
V Brně, 8. 9. 2014

EPIDEMIE EBOLY 
A MILOSRDNÍ BRATŘI 

     Ve čtvrtek 4. 9. 2014 byla odeslána první část sbírky na pomoc nemocnici sv. Josefa milosrdných 
bratří v hlavním městě Libérie Monrovii v boji s epidemií eboly. Celková částka, která se vybrala v rámci 
kostelních sbírek a z příspěvků jednotlivých dárců v České republice, a která již byla odeslána, prozatím 
činí 344 207,- Kč. Tato částka byla odeslána na řádové konto v Římě zaměřeného speciálně na nákup 
zdravotnického materiálu a léků pro boj s epidemií eboly.

     Nemocnice sv. Josefa v Monrovii byla uzavřena na začátku srpna z personálních důvodů. V nemoc-
nici nebyl dostatek zaměstnanců na její provoz. Tři z pěti milosrdných bratří sami viru ebola podlehli 
(nejvíce sledovaný byl případ br. Miguela Pajarese převezeného do Španělska, kterému byl bez pozi-
tivního výsledku aplikován přípravek ZMapp), spolu s nimi zemřela jedna řeholní sestra a několik dalších 
zaměstnanců a dobrovolníků. 
     Na konci srpna se vedení řádu v Římě rozhodlo obnovit provoz nemocnice, jelikož kromě pomoci 
Lékařů bez hranic v Monrovii není toho času žádné funkční zdravotnické zařízení. Vzhledem k tomu, 
že virus ebola se přenáší přímým stykem s tělními tekutinami, je třeba při ošetřování postupovat vel-
mi pečlivě a pouze za předpokladu náležitého vybavení ochrannými materiály. Právě na jejich nákup  
je zaměřena sbírka v České republice.
   Do Monrovie již byl vyslán základní zdravotnický tým pod vedením koordinátora P. Pascala  
Ahodegnona, OH, generálního rady řádu milosrdných bratří, spolu s několika dobrovolníky. Stejně tak 
byla ze Španělska do Libérie poslána první várka materiálu v hodnotě 155 756,54 eur. Operační plán 
řádu představuje závazek do konce září plně obnovit provoz nemocnice sv. Josefa, která bude dispono-
vat 141 lůžky, minimálně 11 lékaři a 165 dalšími zaměstnanci a dobrovolníky.
     Vedle finanční podpory, kterou je stále možné posílat na konto 1341663309/0800 s variabilním sym-
bolem 8888, stále prosíme o modlitby. Situace v západní Africe je velmi složitá, naše pomoc z Evropy 
je zcela nezbytná! 
    Více informací naleznete v textu přiloženém k této tiskové zprávě. Aktuální informace zveřejňujeme 
na našem webu http://www.milosrdni.cz/clanky/ebola/.

Br. Martin Richard Macek, OH
představený milosrdných bratří v Čechách, na Moravě a na Slovensku
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PŘÍLOHA: Milosrdní bratři a epidemie eboly v západní Africe
Epidemie viru ebola je často zmiňována ve všech světových médiích jako jeden z nejzávažnějších 
problémů současnosti. I přes to, že její význam a hrozbu často zastiňují na první pohled závažnější 
nebo spíše nám bližší konflikty, epidemie eboly představuje možná největší problém. Boje a nepokoje 
na Ukrajině, v Iráku nebo v Sýrii, anebo mrznoucí vztahy s Ruskem jsou totiž do jednoho následky 
lidské zloby, závisti, neochoty přijmout druhého člověka a potřeba prosadit svoji vlastní moc a zájmy. 
Epidemie eboly je pohroma možná zaviněná lidskou neznalostí, ale její původ nemá lidskou příčinu.
Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) je momentálně nakaženo až 20 000 obyvatel několika 
afrických zemí, převážně v její západní části, jejím hrozným následkům podlehlo již okolo 2 100 lidí. 
WHO také označuje za ohnisko epidemie hlavní město Liberie Monrovii. Každá statistika odhaduje jiné 
počty obyvatel tohoto města, toho času však ve městě žije až okolo 1 400 000 lidí. Nejhrozivější  
problém však tkví v tom, že v tomto městě není jediné zdravotní zařízení, které by nemocné ještě 
přijímalo, které by poskytovalo zdravotní péči, a to nejenom nakaženým ebolou. Pouze na okraji města 
operují Lékaři bez hranic. I těm však dochází kapacity a volají o pomoc.
Právě zde je vazba na řád milosrdných bratří. Do začátku srpna jsme v Monrovii měli nemocnici  
sv. Josefa. Poté však zemřeli tři z pěti milosrdných bratří, ředitel nemocnice br. Patrick Nshamdze, 
farmaceutický asistent br. Georges Combey, a převor místní komunity a kněz br. Miguel Pajares.  
S nimi zemřela i řeholní sestra a laborantka Chantal Pascaline, a dále několik dalších spolupracovníků  
a dobrovolníků. Někteří další raději odešli, a proto bylo nutné nemocnici zavřít. Nebylo možné  
v ní nemocné ošetřovat.
Právě poslední jmenovaný bratr Miguel Pajares rozpoutal zájem Evropy o epidemii eboly. Spolu  
s řeholní sestrou Julií byl totiž převezen do Španělska, aby jim byl aplikován přípravek ZMapp.  
O několik dní později však br. Miguel zemřel a lidé v Evropě si uvědomili, jak velkou hrozbu ebola 
představuje. Neexistuje na ní lék, pravděpodobnost úmrtí nakažených dosahuje 90%.
Samotné příznaky jsou děsivé, začínají horečkami a celkovou slabostí, později je doprovází zvracení  
a silné krvácení jak vnitřní tak vnější, nakonec až naprostá likvidace vnitřních orgánů, především jater. 
Smrt nebo postupné uzdravování nakaženého přichází do 10 dnů od vypuknutí nemoci. 
Vzhledem k tomu, že se ebola přenáší přímým stykem s tělními tekutinami nakaženého, tj. krví nebo 
slinami, je nutné s nemocným zacházet s maximální opatrností. Při ošetřování je nutné pracovat  
v silných ochranných oblecích v izolačních stanech, vše je nutné neustále sterilizovat a dezinfikovat. 
Jediná a možná nejlepší pomoc je s nemocnými alespoň být, podávat tišící přípravky a snažit se v této 
nemoci poskytnout co nejdůstojnější čisté prostředí.
Nejen samotný virus je hrozbou, ale také informovanost místních a jejich vůle přijmout nezbytnou 
hospitalizaci. Lidé se nemocnic v Africe nyní bojí, jsou přesvědčení, že je tam potká jedině smrt. Proto 
se raději skrývají nebo z nemocnic dokonce utíkají. Potom dochází k nakažení stále většího počtu lidí. 
To je také důvod, proč se těžko odhaduje, kolik lidí nakažených ebolou vůbec je. 
Br. Miguel viru ebola podlehl, sestra Julie se však v posledních dnech vyléčila a byla propuštěna  
s certifikátem o negativním výsledku testu na infekční onemocnění ebola. Její uzdravení bylo možná 
dané také připraveností nejmodernějších evropských zdravotních zařízení. V Africe jsou však další  
tisíce nakažených, kteří nutně potřebují pomoc. A léčba je možná i tam. Dvě z našich zdravotních 
sester z nemocnice v Monrovii byly v neděli 7. 9. z léčby propuštěny jako zdravé.
Už v půlce srpna se vedení řádu v Římě rozhodlo pro znovuotevření nemocnice sv. Josefa v Monrovii. 
„Věnovali jsme naše životy nemocným a budeme v tom také pokračovat. Je naším povoláním takto žít, 
i kdyby to mělo stát naše vlastní životy,” řekl br. Pascal Ahodegnon, který má na starosti koordinaci 
pomoci z Evropy. Do nemocnice bude vyslán nový tým zdravotníků a misionářů z našeho řádu, kteří  
v současnosti zavřenou nemocnici sterilizují a obnoví její provoz. Pomoc bude směřována ze dvou 
směrů – z Itálie a ze Španělska. 
Již na konci srpna španělští milosrdní bratři oznámili, že provedli první kroky k obnovení provozu 
nemocnice. Do nemocnice byl vyslán místní koordinátor projektu Roberto Lorenzo. 



Jeho úkol je posoudit situaci, obnovit komunikaci s liberijským ministerstvem zdravotnictví, Světovou 
zdravotnickou organizací (WHO) a dalšími partnery.
Stejně tak byly do nemocnice poslány první ochranné a dezinfekční materiály, které mají zabránit 
šíření viru ebola. Jsou to především rukavice, ochranné obleky, masky, čepice apod. Tyto materiály řád 
dostal darem od španělského ministerstva zdravotnictví - celkem se jedná o 11 tun nákladu léků  
a dalších zdravotních pomůcek v celkové hodnotě 155 756,54 eur. Stejně tak se k nám dostávají 
zprávy o dobrovolnících z řad našich spolupracovníků, kteří do Afriky odjíždí; tři poslední jsou 
například z Francie.
Na začátku září pak generální představený řádu v Římě br. Jesus Etayo vyhlásil operační plán obnovy 
nemocnice. Závazek představuje plnohodnotné obnovení provozu nemocnice do konce září.  
V nemocnici má být 141 lůžek, o nemocné se má starat minimálně 11 lékařů a 165 ošetřovatelů  
a dalších zaměstnanců a dobrovolníků. Jedině takto je možné provést radikální krok na zmírnění  
epidemie v Monrovii.
Náklady na tuto operaci jsou taktéž nesmírně vysoké. Máme sice podporu místní vlády a WHO,  
materiální pomoc však můžeme sehnat pouze ve vyspělých zemích Evropy. Vedle pomoci od vlád prosí 
náš řád o pomoc všechny lidi, kteří si uvědomují závažnost situace.
V mnoha zemích proto pořádáme sbírky, které se postupně posílají na řádové konto, odkud se přímo 
nakupují materiály a léky na boj s ebolou. Jenom v České republice jsme během tří týdnů vybrali téměř 
350 000,- Kč, které byly 4. září poslány na konto “ebola” v Římě. Tato vlna solidarity je, jak věříme, 
pouze začátek probouzení evropských národů, které si postupně musí začít uvědomovat, že bez 
vzájemné pomoci nebude možné v budoucnu řešit problémy, jako je nyní epidemie eboly. 
Sbírka na ebolu pokračuje, konec epidemie je doslova v nedohlednu. Trvá již 9 měsíců a situace se 
stále jenom zhoršuje. V Africe panuje zmatek, lidé pociťují pro nás v Evropě dnes již nepředstavitelný 
strach. Naše pomoc je tedy nutná a věříme, že nemocnice sv. Josefa v Monrovii pomůže tuto  
katastrofu alespoň zmírnit.
Jsme vděční za všechnu podporu, které se nám doposud dostalo - za všechny dary, ale i duchovní 
pomoc modlitbou. Za tu děkujeme všem jednotlivcům, ale i společenstvím, kteří se za nás přimlouvají. 
Velmi si vážíme například modliteb bratří trapistů v Novém Dvoře, o kterých nás ubezpečili.  
O své modlitbě nás ujistil i Mons. Dominik kardinál Duka, OP.
Za dary finanční pak děkujeme obzvláště, protože jedině skrze ně bude možná reálná pomoc.  
Stejně tak připomínáme, že dary stále přijímáme a to na kontě 1341663309/0800 s variabilním  
symbolem 8888. Za všechny dary mnohokrát děkujeme!

Vít Pospíchal
Nemocnice sv. Josefa milosrdných bratří v Monrovii, Libérie


