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Szeged - Sportpályát építenének a pszichiátriai klinikán
kezelt betegeknek, akik jelenleg csak egy 8 fő
befogadására alkalmas tornateremben tudnak mozogni.
A 35 millió forintos beruházás önrészét az intézmény
gyűjti össze: két hét múlva ezért rendeznek jótékonysági
koncertet.

– A gyógyszeres kezelés mellett a mozgás a legfontosabb a pszichiátriai
betegek kezelésében – mondta Pollák Antal, a SZTE Pszichiátriai Klinika
gyógytornásza. – Kutatások bizonyítják, hogy hosszú távon a sport ugyanolyan
hatással van rájuk, mint az antidepresszáns terápia. Éppen ezért igyekszünk
minden lehetőséget megragadni, hogy a betegeinket mozgásra bírjuk. 
 
A szegedi klinikán azonban ez jelenleg nem olyan egyszerű feladat: a 178 ágyas
intézményre ugyanis egyetlen, 20 négyzetméteres sportszoba jut. Ebben
egyszerre maximum nyolcan tudnak sportolni. – Délelőttönként vezetett tornát
tartunk, délután azonban szabad programban használhatják a betegek az
eszközöket. A bent fekvőkön kívül pedig van ambuláns csoportunk is, hiszen
akik itt töltött idejük alatt megszokták a rendszeres mozgást, hazaengedésük
után is igénylik azt, de sok esetben nincs lehetőségük a költséges
�tnesztermekbe bérletet váltani.
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HÍREK GALÉRIA SPORT GAZDASÁG SZÓRAKOZÁS PROGRAMOK INGATLAN APRÓ ARCHÍV

SZEGED HÓDMEZŐVÁSÁRHELY MAKÓ SZENTES CSONGRÁD TUDÓSÍTÓ

ÁLLÁS

DÉLMAGYARORSZÁG

Ajánlom 153

Jól működő, pontos
Szovjet zsebóra,

márkajelzés nélkül,
valószínűleg MOLNIJA

1 520 Ft  

14 karátos Arany
Pecsétgyűrű 6,5 gramm

(magyar) 1 Ftról

30 203 Ft  
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Népszerű

Rejtély a Mátyás
téren: minden
előzmény nélkül,
gyökerestől dőlt ki
egy hatalmas fa -
fotó

Újra elsőfokú
tárgyalás -
Ellentmondásokba
keveredett Ahmed a
bíróságon

350 kamera �gyeli
Vásárhelyt, de csak
a rendőrség láthatja
a felvételeket

A fázósok is
tehetnek a hideg
ellen: hiánybeteg
lehet, aki állandóan
didereg

Kisbusszal tarolta le
a kukákat, majd egy
épületnek ütközött
az ittas fér�

Elolvadunk: Sarolta
hercegnő így indult
óvodába - FOTÓK
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Mivel kicsi a terem kapacitása, nemrégiben elindult egy kezdeményezés,
amelynek célja, hogy sportpályát létesítsenek a klinika udvarán. 
 
– Az egykori kettes kórház mögötti terület még sétára alkalmas hellyel sem
rendelkezik, így a betegek nem tudnak szabad levegőn lenni. Ez a pszichiátria
esetében fokozott probléma, ahol egyébként is nagyobb a páciensek
bezártságérzete az átlagosnál – magyarázta Zakáné Seres Mónika
egészségügyi menedzser. – Egy 33-szor 17 méteres multifunkcionális
sportpályát terveztettünk, amely alkalmas lehet kosárlabdázásra,
kézilabdázásra, lábtengóra is. Éjszakai világításának köszönhetően pedig
nemcsak a betegek, de a műszakot befejező dolgozók is használhatnák,
nemcsak a pszichiátriáról, de a tömbben működő többi klinikáról is.

 
A 35 millió forintos beruházás egy részét az egyetem ugyan �nanszírozza, a
klinikának azonban így is jelentős önrészt kell előteremtenie. Ennek érdekében
november 2-ára jótékonysági koncertet szerveznek a Szegedi Nemzeti
Színházba, amelynek bevétele már erre a célra gyűlik. A műsorban Malek
Andrea, Malek Miklós és a Szegedi Szimfonikus Zenekar működik majd közre.
Emellett a TIK-ben �lmklubot működtetnek, decemberben pedig jótékonysági
adventi koncertet szerveznek.

Sportpályára gyűjt a pszichiátriai klinika. Fotó: Török János - GALÉRIA

Sportpályára gyűjt a pszichiátriai klinika. Fotó: Török János - GALÉRIA
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Kisalfold.hu ajánlja

Fotózzuk együtt a Kisalföld-naptárt -
megérkeztek olvasóink első képei!
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