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Bevezetés

A debreceni „Segítőkéz” Lelkisegély Telefonszolgálat ezzel a különszámmal
köszönti a LESZ XVII. Országos Találkozóját és nem utolsósorban a
Békéscsabai Stábot!
Egy hamarosan elkészülő dolgozatunk „nyersanyagát” osztjuk meg ezen az
oldalakon az érdeklődőkkel. Ugyan még csak diagramok láthatóak, szöveg
nélkül, de aki veszi a fáradtságot, hogy figyelmesen tanulmányozza az adatokat,
annak érdekes összefüggések „nyílnak meg”.

Mindenkinek tartalmas, jó napokat Békéscsabán!

Debrecen, 2004. október 1.
Dr. Kálmánchey Albert - Rénes László

különszám

2004. október
"Segítőkéz" Debrecen

Magunkról…

A debreceni „Segítőkéz” Lelkisegély Telefonszolgálat 1970-ben alakult,
elsőként hazánkban és az akkori "szocialista blokkban". Az alapító, dr. Szabó
Pál főorvos, a Városi Ideggondozó Intézet vezetőjének érdeme a kezdeti
nehézségek kiküszöbölése, és a társadalmi vezetők meggyőzése a Szolgálat
szükségességéről. A Szolgálat éjjel-nappal működik kezdetektől fogva. A
Szolgálat bázisát a Városi Ideggondozó Intézet adta.
Dr. Szabó Pál haláláig, 1977-ig volt a Szolgálat irányítója és vezetője.
Érdemeihez tartozik még, hogy hamar felvette a kapcsolatot külföldi
szakemberekkel, így a megalakulás után nem sokkal az IFOTES-szel is
(International Federation Of Telephonic Emergency Servies, magyarul: Lelki
Elsősegély Telefonszolgálatok Nemzetközi Szövetsége).
A folyamatos és egyenletes színvonalú szakmai felkészültséget nem könnyű a
szűkös anyagiak mellett megteremteni. Dr. Kálmánchey Albert főorvosnak, a
szolgálat vezetőjének áldozatos munkája nagyban elősegítette azt, hogy a
telefonos munka, a debreceni szolgálat szakmailag is elismertté váljon.
A segítségnyújtás mellett nagy hangsúlyt fektetünk a szakmai műhelymunkára.
1999 óta szerkesztünk egy belső terjesztésű folyóiratot Infó néven, amelyben
főként tanulmányok, konferenciák beszámolói, szakmai könyvek referenciái
szerepelnek, ezzel is a kollégáink felkészültségét próbáljuk megkönnyíteni.
2002-ben pályázati támogatás segítségével tanulmánykötetet is jelentettünk
meg*.

*

Kálmánchey Albert dr. – Rénes László (szerk.) (2002): Telefonos lelki segítés.

Tanulmánygyűjtemény. Kállai Könyvkiadó, Debrecen
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Alapítónk, Dr. Szabó Pál

Gödöllőn született 1921. április 7-én. Ugyanitt érettségizett a premontreiek
gimnáziumában. Orvosi diplomáját Budapesten szerezte meg, majd a Debreceni
Orvostudományi Egyetem Ideg- Elmegyógyászati klinikáján dolgozott.
Az 1960-as évek elején kapott feladatot a Városi Pszichiátriai Gondozóintézet
megszervezésére, amelyet 1977-ig irányított. Észlelve az öngyilkosságok és a
kísérletek magas előfordulási arányát, a nyugat-európai példák hatására a
segítségnyújtás egyik lehetőségeként hazánkban elsőként 1970. december 1-én
megindította Debrecenben a 24 órás Lelkisegély Telefonszolgálatot.
1971-ben saját költségén utazott Svájcba és Hollandiába tanulmányok végzése
és tapasztalatok szerzése céljából. Eredményeit készséggel megosztotta az
érdeklődőkkel mind szóban, mind pedig írásban. 1973-ban az IFOTES
meghívta a kongresszusára, ahol nagy érdeklődés közepette előadásban számolt
be tapasztalatairól és a Nemzetközi Szövetség rövidesen a debreceni szolgálatot
felvette a tagjai közzé. A további munkásságának az 1977. december 30-án
bekövetkezett hírtelen halála vetett véget.
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VI. évfolyam, október havi információs kiadvány.
Lezárva: 2004. október 1-én, Debrecen.
"Segítőkéz" Lelkisegély Telefonszolgálat

4024. Debrecen, Varga u.1.

e-mail: debrecen27@sos505.hu
 Rénes László 
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