
2 0 2 0 .  J A N U Á R  2 8 . ,  K E D D8 E G É S Z S É GÜNKR E #rendelő  #lelki egészség  #felmérés

Ahol a „lelket ápolják”
Leginkább iskolai problémákkal keresik fel a Lelki Egészség Központot
• A Csíkszeredai
Megyei Sürgősségi
Kórházhoz tartozó,
gyermekek számá-
ra létrehozott Lelki
Egészség Központban
dolgozik Hargita megye
egyedüli gyermekpszi-
chiátere, Laura Răcilă.
Tavaly több mint 500
kiskorúval foglalkoztak
a rendelőjükben nem-
csak Hargita megyéből,
hanem a szomszédos
Kovászna és Bákó me-
gyékből is.

B A R A B Á S  H A J N A L

T öbb mint egy éve, 2018 novem-
berében hozták létre a Csík-
szeredai Megyei Sürgősségi 

Kórház részeként, a felnőttek számára 
működő központ után a gyermekek-
kel foglalkozó Lelki Egészség Közpon-
tot. Ez kezdetben a poliklinika épüle-
tében működött, azonban tavaly nyár 
óta Csíkszereda központjába, a régi 
fogászati épületbe költözött. A köz-
pontot Hargita megye egyedüli gyer-
mekpszichiátere, Laura Răcilă veze-
ti, aki megkeresésünkre kollégáival 
együtt beszámolt arról, hogy mivel 
foglalkoznak, milyen eseteket látnak 
el, és tanácsokat adott arra, hogy mi-
lyen tünetek észlelésnél javasolt őket 
mindenképpen felkeresni.

18 éves korig fogadnak

A szakorvos elsőként kiemelte, a cse-
csemőkortól egészen a 18 évesekig 
fogadnak gyermekeket, és akik első 
alkalommal keresik fel őket, a házi-
orvostól kell hozzanak küldőpapírt a 
gyermekpszichiátriai rendelőhöz in-
tézve. Ugyanakkor azt is hozzátette, 
amennyiben úgy keresi fel őket egy 
szülő, egy diák, hogy segítséget, infor-
mációt kér, és nincs küldőpapírja, ak-
kor sem utasítják el. Viszont amennyi-
ben szükség van kezelésekre és más 
szolgáltatásokra, akkor a továbbiak-
ban mindenképpen kell a küldőpapír, 
hogy tudják bevezetni őket az egész-
ségügyi rendszerbe. Mint megtudtuk, 
szülők kezdeményezésére, valamint 
pszichológusok, gyógypedagógusok 
javaslatára kerülnek hozzájuk a gye-

rekek, sok esetben az iskolák, óvódák 
is küldenek hozzájuk gyermekeket, 
hogy pszichiátriai felmérésben része-
süljenek. A gyermekvédelmi rend-
szerben lévőket is fogadják az intéz-
mény kérésére, de előfordul, hogy a 
kórház sürgősségi osztályáról, vagy a 
gyermekgyógyászatáról irányítják a 
kiskorúakat és szüleiket a rendelőjük-
be. Ugyanakkor vannak olyanok is, 
akik katonai iskolába felvételiznének, 
és azért fordulnak a Lelki Egészség 
Központhoz, hogy az ehhez szükséges 
pszichiátriai felmérést elvégeztessék. 
Bár az orvos nem beszéli a magyar 
nyelvet, érti, és a kollégái is segítenek 
a fordításban, így fennakadás nélkül 
tudják megvizsgálni, felmérni, kezel-
ni a pácienseket.

Szolgáltatásaik

Elsősorban gyermekpszichiátriai 
felmérést végeznek és, ha szüksé-
ges, kezelést is biztosítanak egy 
terápiás terv alapján. Ugyanakkor 
a központ tavaly egy újabb szakem-
berrel bővült, így Laura Răcilă pszi-
chiáter együtt végzi a felméréseket 
Vitos Anna-Mária pszichológussal. 
Pszichológiai felmérést, tanács-
adást és pszichoterápiás kezelést is 
tudnak biztosítani a központban. 
Tekintettel arra, hogy sok esetben 
iskolai problémákkal keresik fel 
őket, így az iskolaitanácsadó-háló-
zattal működnek együtt, adott ese-
tekben hozzájuk irányítják további 
kezelésre, tanácsadásra a tanulókat. 
Továbbá szintén együttműködnek 

olyan civil szervezetekkel is, akik 
a különleges bánásmódot igénylő 
gyermekeknek nyújtanak szolgál-
tatásokat, így egyes eseteket, ha 
szükséges, a csíkszentmártoni ko-
rai fejlesztő központba, az Authelp 
Egyesülethez, vagy a Gyulafehér-
vári Caritas Szent Ágoston Nappali 
Foglalkoztatójához irányítanak. 
Székelyudvarhelyen az Orbán Ala-
pítvánnyal, valamint a Szent Ferenc 
Alapítvánnyal vannak partneri kap-
csolatban. Tavaly 547 esetet iktattak 
náluk, a súlyosabbakat befektetésre 
küldték a pszichiátriai intézetbe.

Változnak a problémák

Mint a Lelki Egészség Központ kol-
légáitól megtudtuk, a legtöbbször 
magatartási zavarokkal, iskolai 
problémákkal keresik fel őket, azon-
ban sok esetben merült fel pszichés 
zavar gyanúja, amely főként a 13 
évesnél idősebb korosztályt érinti. 
Gyakoriak a tanulási nehézségek-
kel, kommunikációs, kapcsolatte-
remtési, szocializációs, illetve visel-
kedési problémákkal küzdő tanulók 
esetei. Az autizmus-spektrumzavar 
diagnosztizálásában is fontos sze-

repe van a központnak, hisz ezt a 
diagnózist csak pszichiáter állít-
hatja fel. Voltak gyerekek, akiket 
fi gyelemzavarral és hiperaktivi-
tással (ADHD) diagnosztizáltak, 
ezek a tünetek már kisebb korban 
megjelennek. Szintén korai keze-
lést igénylő tünet a beszédtanulás 
késése, a mozgásfejlődés zavarai, 
illetve a szorongás is, amely 5-12 
éveseknél gyakori.

Mire figyeljenek a szülők?

Elmondták azt is, hogy a szülők 
milyen tünetekre fi gyeljenek fel, 
milyen esetekben forduljanak a 
Lelki Egészség Központhoz. „Az 
első, amit észrevehet a szülő, hogy 
probléma lehet az, ha a gyermek be-
töltötte már a 3 évet, de még nem be-
szél, ismer ugyan szavakat, de nem 
tudja összefüggő mondatokba köt-
ni őket” – magyarázták. Továbbá 
szintén fontos jelzés lehet, ha nem 
fejlődik a gyermek mozgása megfe-
lelően, és az is aggodalomra adhat 
okot, ha kapcsolatteremtési, szoci-
alizációs problémákkal küzd. Fon-
tosnak tartották ugyanakkor meg-
jegyezni azt is, hogy bár léteznek 
előre megszabott fejlődési mutatók, 
az ettől való eltérések nem mindig 
jelentenek súlyos problémát, hiszen 
minden gyermek más és a saját rit-
musában fejlődik.

A Lelki Egészség Központ dolgozói. 
Balról: Laura Răcilă gyermekpszichiáter szakorvos, 
Vitos Anna-Mária pszichológus  és Csikós Farkas Kata 
asszisztens
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A Lelki Egészség Központról
A rendelő a csíkszeredai Temesvári sugárút 4. szám alatti épület első 
emeletén működik, a 3-as számú szobában, ahol Laura Răcilă gyermekpszi-
chiáter szakorvos, Vitos Anna-Mária pszichológus és Csikós Farkas Kata 
asszisztens fogadják a gyermekeket. A Lelki Egészség Központhoz hétfőtől 
péntekig 8-15 óra között lehet fordulni, telefonszámuk: 0732-500794.




