
JÓ HA TUDOD... 

 

 

Mi a H.N.Adventista Egyház javaslata az  

„egészségügyi reformhoz” II. 

 

 

 

5. Az orvosi egészségügyi munka legfőbb célja a lelki gyógyítás, ezért ezt 

megfelelő megvilágításba kell helyezni és megfelelő hangsúllyal kezelni. 
 

JAVASLAT: A Hetednapi Adventista Egyház egészségügyi hálózatának 

valamennyi szintjén, alapos vizsgálat után meg kell valósítani azokat a 

módszereket, amelyek a betegek lelki szükségleteinek kezelésére irányulnak. 

Fordítsuk vissza az egészségügy elvilágiasodását. Tanítsuk meg az 

orvosokkal a gyógyítás művészetének azt a részét is, hogy miképpen kell a 

lelki kérdéseket kezelni. Minden adventista képzési program ezt a 

magatartási modellt kövesse. Ez kiemelkedően fontos. 

 

6. Nem kell szakadéknak lennie a legfejlettebb orvosi és legegyszerűbb 

önsegítő módszerek között, amelyek hatékonynak bizonyulnak. E.White sem 

érzett ellentmondást amikor azt javasolta, hogy a nővéreknek tanítsák meg a 

gyógynövények használatát, ugyanakkor hozzanak létre egy orvosképző 

intézményt, amely a legnagyobb hírnévnek örvendett az akkor alakult 

amerikai egészségügyi szervezetben. Javasolta az egyház vezető orvosainak 

a faszenes borogatást a hasi fájdalmakra, miközben alávette magát a 

legmodernebb sugárkezelésnek a bőrelváltozása miatt. Kóros és zavaró, ha 

szembe állítjuk egymással, és egymást kizáró csoportba soroljuk a preventív 

módszereket, az akut betegellátást és az önsegítést. 
 

JAVASLAT: Alakítsunk egy kutató csoportot, amely összhangba hozhatja az 

egyházon belüli különböző csoportokat. Az önsegítést az egészségügyi 

szakemberképzés minden szintjén tanítani kellene. Ez sok előítéletet 

rombolna le. 

 

7. Vannak sokan, masszírozással foglalkozó adventisták, akik még mindig 

természetellenes vagy természet feletti módszereket használnak. 
 

JAVASLAT: Lehetővé kell tenni adventista szervezet létrehozását azok 

számára, akik szeretnék megreformálni módszereiket. 

 

 

8. Sok jó szándékú adventista orvos félretette a „életmód alapú 

gyógyászatot”, amely a mi örökségünk, és felcserélte a „tablettát minden 

betegségre” elvével. 
 

JAVASLAT: Tekintsük át az orvosi egyetem hallgatói tantervét. Megkapják-

e az „adventista örökséget”, amely a higiénia és az élettani ismeretek átadását 

jelenti? Ami a legfontosabb, látják-e ezt a fajta orvosi ellátást a professzoraik 

életében megvalósulni, vagy pedig azt tapasztalják, hogy zavaró tényezőként 

kezelik saját gyökereiket? 

 

 

 

 

 

 


