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Játékfüggő, szorongó diákokon is segítenek
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Kuba Péter pszichológus is segíti tanácsaival az életvezetési központot felkereső egyetemistákat. Fotó: Frank
Yvette
LASS PÉTER

2016.12.14. 14:23

Ajánlom 8
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Pszichológusok, mentálhigiénés szakemberek és
pszichiáterek dolgoznak együtt az SZTE Életvezetési
Tanácsadó Központtal, hogy hatékonyan segíthessenek
a mentális problémákkal küzdő egyetemi hallgatóknak.
A várólista hosszú, egyre többen kérnek tanácsadást.

http://www.delmagyar.hu/szeged_hirek/jatekfuggo_szorongo_diakokon_is_segitenek/2500329/
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– A szegedi egyetemistáknak szánt életvezetési tanácsadás már húszéves
múltra tekint vissza – tudtuk meg Szenes Mártától, az SZTE Életvezetési
Tanácsadó Központ igazgatójától. Minden, aktív hallgatói jogviszonnyal
rendelkező egyetemista és a PhD-hallgatók öt pszichológiai tanácsadást ingyen
vehetnek igénybe augusztus végétől júliusig.
Szenes Márta kiemelte, hogy az életvezetési központ – a külföldi hallgatókra is
gondolva – angol nyelvű tanácsadást is biztosít, továbbá lehetőséget ad az
online problémakezelésre is. – Érdekesség, hogy míg személyes tanácsadásra
sokkal több nő jelentkezik, mint fér , addig az online terepen jóval
kiegyenlítettebb az arány. Legtöbbször párkapcsolati gondokkal keresnek fel
bennünket, de gyakoriak a családi problémák, a tanulással kapcsolatos
szorongásos félelmek is. A gyakori esetek közé sorolható még a szexuális
identitás kérdése, valamint a játékfüggőség problémája – fogalmazott a
központ vezetője.
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– Látássérültségem miatt kerestem fel őket, és ha szükségem van valamire,
mostanában is a segítségüket kérem – mondta Kanik Kristóf, a bölcsészkar
orosz szakos hallgatója. – 2014 őszén segítettek a közlekedés megtanulásában,
és hozzájuk jártam gyógytornára is.
A számok azt mutatják, az ingyenes tanácsadásokat egyre több egyetemista
használja ki. – A társadalmi közérzet miatt sok hallgató küzd depresszióval,
szorongásos tünetekkel – mondta Szenes Márta. Hozzátette, a lemorzsolódás
nagyon csekély, a hallgatók kevesebb mint 5 százalékára igaz, hogy idő előtt
félbehagyja a tanácsadásokat. – Nagyon hosszú a várólista. Általában hetekig is
eltart, míg valaki sorra kerül – magyarázta.
Önkéntesek kísérik

Élő videó: Cirill atya főapáti beiktatása
Pannonhalmán
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ELADÓ

Kis Adelina negyedéves pszichológia szakos hallgató is látássérültként
kereste fel az életvezetési központot. – A tanácsadásról az interneten
szereztem tudomást. Számomra a legnagyobb segítség, amit onnan
kapok, a személyi segítői szolgálat, ahol önkéntes egyetemisták
dolgoznak. Ők Szegeden elkísérnek oda, ahová mennem kell – mondta
Adelina. Hozzátette, mivel az önkénteseknek is sok órájuk van, még
nagyobb könnyebbséget jelentene, ha az adott időpontok több emberre
oszlanának el. – Nagy segítség a taxiutalvány is, amit minden félévben
kapok. Biztonságot ad a tudat, hogy ha épp senki sem tud kísérni, és
olyan útvonalon kell mennem, amit nem ismerek, akkor még mindig ott a
taxi – magyarázta az egyetemista.
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