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LELKI EGÉSZSÉGKÖZPONT A PARÁDFÜRDÕI KÓRHÁZBAN

2019. decemberével zárult a Lelki Egészségközpont
(LEK) létrehozását és mûködtetését célzó EFOP-1.8.20-17-
2017-00015 pályázat futamideje, amit a Parádfürdõi Állami
Kórház nyert el 2017-ben. A cél az volt, hogy további men-
tálhigiénés szolgáltatásokkal bõvülhessen az Egészségfejlesz-
tési Iroda (EFI), ami a táplálkozás, mozgás és lelki egészség-
védelem terén már 2013-tól nyújt preventív szolgáltatásokat
a Pétervásárai Járás lakosságának. A 30 hónapos futamidõt
követõen 2020 januárjától a Kórház 3 éves fenntartási idõt
vállalt, amihez az egészségügyi kormányzat szándéka szerint
célzott költségvetési támogatás társul majd. 

A Lelki Egészségközpont létrehozása mérföldkövet je-
lent a járás lelki egészséggel kapcsolatos prevenciós ellátásá-
ban, hiszen ezen kívül a körülbelül 20.000 fõs lakosság szá-
mára ingyenes, lelki egészséggel összefüggõ szakellátás nin-
csen. Nagyon fontos hangsúlyozni a szolgáltatás egészség-
megõrzõ jellegét, hiszen a LEK mentálhigiénés tanácsadói

csak olyan kliensekkel tudnak egyénileg vagy csoportban
foglalkozni, akik ugyan a legkülönfélébb nehézséggel
küzdhetnek, de önreflektivitásuk és helyzetértékelésük re-
ális, érzékelik a problémájukat, képesek segítséget kérni és
a megoldásban együttmûködni a szakemberekkel. A LEK
a pszichiátriai, szociális és társadalmi jellegû nehézségek or-
vosolását továbbra sem tudja felvállalni.

A pályázatban elnyert 36,81 millió forintnak köszönhe-
tõen javultak a lelki egészségvédelem személyi és infrastruk-
turális feltételei. A korábbi szerzõdéses ellátási formával
szemben két fõállású mentálhigiénés munkatárs (Tolnay Ka-
talin és Czene Ilona) kapcsolódott be a pályázatban vállalt
programterv végrehajtásába. Szépen berendezett, új tanács-
adó helyiség került kialakításra a Juliette Épületben; emellett
a pályázati forrásokat a vállalásoknak megfelelõen a lakosság-
nak szóló tájékoztató és információs anyagok elkészítésére,
valamint meghívott elõadók és más közremûködõ szakem-
berek finanszírozására fordította a Kórház. 

A LEK szolgáltatásait, foglalkozásait eddig is ingyenesen
vehette igénybe a járás lakossága, és ebben a jövõben sem lesz
változás. Kiemelt célcsoportot képviselnek a gyermekeket
nevelõ családok, melynek tagjait az oktatási intézményeken,
munkahelyeken keresztül valamint települési rendezvények

Folytatás a 2. oldalon

Összefoglaló a Lelki Egészségközpont mûködésérõl

LEK tanácsadó helyiség

Bereczki Enikõ ifjúságkutató és generációs szakértõ
elõadása térségi szakembereknek Pétervásárán a Szántó-

Vezekényi István Mûvelõdési Házban



alkalmával igyekeztünk elérni. A lelki egészségvédelem leg-
gyakoribb témái a stresszrkezelés, a családi élet kérdései (pl.
gyermeknevelés), illetve az eltúlzott szabadidõs okoseszköz-
használat káros következményei voltak. 

A pályázati cél az volt, hogy a vállalt programelemekkel
összesen legalább 620 térségi lakost érjen el a program. Lap-
zártakor örömmel nyugtázhatjuk, hogy ezt a célt elértük,
sõt, sokszorosan túl is szárnyaltuk. A még nem teljes számí-
tások szerint közel 3000 fõvel dolgoztunk együtt legalább
egy alkalommal, de az iskolai és lakossági elõadásokon, re-
laxációs foglalkozáson illetve egyéni tanácsadáson jellemzõ-
en több alkalommal is részt vettek a kliensek. 

A munka sikere a jól átgondolt programterven és a köz-
remûködõ szakemberek felkészültségén túl a településeken
kialakított kapcsolati hálózattal való aktív és hatékony
együttmûködésnek köszönhetõ. A Kórház együttmûködési
megállapodást kötött az önkormányzatokkal, védõnõi há-
lózattal, Tankerülettel, Pedagógiai Szakszolgálattal, több civil
szervezettel és a LEK munkatársai visszatérõ vendégek vol-
tak a térségi óvodákban, általános iskolákban, közmûvelõ-

dési intézményekben is. Ezúton szeretnénk megköszönni
minden kedves közremûködõ partnerünk munkáját, amivel
a programok szervezését és megvalósítását támogatta.

A következõ oldalakon egy képes válogatás segítségé-
vel szeretnénk részletesebben bemutatni az elmúlt idõ-
szak munkáját.
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Folytatás az 1. oldalról

A családok lelki egészségéért
A gyerekek számára több alkalmas életkészség javító

foglalkozássorozatot fejlesztettünk ki, melynek kereté-
ben eddig elsõsorban a 8. osztályos diákokat igyekeztünk
bevonni a család és az emberi kapcsolatok jelentõségét
megvitató, egészséges értékrend és jövõkép kialakítását
célzó, a pénzgazdálkodás alapjaival ismerkedõ, reális test-
képet és önértékelést építõ, családi és párkapcsolati kér-
déseket érintõ beszélgetésekbe.

A mûködés elsõ két évében az EFI immár hagyomá-
nyos állapotfelmérõ szûrései mellett minden térségi nyol-
cadik osztály részt vett a programban, ami lehetõvé tette,
hogy a LEK szakemberei egy rövid kérdõív segítségével

képet alkossanak a korosztály életvezetési szokásairól,
ezen belül elsõsorban a szabadidõs okoseszközhasználat
káros következményeirõl. Ez a felmérés szolgált kiindu-
lópontként egy olyan prevenciós projekt elindításához,
amelynek célja, hogy elsõsorban a szülõk, de maguk az
érintett gyerekek is információkat kapjanak a túlzásba
vitt "kütyüzés" veszélyeirõl (ilyen például a függõ maga-
tartás kialakulása).

A projekt keretében több alkalommal folytattunk szak-
mai egyeztetést a témában külsõ és térségi szakemberek-
kel, és ezek eredményeinek felhasználásával saját fejleszté-

Életkészség javító iskolai foglalkozás Mátraderecskén Gyermekfoglalkozás a recski Karitász nyári táborában

Folytatás a 3. oldalon

Résztvevők száma a LEK-programokban



Hírlevél

3

V-VI. szám II. évfolyam

sû információs anyagot (tematikus hírlevél és szóróanyag)
hoztunk létre a lakosság számára. Ezeket az eredményeket
az oktatási intézményekkel együttmûködve szülõi érte-
kezletek (Szülõklubok) keretein belül igyekeztünk megis-
mertetni a családokkal is.

A szabadidõs okoseszközhasználat kockázataira érzé-
kenyítõ projekt a térségi szakemberekkel, oktatási intéz-
ményekkel együttmûködésben tovább folytatódik majd és
az elképzelések szerint a közeljövõben az országos LEK
hálózat is bekapcsolódik majd a munkába, így a preventív
lépések hatékonysága megsokszorozhatóvá válik. 

Különösen fontos volt, hogy a legkisebb gyermekeket
nevelõ szülõkkel is fel tudjuk venni a kapcsolatot. Elkö-
telezett védõnõ, települési közmûvelõdési munkatársak
által szervezett klubfoglalkozás keretei között részben
tematikus elõadásokkal, részben személyre szóló tanács-
adási lehetõséggel igyekeztünk támogatni az édesanyákat a
családi élet, gyermeknevelés számukra fontos kérdéseiben.

A települések könyvtáraiban, mûvelõdési házaiban,
egészségnapok helyszínén rendszeresen szerveztünk isme-
retterjesztõ elõadásokat is a lakosságnak számára. Változatos
témákban igyekeztünk korszerû, a lelki egészségmegõrzést
célzó ismereteket átadni a különbözõ korosztályoknak.

Folytatás a 2. oldalról

Szülõklub a Mátraballai Csodaszarvas Óvodában

Részvétel a bükkszenterzsébeti Ciróka foglalkozáson

Ismeretterjesztõ elõadás a fedémesi Könyvtárban

Ismeretterjesztõ elõadás Váraszón

Szülõklub az erdõkövesdi Napközi Otthonos Óvodában

Baba-Mama klub Recsken a Nagyközségi Könyvtárban
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2019. 03. 28-án és 2019. 11. 20-án 2 alkalommal került
sor szervezésünkben olyan szakmai találkozóra, melynek
célja volt a Észak-Kelet Magyarországon mûködõ Lelki
Egészségközpontok  tapasztalatcseréje, mûködési gyakor-
latának összehangolása, jó gyakorlatok összegyûjtése.

Szándékunk továbbá az volt, hogy tapasztalatok
alapján értékeljük eddigi tevékenységünket, és elemezzük
a programok sikerességét befolyásoló tényezõket. Már-
ciusban 13 db, novemberben 15 irodából 26 illetve 23
EFI-LEK munkatárs volt jelen. Együtt dolgoztunk az en-
csi, hatvani, gönci, hajdúböszörményi, hevesi, jászberé-
nyi, nyíregyházi, nagykállói, tokaji, törökszentmiklósi,
füzesabonyi, vásárosnaményi kollégákkal. Különösen
nagy jelentõségû a kialakult folyamatos szakmai együtt-
gondolkodás, az intézményi palettán most alakuló háló-
zat vonatkozásában. Közösen megállapítottuk, hogy a
lelki egészségközpontok dolgozói abban az esetben tud-
nak sikeres, hatékony eredményes munkát végezni, -
azon túl, hogy rendelkeznek a megfelelõ szakirányú vég-
zettséggel és rendelkezzenek néhány év gyakorlattal - ha
fõállású munkavállalói az irodáknak, rendelkeznek meg-
felelõ primér prevenciós szemlélettel. A lakosság körében
észlelt problémák köre minden területen hasonlóan ala-
kult, ezek mindegyike kapcsolódik a családhoz, mint tá-
mogató közeghez. 

A program jó hangulatban, lelkes eszmecserékkel zaj-
lott. Közös a szándék a folytatásra…

A térségben folytatott tevékenység egyik nagy
tanulsága, hogy a lakosság lelki egészségét leginkább
veszélyeztetõ tényezõ a túlzott stressz. Kétségtelen,
hogy az egyént megterhelõ stresszhatások között több
olyan is van, amelyek nem kerülhetõk ki korunk roha-
nó, sokak számára gazdasági nehézséget támasztó min-
dennapjaiban.

Ugyanakkor a LEK stresszcsökkentést célzó tevé-
kenységeibõl (hangulat- és kiégési tünetegyüttest felmé-
rõ kérdõívek, tematikus elõadások, illetve a kiégéspreven-
ciós csoportfoglalkozások) az is nyilvánvalóvá vált, hogy
jelentõs az általános életvezetési hiányosságokból, hibák-
ból adódó feszültség szintje is.

Ennek kezelésében igyekszik segítséget nyújtani a fo-
lyamatosan elérhetõ egyéni tanácsadás, illetve a csoporto-
san gyakorolható progresszív relaxáció is.

Ez utóbbit CD-n rögzített változatban is elkészítet-
tük, hogy az érdeklõdõk a rendszeres otthoni gyakorlás
megkönnyítésére megkaphassák.

Nagy örömünkre szolgált, hogy a térségi egészség-
ügyi, oktatási és szociális ellátó intézmények közül töb-
ben is igénybe vették a LEK tevékenységeit, elõsegítve
ezzel dolgozóik kiégésprevencióját.
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„Próbálj meg lazítani!”

Hogyan tovább?

Relaxációs foglalkozás a siroki általános iskolában

Kiégésprevenciós csoportfoglalkozás a PÁK dolgozóinak

Szakmai nap Parádfürdõn a régiós Lelki
Egészségközpontok részvételével


