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„Baptista szociális szolgáltatók  

szakmai fejlesztése a minőségi  
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Szívpárna-program: Baptisták az egészségért! 
 

 
Speciális szolgáltatás: 

 
az egészséges életmóddal kapcsolatos 

rendezvények szervezése, információk 

továbbítása az írott, elektronikus sajtó és az 

internetes felületek segítségével valamint 

közvetlen, személyes tanácsadás  

 
A szolgáltatást reprezentáló 
szakemberek : 

 
Tiszteletbeli elnök: prof. dr. Lehoczky Dezső  

Orvosigazgató: dr. Nagy Imre 

Titkár: dr. Mészárosné dr. Seres Leila 

 

Kapcsolat: 
 

Ha szeretne részt venni a munkában, vagy 

gyülekezete, baráti csoportja segítségével 

egészségnapot szeretne szervezni és 

segítségre van szüksége,  írjon e-mailt az 

egeszsegbapt@gmail.com címre.   

 

Szervezet neve:  

 

Baptisták az Egészségért Munkacsoport 

 

Szervezet elérhetősége: 

 

http://www.egeszseg.baptist.hu/ 

 

 

A Baptisták az Egészségért Munkacsoport 2009-ben a Magyarországi 

Baptista Egyház támogatásával alakult meg. Feladata a baptista hátterű 

egészségügyi dolgozók (orvosok, nővérek, szociális munkások, 

lelkigondozók, egészségnevelők) összefogása. Célja az egészséges 

életmóddal, a betegségek korai felismerésével, az 

egészségmegőrzéssel kapcsolatos információk 

megosztása a gyülekezetek tagjaival és 

másokkal.  

mailto:egeszsegbapt@gmail.com
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A Baptisták az Egészségért Munkacsoport egyik célkitűzése, hogy tagjai aktívan 

szolgálnak azzal a tudással, amit orvosi, gyógytornászi, pszichológusi, mentálhigiénés, 

táplálkozási tanácsadói, védőnői, gyógyszerészi, fogorvosi, óvónői, ápolói, valamint 

szociális munkájuk során szereztek meg. Ezeket a tapasztalatokat a baptista 

gyülekezetek, illetve a vonzáskörzetükben élők felé szeretnék átadni, közvetíteni. 

 

A gyülekezetekre építve egészségnapokat, családi napot vagy kiscsoportos találkozókat 

szerveznek, ahol az ökumenikus kapcsolatok felvételére is keresnek lehetőséget az adott 

településen működő, más felekezethez tartozó egészségügyisekkel való együttműködés 

során. A munkacsoport tagjai az elmúlt években sikeres egészségnapokon vettek részt a 

főváros mellett az ország számos helyszínén, gyülekezeténél, például Tuzséron, Békésen, 

Tahiban, Szatmárcsekén, Keszthelyen, Ócsán, Székesfehérvárott, Pestszentimrén, 

Rákoshegyen, a Vajdaságban két helyen (Bácskossuthfalván és Csantavéren), Vácott, 

Debrecenben és Galgagyörkön.  

 

Az eddigi egészségnapokon több százan fordultak tanácsért a munkacsoport tagjaihoz és 

hasonló számú volt a megvizsgált érdeklődők száma. A gyülekezetek részéről több száz 

önkéntes segített a rendezvények szervezésében. A munkacsoport tagjai azt szeretnék, 

hogy mozgalmukon keresztül minél többen vegyék igénybe a lakóhelyükhöz közeli, 

hosszú előjegyzési időt lerövidítő labor- vagy szakorvosi vizsgálatokat, törődjenek 

többen lelki és testi egészségükkel, az érdeklődők mind többen kapcsolatba 

kerülhessenek a gyülekezetekkel, a hívő emberekkel és végső soron Istennel. 

 

A munkacsoport tagjai szabadidejükben, önként, ellenszolgáltatás nélkül vállalták és 

végzik ezt a feladatot. A tagság ingyenes. A munkacsoport kapcsolatot tart a Keresztyén 

Orvosok Magyarországi Társaságával. A tagok száma közel háromszáz fő. A 

munkacsoport várja azok jelentkezését is, akik bár nem egészségügyi 

területen dolgoznak, de a vállalt célokkal azonosulni tudnak.  
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A Magyarországi Baptista Egyház anyagi támogatásával valósul meg a munkacsoport 

országos jótékonysági projektje, amit 2012-ben indított el: ez a Szívpárna program. A 

mellrákkal műtött nőknek a baptista gyülekezetek nőtagjai szív alakú párnákat 

készítenek, melyeket a kórházakba, ajándékként juttatnak el. Ez egy nemzetközi 

program része: egységes méretű párnák születnek az eredeti amerikai ötlet és leírás 

alapján ugyanúgy, ahogyan az már Európa 17 országában is történik.  A felsorolás nem 

teljes, de az alábbi helyiségek baptista gyülekezeteinek női körei több száz önkéntessel 

kapcsolódtak a programhoz: Aszód, Békéscsaba, Budafok, Debrecen, Derecske, Gyula, 

Kispest, Miskolc, Pécel, Pécs, Rákoscsaba, Selyp, Szeged, Székesfehérvár, és a Galgamenti 

Ajándékozó Műhely tagjai.  De ezen felül még az egyház Filadelfia Integrált Szociális 

Intézménye, valamint a kiskunhalasi Nefelejcs-ház Fogyatékosok Nappali 

Intézményének gondozottjai is készítők. 

 

Feladatok, lehetőségek, elképzelések:  

1. Egészségnapok szervezése  

a) Az adott gyülekezetben élő egészségügyi dolgozók aktívan részt vesznek a saját 

gyülekezetükben a szervezésben és a lebonyolításban. 

b)  Segítségnyújtás azoknak a gyülekezeteknek, ahol nincs egészségügyi dolgozó, egy 

aktív csoport létrehozása, amely előadásokat tart, szűrővizsgálatokban, tanácsadásban 

vesz részt az egész országban területén. 

c) Kapcsolatok kiépítése a helyi egészségügyben, szociális hálóban, iskolákban dolgozó 

szakemberekkel – azokon a településeken, ahol van gyülekezet – azzal a céllal, hogy 

sikerüljön őket is bevonni az aktuális munkába. 

2. Az egészségnapokon előadások szervezése olyan témákban, amelyek érdeklődésre 

tartanak számot. Szűrővizsgálatok szervezése (vércukor, vérnyomás, testtömegindex, 

koleszterinszint mérés, érszűkület szűrés). Rendszeres tanácsadás.  

3. Előadás-sorozatok szervezése olyan gyülekezetekben, amelyek 

nyitottak arra, hogy meghívjanak érdeklődő, nem gyülekezeti 

tagokat is. 

4. Női kiscsoportok támogatása, férfiak elérése. 
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5. A fiatalok, gyermekek elérése a védőnők bevonásával, klubfoglalkozások, ifjúsági 

konferenciák, játékos vetélkedők szervezése. 

6. Fiatalok, fiatal házasok védelme, szexuális felvilágosítás, különös tekintettel a 

fogamzásgátlásra és az abortusz megelőzésére. 

7. Az egészséget megőrző testmozgás népszerűsítése.  

 

 

  

 

 


