
Az öngondoskodás szerepe 

Öngondoskodás 

 

Fontos, hogy kialakítson olyan rövid stresszcsökkentő gyakorlatokat, amelyek 

segítségül szolgálhatnak Önnek a zavarosabb időszakok alatt is. Ezek ugyan kis 

lépések, de hosszútávon előre visznek. 

 

Gyakorlatok a tudatos jelenlétért 

Gyakorolja akár mindegyiket, vagy amelyik a legtesthezállóbb. 

1. Képzeljen el egy olyan biztonságot adó környezetet, ahol boldognak, 

megkönnyebbültnek, nyugodtnak érzi magát. Például egy strand, egy túra, egy 

kényelmes kanapé vagy az az érzés amikor egy krízishelyzet megoldódik. 

 

 



 

 

 

 

2. Gondoljon arra, hogy egyes szerepekben mit tehet meg magáért. Mit szeretne 

kihozni a helyzetből?  

 

3. Szánjon némi időt arra, hogy mentálisan kapcsolatba lépjen az Ön számára 

legfontosabb dolgokkal, bármi is legyen az. 



 

 

4. A cél a stressz csökkentése. Alkalmazzon fokozatos relaxációt testrészenként 5 

másodpercig, míg teljesen el nem lazul. Először kezdje a lábujjakkal, majd haladjon 

felfelé a testen. Vegyen részt izomlazító gyakorlatokon, mint például a séta vagy a 

jóga. 

 

5. A teljes figyelmét összpontosítsa arra a pillanatra, ami éppen történik. Engedje el a 

múlt és a jövő gondolatait. Írja le vagy gondolja át, mit vett észre abban a pillanatban, 

csak a jelenre összpontosítson. 

 

6. Menjen el egy kisebb vakációra: szándékosan szakadjon ki a mindennapi rutinból, 

és csináljon valami pihentetőbb, szórakoztatóbb vagy nyugodtabb dolgot. Például: 

rendeljen házhoz főzés helyett, vagy tartson szünetet házimunka közben. 



 

7. Legyen a saját csapatának vezetője.  

A cél itt nem az, hogy túlzottan optimista legyen a helyzettel kapcsolatosan, hanem 

hogy ösztönözze magát, hogy sikerrel fog járni. 

 

Tippek a mindennapok rendszerezéséhez, ha Ön egy családtagját gondozza 

● Használjanak online felületen megosztható naptárat az időpontok nyomon 

követéséhez.  

● Tegye rutinszerűvé a barátokkal és/vagy rokonokkal való találkozást.  

● Szánjon rendszeresen időt más családtagokra és barátokra akár telefonon, akár 

személyesen.  

● Kérdezzen az orvosoktól, más gondozóktól az új technikákról, mint például 

applikációk, amelyek könnyebbé teszik a gondozói feladatköröket. 

● Dolgozzanak ki alternatív gondozási tervet esetleges váratlan esemény idejére.  



● Keresse a helyi gyógyszerészt vagy hívja fel az orvosi rendelőt, ha a tünetekben 

változásokat észlel, vagy ha nehézségbe ütközik a gyógyszeres kezelés alatt.  

● Mindig legyen kéznél másolat a gyógyszerlistáról.  

● Tartson minden dokumentumot egy mappában, kiegészítve az eddigi orvosi 

vizitekkel és elérhetőségekkel.  

● Találja meg az Ön számára legmegfelelőbb relaxációs technikákat, mint például egy 

rövid séta. 

● Ha Ön távolsági gondozó, gyűjtsön elérhetőségeket a gondozni kívánt személy 

szomszédságából.  

● Készítsen egy listát azokról a kérdésekről, amelyeket a kórházi tartózkodás esetén 

és a kórházból valótávozás után tenne fel az orvosok számára.  

● Ha a gondozott személy fizikailag korlátozott, biztosítsa számára az otthona 

biztonságát a kórházi tartózkodás után.  

● Csatlakozzon egy helyi gondozói csapathoz vagy vegyen részt online támogatói 

csoportokban.  

● Legyen a saját egészsége prioritás. Járjon el edzőterembe, fitnesz órákra és 

fogyasszon tápláló/egészséges ételeket. 

● Forduljon szakemberhez, ha úgy érzi, hogy a családtagjain kívül szeretne valakivel 

beszélni.  

● Iktasson be sűrűbben orvosi ellenőrzővizsgálatokat saját maga részére is 

● Keressen alternatív megoldásokat az energiaszintje és kedve visszanyerésére, mint 

például: művészet, zene  

● Az időbeosztásban hagyjon személyes időt magának, válasszon kiegészítő otthoni 

gondozási szolgáltatást, ha a hozzátartozó nem hagyható egyedül. 



 

Célok 

A SIKERHEZ VEZETŐ APRÓ LÉPÉSEK    

Elsőre ijesztő lehet az életmód megváltoztatásának gondolata, különösen, ha már 

hosszú ideje mindent ugyanúgy csinál. A kulcs, hogy apró, életszerű változtatásokat 

vigyen véghez, amelyek mellett úgy érzi, Ön irányítja az életét.   

Tűzzön ki pontos célokat maga elé 

Jelöljön ki reális időkeretet, ügyelve a fokozatosságra. Elkezdheti úgy az 

edzésprogramot, hogy először azt tűzi ki maga elé, hogy hetente háromszor elsétál a 

boltba, majd később ezt már minden nap meg teheti. 



 

Megküzdési készségek 

A megküzdési készségek és a pozitív érzések fejleszthetők.    

Az általános rossz közérzetnek része lehet: 

● Szomorúság 

● Szorongó érzés 

● Aggodalom 

● Fáradtság 

● Alacsony önbecsülés 

● Frusztráció 

● Düh 

A rossz hangulat azonban általában egy kis idő után javulni kezd. Javíthat a 

hangulatán, ha apró változtatásokat visz az életébe, például megold egy nehéz 

helyzetet, vagy beszél a problémáiról, esetleg relaxál. 



 

Amikor feszültnek érzi magát, próbálja ki ezt az egyszerű relaxációs technikát.  Először 

is üljön le, és csukja be a szemét. Feszítse meg a lábizmait 10 másodpercig, majd 

lazítsa el 25 másodpercig. Ismételje ezt meg a vádli izmaival, majd a combokkal, és 

így tovább, felfelé haladva a testén (ne felejtse ki az arcizmokat sem). Mire a végére 

ér, sokkal könnyedebbnek, lazábbnak fog ja érezni magát. 

Motiváció 

A másokhoz fűződő kapcsolatunk jelentősen befolyásolja a hangulatunkat. Ha 

odafigyelünk valakire, azzal benne és magunkban is egyaránt jó érzést keltünk. Egy 

“köszönöm”, egy “jó reggelt”, egy bíztató üzenet hatalmas energiát ad, mellyel 

könnyebben átvészelhetőek a kihívásokkal teli időszakok. 

 

 

 



Forrás: 

Bodroginé Hronyecz Ildikó, Ecsedi Klára (2015): Időskorú látássérült személyek elemi 

rehabilitációja. Vakok Állami Intézete, Budapest http://vakokintezete.hu/wp-

content/uploads/2016/06/ism.pdf (Utolsó letöltés: 2022. január 13.) 

DayMed Kft, Öntapadó Törődés, 2022. 

DayMed Kft., 2017, Reuma Plusz, 2022. 05. 21 

 


