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The European Network of Healthcare Chaplaincy  

(Kórházi Lelkészek/Lelkigondozók Európai Hálózata) 

 

Nyilatkozat – Kórházlelkészi és lelkigondozói szolgálat  

az átalakulás folyamatában 

 

Bevezető 

E nyilatkozat célja, hogy  

• Párbeszédet, vitát indítson  az európai kórházlelkészek/lelkigondozók között 
• Segítse az egészségügyi intézmények vezetőit és a különböző egyházi/vallási 

közösségeket, hogy világosabban lássák a kórházlelkészek/lelkigondozók szerepét, 
látásmódját. 

• Tájékoztassa az egészségügyi dolgozókat és az egyházi/vallási közösségek munkatársait a 
kórházlelkészi/lelkigondozói szolgálat sokszínűségéről és annak európai irányvonalairól.  

 A kontextusról 

A kórházlelkészek és kórházi lelkigondozók Európában nagy változások közepette végzik 
szolgálatukat, minthogy az egészségügy maga is gyorsan változik az egész világon. Ezek a változások 
alkalmat adnak arra, hogy a kórházlelkészek/lelkigondozók aktívan és újító módon járuljanak hozzá az 
egészségügyi rendszer emberségesebbé tételéhez azáltal, hogy mindenkinek a lehető legjobb 
spirituális segítséget nyújtják. 

A lehető legjobb spirituális segítségnyújtás 

Ebben az átalakulásban a kórházlelkészek/lelkigondozók személye és szolgálata saját hitük és 
értékrendjük alapjain áll. Folyamatosan frissíteniük kell szakmai készségeiket. Tevékenységükre 
csakúgy, mint kulturális és társadalmi környezetükre folyamatosan kell reflektálniuk mind 
teológiailag, mind spirituálisan. Ez a folyamatos, egyre mélyülő tudatosság teszi képessé a lelkészeket 
és lelkigondozókat arra, hogy más világnézetűekkel és más vallásúakkal dolgozzanak együtt. 

A kórházlelkészek/lelkigondozók a spirituális segítés szakemberei. Szolgálatukat az jellemzi, hogy az 
embert holisztikusan, másokhoz való kötődéseivel együtt látják, legyen szó a betegről, a beteg 
hozzátartozóiról és segítőiről egyaránt.  

A kórházi lelkészek/lelkigondozók együttműködnek az egészségügyi dolgozókkal annak érdekében, 
hogy a gyógyítás etikus legyen, és olyan alapértékeket hordozzon, mint a szeretet, együttérzés és 
igazságosság – amely minden egyházi és vallási közösség meghatározó értéke is. 
 

Kutatási kötelezettség  

Bár nem egyszerű a spirituális segítségnyújtás gyakorlatának számokban való kiértékelése, fontos, 
hogy kutatásokat szülessenek a betegellátás minőségének javítása érdekében. Ezért az európai 
kórházi lelkészi/lelkigondozói közösség aktívan támogatja a kutatást, mint a lelkészi/lelkigondozói 
tevékenység szerves részét. Ennek az elért eredményt kell mérnie és nem a munkafolyamatot. 
Minden lelkésznek/lelkigondozónak a legújabb eredmények fényében kell végeznie feladatát. 
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A kutatás a mai egészségügy elengedhetetlen része. A lelkészek/lelkigondozók által nyújtott ellátást is 
a gyakorlaton alapuló kutatásnak kell segítenie. A lelkészek/lelkigondozók jól felkészültek narratív 
vizsgálatok végzésére, hiszen a betegek történeteinek meghallgatása és értelmezése munkájuk 
lényege. Az egészségügy más szakterületein kutatást végzőkkel is összekapcsolódhat munkájuk. 

Az egészségügy és az egyházi/vallási közösségek számára is megismerhető eredmények tájékoztatnak 
a kórházlelkészi/lelkigondozói szolgálat fontosságáról és előmozdítják a szolgálatot. 

Felhívás a cselekvésre  

A „Legjobb Spirituális Ellátás” érdekében kérjük: 

Minden kórházlelkész/lelkigondozó ismerje a legújabb kutatási eredményeket és azokat építse be a 
munkájába. Az arra kijelölt lelkészek/lelkigondozók vezessék a kutatási folyamatot, így biztosítva, 
hogy a kimutatott eredmények színvonalas kutatás révén születnek. 

Az egészségügyi intézmények állítsák kórházlelkészeik/lelkigondozóik elé követelményként, hogy 
feladatukat az általánosan elterjedt kutatás fényében alakítsák, és támogassák a kutatást végző 
lelkészeket/lelkigondozókat.  

Az egyházi/vallási közösségek támogassák a kórházi lelkigondozás azon modelljeit, amelyek a 
kutatáson alapulnak.      

 

 


