PROSBA O POMOC W ZAKUPIE LEKOW DLA USP SAINT ARNOLD JANSSEN W NYIVE- TOGO

Pozdrawiam serdecznie z Togo !
Kochani, od kilku miesiecy jestem spowrotem w Togo. Zgromadzenie skierowalo mnie do nowej placowki.
Jest to wioska Nyivé, polozona w gorach, 20 km od miasteczka Kpalimé. Droga z Kpalimé do Nyivé jest w
bardzo zlym stanie, 20 km pokonuje sie w godzine, lub wiecej, w czasie pory deszczowej. Z powodu
katastrofalnego stanu drogi, nie ma tutaj zadnej komunikacji, rowniez nie funkcjonuje wioskowy targ, ktory
dawal mozliwosc sprzedawania plodow ziemii. Stanowi to wielki problem dla mieszkancow wioski. Ludzie
zyja tutaj z uprawy ziemi, ktora ich zywi, i dostarcza pieniadze na wszelkie potrzeby zycia codziennego, jak
rowniez na leczenie i edukacje.
Nasz projekt osrodka zdrowia, zrealizowany zostal dzieki projektowi sfinansowanemu przez licznych
darczyncow. Nasze Zgromadzenie zaangazowalo sie w te misje, w odpowiedzi na prosbe mieszkancow
wioski, ktorzy mieli wielki problem z opieka zdrowotna. Osrodek zdrowia dysponuje porodowka,
laboratorium i apteka. Glownym zadaniem naszej misji jest sluzba zdrowia, ale rowniez praca pastoralna i
socjalna. Pod nasz osrodek zdrowia podlega kilkanascie wiosek, liczbe ludzi, szacuje sie, okolo 12 000 osob.
Od 15 stycznia, osrodek zaczal przyjmowac chorych. Na dzien dzisiejszy zatrudniamy dyplomowanego
pielegniarza, laboranta i akuszerke. W aptece pracuja siostry. Po dwoch i pol miesiacach funkcjonowania,
mozemy stwierdzic, ze powoli zdobywamy zaufanie, i chorzy znajduja konieczna pomoc. Jak to na wioskach
zwykle bywa, chorzy ktorzy zglaszaja sie na leczenie, sa w stanie ciezkim. Ludzie nauczeni aby sobie radzic z
chorobami w domach, kontynuuja te praktyke tak dlugo, az stwierdza ze domowe leczenie nie dziala. W
takich przypadkach, zazwyczaj malaria lub roznego rodzaju infekcje sa juz bardzo rozwiniete, i wymagaja
dlugiego, kosztownego leczenia w osrodku zdrowia.
Poniewaz jestesmy u poczatkow naszej dzialalnosci, borykamy sie z wszelkiego rodzaja trudnosciami. To co
jest dla nas bardzo wazne, to to, aby osrodek zdrowia mogl zaoferowac konieczne leczenie, tzn.
dysponowal odpowiednimi lekami i materialem do analiz laboratoryjnych.
Miesieczny zakup lekow i odczynnikow laboratoryjnych jest w granicach 400 000 F, to jest 610 euro. Leki
sprzedajemy wedlug ustalonych oficialnie cen, to jest cena zakupu plus 30 %.
Do naszego osrodka zdrowia kupujemy leki ktore sa niedrogie. Jest to spowodowane tym, ze ludzie sa
biedni i za leczenie placi sie na dzien dzisiejszy w 100%. Staramy sie jednak o to, aby leki byly sprawdzone i
skuteczne w leczeniu.
Zwracam sie z uprzejma prosba, o pomoc w zakupie lekow. Na dzien dzisiejszy, kazda kwota bedzie dla nas
wielkim wsparciem.
Jezeli byloby to mozliwe, prosilabym o taka pomoc na przynajmniej trzy najblizsze lata.
Ufamy, ze z czasem, coraz wiecej chorych, korzystac bedzie z opieki zdrowotnej naszej placowki, co pozwoli
nam na zarabianie odpowiedneij sumy pieniedzy na funkcjonowanie osrodka.
W imieniu naszej ekipy, siostr i pracownikow, bardzo dziekuje za otwarte serca i zaangazowanie dla misji
Jezusa. Pozdrawiam serdecznie,
s. Aldona SSpS z Togo

