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© Organizacja Sathya Sai w Polsce 

Komunikat o obozie medycznym w Prasanthi Nilajam 

Drodzy Bracia i Siostry, 

Om Sri Sai Ram! 

Bhagawan Sri Sathya Sai Baba pobłogosławił Międzynarodowy Komitet Medyczny Sathya Sai, aby 

na całym świecie prowadził obozy medyczne zaspokajające potrzeby zdrowotne ubogich pacjentów. 

Międzynarodowe obozy medyczne odbywają się w Prasanthi Nilajam dwa razy w roku – w trakcie 

święta Guru Purnima oraz w czasie obchodów Urodzin Bhagawana. 

Obozy medyczne dają błogosławioną możliwość pracownikom służby zdrowia, młodym dorosłym 

i wszystkim wolontariuszom, aby aktywnie uczestniczyli w różnych działaniach służebnych 

obejmujących bezpośrednią opiekę medyczną świadczoną przez wolontariuszy medycznych oraz inne 

obowiązki wykonywane przez wolontariuszy niemedycznych. Następny międzynarodowy obóz 

medyczny odbędzie się w dniach 18-25 listopada 2016 roku. 

W dniach 15-20 lipca 2016 roku 61 wolontariuszy Sathya Sai zorganizowało międzynarodowy obóz 

medyczny z udziałem 21 lekarzy z Australii, Kanady, Indii, Japonii, Malezji, Holandii, Rosji, Sri Lanki, 

Tajlandii, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych. Usługi 

medyczne w różnych dziedzinach specjalności medycznej ofiarowano ponad 3 200 potrzebującym 

pacjentom. Dalsze szczegóły można znaleźć poniżej, klikając na link 2016 Guru Poornima Medical 

Camp. 

Międzynarodowy obóz medyczny odbył się także w dniach 18-27 listopada 2015 roku w trakcie 

obchodów 90. Urodzin Bhagawana Baby. Ponad 11 800 potrzebujących pacjentów z miłością 

otrzymało pomoc od 104 wolontariuszy Sathya Sai z Australii, Kanady, Indii, Włoch, Malezji, Holandii, 

Rosji, Singapuru, Afryki Południowej, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Wielkiej Brytanii, Stanów 

Zjednoczonych i Indii Zachodnich. Służbę świadczyło 38 lekarzy reprezentujących różne specjalizacje. 

Dalsze szczegóły są dostępne poniżej po kliknięciu na link 2015 Birthday Medical Camp. 

Wolontariat na tych obozach medycznych to wspaniała szansa na doświadczanie miłości 

Swamiego i jego błogosławieństw dzięki służbie potrzebującym. Wszystkie osoby, które są 

zainteresowane wypełnianiem służby na obozach medycznych w Puttaparthi, mogą skontaktować się 

ze swoim koordynatorem strefy ds. medycznych lub z kierownikiem obozu medycznego dr 

Bangaruradżu pod numerem telefonu komórkowego +1 (914) 720-1047 lub pod adresem e-mail: 

kbraju2@yahoo.com  

Dżej Sai Ram. 

Z miłością w służbie Sai 
dr Narendranath Reddy (M.D.) 

Przewodniczący Rady Prasanthi 
Międzynarodowa Organizacja Sathya Sai 

(dk) 
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