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Nagy értékû gyógyszeradománnyal támogat egy észak-koreai kórházat 

a Teva Magyarország Zrt. a Baptista Szeretetszolgálat segítségével. 

A kiemelkedô hatásfokú készítményekbôl álló csomagban antibioti-

kum, gyulladáscsökkentô, fájdalomcsillapító és daganatos betegségek 

kezelésére szolgáló magas terápiás hatásfokú készítmény is található. 

Az adomány egy olyan kórházba kerül, amelyet még magyarok építettek. 

            A 
      szeretet
gyógyszerei
Észak-Koreában
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A hatvanas években érezték magukat a Bap-

tista Szeretetszolgálat munkatársai abban az 

észak-koreai kórházban, amelyet a szolgálat 

csaknem alapítása óta támogat. Szenczy Sán-

dor, a Baptista Szeretetszolgálat elnöke arról 

mesélt, hogy évtizedek óta elavult gépekkel, 

köszörû-kövön élesített szikékkel, forró víz-

ben sterilizált egyszer használatos fecsken-

dôkkel dolgoznak ott az orvosok, akiknek 

komoly segítséget jelent a modern medici-

nákból álló adomány. „Nem egyszerû dolog 

segíteni ebben a környezetben” — mondja 

Szenczy Sándor — „hiszen például azt tapasz-

taltuk, hogy tükörnek használták azokat a 

napkollektorokat, amelyek egy svájci cég ál-

tal felajánlott modern orvosi mûszer részét 

képezték. Így a mi orvosaink szaktanácsadó-

ként is közremûködnek.”

A szeretet-szolgálat elnöke elmondta: az el-

múlt közel 10 évben kialakult kapcsolat-

rendszer garanciát nyújt arra, hogy a gyógy-

szereket valóban a rászoruló betegek kapják. 

„Évente négyszer-ötször látogatunk el oda, 

és mindig azt tapasztaltuk, hogy a segítség jó 

helyre kerül, és nem a hadsereg, vagy a 

katonaság használja fel azt.” A kórház maga 

Sariwon városában áll, még az ötvenes évek-

ben építették magyar szakemberek. „Akkor 

még Rákosi Mátyás nevét viselte, némelyek 

még most is így nevezik. A településnek 

egyébként más érdekes magyar vonatkozá-

sai is vannak: a város Székesfehérvár test-

vérvárosa. Ráadásul korábban nagyon sok itt 

élô dolgozott és tanult Magyarországon, en-

nek köszönhetôen itteni vezetô beosztású or-

vosok is jól beszélnek magyarul, ami nagyon 

megkönnyíti a kapcsolattartást. 

A kommunikáció nem csak a koreai kórház 

és szeretetszolgálat munkatársai között gör-

dülékeny, de a Teva Magyarország Zrt. és a 

Szolgálat között is. Patay Árpád, a Teva 

Magyarország Zrt. marketing igazgatója arról 

számolt be, hogy egyre jobb a kapcsolatuk a 

Baptista Szeretetszolgálattal. Az igazgató 

szerint ennek jegyében tud a Teva az igé-

nyeknek és szükségleteknek megfelelôen 

segíteni. Patay Árpád úgy gondolja, egy ak-

kora vállalatnak, mint a Teva, kötelessége 

támogatni a rászorulókat: „A TEVA a világ 
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egyik vezetô generikus gyógyszergyártó vál-

lalata. Magyarországon is nagyon jelentôs 

piaci pozíciókat foglal el, kb. a második-

harmadik legnagyobb gyártó. Ennek meg-

felelôen jó néhány éve igyekszik támogatni 

bizonyos programokat, bár eddig fôként a 

kultúrát és a sportot segítettük. Az utóbbi 

idôben azonban — fôleg a Baptista Szeretet-

szolgálattal való kapcsolatunknak köszönhe-

tôen — ez megváltozott, és nagyobb hang-

súlyt kaptak a karitatív adományok.” Patay 

Árpád szerint a cég filozófiájában keresendô 

az oka annak, hogy a baptistákkal karöltve 

segítséget nyújtanak a koreai betegeknek — 

„kötelességünknek érezzük, hogy ezt az 

ügyet támogassunk” — mondja. 

A Teva nem most elôször nyújt segítséget a 

Szolgálat humanitárius tevékenységéhez: ko-

rábban az Afrikába induló Rescue 24 men-

tôcsapat számára biztosítottak életmentô és 

terápiás gyógyszereket. 

Szenczy Sándor, a Baptista Szeretetszolgálat 

elnöke ezzel kapcsolatban arról számolt be, 

hogy a cég rugalmassága egyedülálló volt: 

„A Baptista Szeretetszolgálat mentôcsapata 

képes arra, hogy hat órán belül elinduljon és 

24 órán belül megérkezzen a világ szinte 

bármely pontjára. Ezért fontos a Teva részé-

rôl az a mentalitás — amely egyébként nem 

megszokott dolog egy multi-cég esetén —, 

aminek köszönhetôen pár óra alatt át tudjuk 

verekedni magunkat a bürokrácián, akár hét-

végén is. Így nem csupán speciális mentésre 

vagyunk képesek, vagyis arra, hogy kihúzzuk 
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a romok alól a túlélôket, de olyan egész-

ségügyi felszereléssel és olyan gyógysze-

rekkel indulhatunk útnak, amelyek az azonnali 

segítségnyújtásra is képessé tesznek minket. 

Szudánban például egy olyan menekülttábor-

ban dolgozhattunk, ahol a térségben mi vol-

tunk az egyedüli orvos csoport. Ide olyan 

gyógyszerekkel érkeztünk — a Teva segít-

ségének köszönhetôen —, amelyek hatéko-

nyan segítették a helyi emberek ellátását. Ez 

a munka nem annyira látványos, mint a men-

tôcsapaté, de legalább olyan fontos.” 

Patay Árpád szerint az, hogy órák alatt ké-

pesek összeállítani a segélyszállítmányt, ki-

zárólag az akaraton múlik. „Ennek pusztán az 

a titka, hogy eldöntöttük: segíteni akarunk. A 

Teva filozófiájában nagyobb szerepet kap az 

egyén, és kisebbet a bürokrácia, így aztán 

egyes döntésekhez nem szükséges 6-8 kü-

lönbözô ember beleegyezése. Ennek kö-

szönhetô, hogy képesek vagyunk rugalma-

san reagálni a szeretetszolgálat igényeire. 

Patay Árpád szerint valószínûleg lesz foly-

tatása a Teva és a Baptista Szeretetszolgálat 

közötti együttmûködésnek. „Mindig az elsô 

lépés nehéz, ebben az esetben az, hogy 

találjunk egy hiteles szervezetet, amelyet ér-

demesnek tartunk arra, hogy ilyen jelentôs 

összegû adományokkal segítsük a munká-

jukat. A Szeretetszolgálatban megtaláltuk ezt 

a partnert, úgyhogy úgy gondolom, az együtt-

mûködésre az elkövetkezô idôszakban is 

lesz lehetôség.” 

Kovács M. Veronika


