
15 éves a Hivatásőrző Ház 
2019

De akik az Úrban bíznak, új erőre kapnak, szárnyra kelnek, mint a sasok.”
Iz 40, 31



A Hivatásőrző Ház mottója:

„Fontos vagy, egyszeri és 
megismételhetetlen érték. 
Ha elvesznél, az 
jóvátehetetlen lenne! 
Vigyázz magadra, segíts 
másoknak is a 
megmaradásban!”



Az eltelt 15 év statisztikája:

◼ A Háza felvett betegek száma 246 fő, ebből 94 fő 
egyházi személy és 152 fő világi. 

◼ A 94 fő egyházi személyből 5 fő egyéb 
betegségben szenvedtek, 5 fő jelenleg terápián 
van 9 fő megszakította a terápiát és 10 fő 
elhunyt, 65 fő befejezte a terápiát. Ebből a 65 
főből 53 fő jól van és 12 főről nincs információnk 
vagy visszaestek. 81%-os gyógyulási (felépülési) 
arány

◼ A 152 fő civil beteg közül 2 fő egyéb betegségben 
szenvedtek, 3 fő jelenleg terápián van, 53 fő a 
terápiát megszakította, 15 fő elhunyt és 79 fő 
befejezte a terápiát. Ebből 79 főből 51 fő jól van 
és 28 főről nincs információnk vagy visszaestek.

◼ 65%-os gyógyulási (felépülési) arány

◼ A Házban az összes terápiát befejezett betegek 
gyógyulási (felépülési) aránya 72 %.
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