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Drahá Dano Jarošová,
VELKÝ DÍK! za Vaši minulou zásilku a milý dopis, který jste nám poslali 24. dubna 2009. Jak
velké úsilí jste opět vložili do tohoto díla lásky. Věřím, že Pán Bůh jednoho dne plně odmění Vás a
všechny pomocníky Nadace svatého Františka.
Cítím se zahanbena, že mé díky a moje odpověď přicházejí tak pozdě… Jak víte, jsou mi 72 roky a
věci už mi jdou den ode dne pomaleji. Obzvláště proto, že mám velké obtíže s chůzí a často musím
zůstat na lůžku. Prosím, přimluvte se u Boha, abych pokračovala ve své službě tak dlouho, jak si to bude
přát.
Nyní k Vašemu dopisu.
Když jsem Vám minule psala, zdravotní sestra, která má na starosti náš zásobovací sklad, mi
předala nový seznam požadavků. Proto jsem si přesně neuvědomila, co právě nyní potřebujeme.
Zavolala jsem si ji ještě jednou, aby mi ujasnila požadavky, které mi již dříve předala, – a řekla mi
následující:
− Inzulínové injekční stříkačky, které jste poslali, v pořádku přišly – a byl tam nyní
dostatek stříkaček o velikosti 40 jednotek, které sestra již rozdělila různým centrům pro
malomocné a ošetřovnám. Vypadá to, že cukrovka je v Indii na prudkém vzestupu, tak jako
nikdy dříve – proto je poptávka po inzulínových injekčních stříkačkách tak velká. Prosím,
posílejte nám nadále tytéž stříkačky.
− Rukavice: sterilní rukavice posílejte v množství jako dříve. Nesterilních rukavic nám
pošlete tolik, kolik jste schopni. Nejsou sice tak nezbytné jako injekční stříkačky a jehly nebo
jiný zdravotnický materiál, ale jsou dnes velmi žádané, protože všichni se dnes zdráhají
ošetřovat bez rukavic – tak jak jsme to dělávali dříve. Domnívám se, že je to ze strachu z nákazy
AIDS. Nechávám tedy na Vašem zvážení, kolik krabic nesterilních rukavic můžete poslat.
Možná stejný počet, jako bude krabic se sterilními rukavicemi.
− Jehly pro spinální punkce: tato žádost je z našich operačních sálů pro malomocné. Pokud
vím, těchto jehel se používá pro míšní anestezii – ne pro podávání léků. Naše operativní zákroky
jsou omezeny pouze na malomocné pacienty, to znamená, že se jedná většinou o amputace
nohou prováděné za míšní anestezie. Proto se můžete omezit pouze na tento druh jehel pro
spinální punkce.
− Močové katetry: názvem „Foley“ je označen velmi speciální druh katetru. Jak pro muže,
tak pro ženy se jedná o DLOUHÉ katetry s nafukovacím balónkem po straně, díky kterému
katetr již zůstává na svém místě, jakmile je jednou zaveden. Nepoužíváme Tiemann katetry ani
krátký typ katetru pro ženy na jedno použití. Sáčky na moč se dají zpravidla přichytit hadičkou
ke katetru. Nevím, jaké háčky pro zavěšení jsou k dispozici. Ale možná bychom se na ně mohli
podívat.
− Asi jsem se (v minulém dopise) zmiňovala o BERLÍCH – před nějakou dobou jste nám
poslali velmi dobré dřevěné PODPAŽNÍ berle. Zdá se, že naši pacienti dávají přednost
podpažním berlím před předloketními holemi z lehkého kovu - asi nemají potřebnou sílu
v rukou.

Shrnuto, jste naším významným dodavatelem skvělého a absolutně nezbytného zdravotnického
materiálu, který zahrnuje léky proti bolesti (diclofenac a paracetamol), které byly vždy a všude velmi
vítány. Nemůžeme Vám dostatečně poděkovat! Doufáme a prosíme Boha, abychom mohli společně
pokračovat v naší práci pro dobro našich trpících sester a bratří, obzvláště nejchudších z chudých – jako
jsou malomocní pacienti.
Naše centra mají stále více a dokonce stále více mladších malomocných pacientů než dříve. Po celé
Indii máme 11 center, kde provádíme operace, protože v klasických nemocnicích se lidem postiženým
malomocenstvím nedostane žádné operace. Naše vlastní Konstituce (Pravidla řehole Misionářek lásky)
nedovolují provoz nemocnic se vším všudy, pouze domovy. Výjimkou jsou však centra pro malomocné.
A tato centra mají vždy z Vašich skvělých zásilek obrovský užitek. Kéž Vám Bůh hojně požehná za tuto
vaši práci!
Co se týče detailů o centrech pro malomocné, požádám sestru koordinátorku, aby Vám poskytla
čísla, protože já nepřicházím přímo do styku se statistikami.
Konečně, děkuji vám, že jste tak šlechetně angažovaní také v obraně NEDOTKNUTELNOSTI
LIDSKÉHO ŽIVOTA – od početí do přirozené smrti. Nemůžeme ani dostatečně zdůraznit důležitost
tohoto základního práva, zejména v naší době. Vím, že občas vyžaduje velkou odvahu bránit Boží zákon
- mocnosti Zla se totiž staly velmi silné. A k tomu došlo proto, že se těmto mocnostem nestavíme pevně
na odpor. Kéž je svatý Michael naším ochráncem!
S blížícími se Letnicemi (Seslání Ducha svatého) prosím Boha a přeji Vám vylití darů Ducha
Svatého. Celý svět potřebuje veletok Jeho darů!
Ať je Boží požehnání stále s Vámi,
Sr. Andrea, MC

