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„Egy ember Jeruzsálembôl Jerikóba
ment. Rablók kezébe került.
Ezek kifosztották, véresre verték,
és félholtan otthagyták. (…)
Egy szamariainak is arra vitt az útja.
Amikor meglátta, megesett rajta a szíve.
Odament hozzá, olajat és bort öntött
a sebeire és bekötözte, magát az
embert pedig felültette teherhordó
állatára, elvitte egy fogadóba és ápolta.”

Egészségügyi szolgálat

A szükséghelyzetben
nyújtott segítség a karitatív
tevékenységek alapja.

Orvosolt gondok

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat

Katasztrófák, természeti csapások,

figyelme olyan emberekre irányul, akik-

tömegszerencsétlenségek után sokszor

nek életét a nélkülözés, a reménytelen

az egész ország mozdul meg, hogy

ség és a céltalanság jellemzi. A segítség

segítsen a bajba jutott embereken.

adott esetben jelenthet közvetlen men-

Kevesebb figyelem jut azonban a hét-

tést, az utcára vagy a nyomortelepekre

köznapi tragédiákra, a mindennapokban

kihelyezett egészségügyi ellátást,

szükséget szenvedô közösségekre,

vagy éppen a biztosítással nem rendel-

az általában katasztrofális körülmények

kezô betegek kezelését és ingyen adott

között élô emberekre.

gyógyszereket. A hajléktalan emberek

mellett a nyomortelepeken élô családok
vizsgálata és gyógyítása is egyre fontosabb feladat. A kirekesztett közösségekben általánosnak mondható a gyermekek
alultápláltsága és a higiéné hiánya,
a felnôttek nagy részének pedig évek óta
nincs semmilyen kapcsolata a hivatalos

Évente

12 000

vizsgálat a Mozgó Tüdôszûrô

Program keretében

egészségüggyel – megtanulnak együtt
élni betegségeikkel és azok következményeivel, melyekrôl egyébként semmilyen
ismerettel nem rendelkeznek.
A Szeretetszolgálat egészségügyi
szolgálatainak tevékenységében önkén-
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tesség és professzionalizmus ötvözôdik.

A Máltai Mentôszolgálat
rohamkocsiját évi
4000-4200 alkalommal
riasztja az Országos
Mentôszolgálat diszpécsere.

Orvosaink, mentôseink, ápo
lóink elhivatott szakemberek,
többségük munka után, idejét
és energiáját adva teljesíti
szolgálatát.

Hogyan segítünk?
Egészségügyi szolgálat

A máltai mentôn 140 önkéntes teljesít
szolgálatot, pénzt senki nem kap
a munkájáért, közös jutalmunk a meg
mentett élet. A Szeretetszolgálat önkéntes orvoscsoportja kezdetben csak
távoli országokat sújtó természeti csapások helyszínén segédkezett, majd egyre
több feladatot vállalt a környezô országokban és a hazai nyomortelepeken is.
Egyik legfontosabb missziójuk a leszakadó közösségek egészségügyi szûrése.
Bárhol felállítható kórházi sátrukban

Közel

7500

hajléktalan ellátása mozgó

orvosi rendelô segítségével

naponta 120-150 embert vizsgálnak
meg és látnak el. A Látás ajándékba!
program során a legszegényebb
családok gyermekeinek évente mintegy
ezer szemüveget készítenek ingyen.
A Szeretetszolgálat esélyteremtô
szülôi mintaprogram, a gondozott
gyerekek családban való elhelyezése
és felnevelése. A hajléktalan emberek
háziorvosi rendelôje mellett a Máltai
Szeretetszolgálat Mozgó orvosi
rendelôt ismûködtet, így szükség szerint

állomás is. A maga nemében egyedülálló

az utcai betegellátást is megoldják.

Mozgó Tüdôszûrô Állomás a rendelôkbe

Hiánypótló szerepet tölt be a kórházból

bejárni nem képes hajléktalan embereket

„hazabocsátott” hajléktalan emberek

keresi fel, de idôsotthonokat, szociális

gyógyulását segítô lábadozó, és a

intézményeket, sôt, börtönöket is rend-

Szeretetszolgálat által nyitott fertôtlenítô

szeresen látogat.
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törekvéseinek fontos eleme a Nevelô-

Magyar Máltai Szeretetszolgálat
Cím: 1125 Budapest, Szarvas Gábor út 58–60.
Telefon: +36 (1) 391 4700
Fax: +36 (1) 391 4728
E-mail: info@maltai.hu
www.maltai.hu

A kiadványban megjelenô képek
a Szeretetszolgálat gondozottjairól
és önkénteseink áldozatos
munkájáról készültek.

www.

adomanyozz.HU
Hogy a holnap jobb legyen

