

ras specifika behov.

Berättelsen om Prisha visar hur viktigt 
och avgörande det är att lepra upp-

täcks så tidigt som möjligt. Om man 
får snabb hjälp och medicinering så 
klarar man sig oftast utan svåra kropps-
liga komplikationer, dessutom är risken 
mindre att smittan förs vidare till an-

dra. Tyvärr skulle både Prisha och hen-

nes mamma Suga behövt hjälp tidigare 

för att klara sig utan framtida diskrimi-
nering. De synliga spåren av lepra blir 
tyvärr ett stigmatiserande handikapp 
för de drabbade. 

Din gåva ger Lepramissionen möjlig-

het att sprida information och tidigt 
upptäcka sjukdomen hos barn och 
vuxna i olika platser i samhället. Det 
är så vi på sikt kan besegra världens 
äldsta sjukdom en gång för alla. Det är 
ett långsiktigt och uthålligt arbete men 
tillsammans kan vi klara av det! Ingen 
liten flicka som Prisha ska behöva lida 
av lepra.

Tack för din värdefulla gåva! 
Tillsammans besegrar vi lepra!

Johan Bäckrud
Direktor Lepramissionen

INBETALNING/GIRERING AVI

Betalningsavsändare Betalningsmottagare

Inbetalningsavgift
(ifylls av banken)

Från bankgironr (vid girering) Belopp  kronor  öre Till bankgironr (ifylls alltid)

SKRIV ELLER STÄMPLA INTE I FÄLTET NEDAN - AVSETT FÖR MASKINELL LÄSNING
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9003930 

	 Jag vill stödja arbetet med att hjälpa någon som Prisha!
	 Fördela min gåva där behoven är störst nu

	 Jag vill ge till projekt eller land: 

     

Vid betalning via internet, ange UL22-04 och ev. önskat ändamål.

Jag vill ge 500 kronor

Jag vill ge 200 kronor

Jag vill ge 100 kronor

Jag vill ge annat belopp

Kontakta mig om månadsgivande

9 0 0 - 3 9 3 0

Tack för 
 din gåva!

FÖRVANDLA 
LIV GENOM 
ATT SCANNA 
KODEN!

1. ÖPPNA SWISH-APPEN. VÄLJ ”SCANNA QR”.
2. SCANNA KODEN.
3. SKRIV IN BELOPP OCH GODKÄNN.


