
A társas kapcsolatok jelentősége krónikus betegség esetén 

Társas kapcsolatok 

Könnyen kialakulhat az a szokásunk, hogy nem szánunk elegendő időt a társas 

időtöltés megszervezésére. Azonban, ha valami új tevékenységbe kezdünk a társas 

élet terén, megjöhet az önbizalmunk ahhoz, hogy az élet egyéb területein is 

változtassunk. Mozduljon ki egy este a barátaival, családtagjaival! Válasszon ki egy 

olyan estét, amikor várhatóan nem lesz túl fáradt. Ha nem érzi jól, magát, még mindig 

lemondhatja a tervezett programot. 

 

 



Jót tesz a beszélgetés 

Előfordulhat, hogy nehezére esik, hogy az egészségügyi kihívásairól beszéljen. A 

beszélgetés azonban segíthet abban, hogy fenntartsa a kapcsolatot másokkal, és 

megkapja azt a támogatást, amire szüksége van.  

Ha mindig azt mondja, hogy jól van, még akkor is, ha ez nem igaz, előfordulhat, hogy 

végül úgy érzi majd, hogy senki sem érti meg. Válasszon ki egy olyan barátot vagy 

családtagot, aki jó hallgatóság, és egy nyugodt időszakban beszélgessenek. Ahelyett, 

hogy azt mondaná, hogy jól érzi magát, magyarázza el, hogy jelenlegi állapota hogyan 

hat Önre. Mondjon konkrétumokat, például:  

„Amikor rossz napom van, akkor nehéz a lakásból kimozdulnom. Gyakran érzem 

magam korlátozottnak, ami elszomorít.”  

Gondolja végig, van-e valami, amiben a barátja, családtagja segíteni tud, és ezt mondja 

is el neki. 

 

Beszélgetésindítók 

A beszélgetés elindításához kipróbálhatja ezeket az ötleteket: 

• Kérdezze meg partnerét, hogy van-e valamilyen ötlete, aminek a segítségével 

egyszerűbben kialakíthatja új szokását.  

• Próbáljon konkrétumokat említeni, amikor segítséget kér.  

• Adjon családtagjainak apró feladatokat, hogy úgy érezzék, segítenek, de nem 

veszik át az irányítást. 

Beszélgetés a családtagokkal és barátokkal 

Időnként nem merünk segítséget kérni. 

Előfordulhat, hogy a tartós betegség miatt levertnek érzi magát és szorong. Ez azzal 

is járhat, hogy időnként nem akar másokkal találkozni. Fontos azonban, hogy időt 

töltsön barátaival és családtagjaival, mivel ez segíthet abban, hogy jobb érzései 

legyenek.  



A barátok és családtagok támogatást és motivációt nyújthatnak nap mint nap. 

Szívesen segítenek majd gyakorlati dolgokban. És ne feledje, még ha csak egy 

apróságban is segítenek, lehet, hogy nagy terhet vesznek le Önről. Egy barát vagy 

családtag segíthet például a heti bevásárlásban. Nem mindig könnyű azonban 

segítséget kérni másoktól. Nézzünk meg két okot, ami miatt ezt nehéznek találhatja: 

 

 

1. „Tehernek érzem magam, és nem szeretek segítséget kérni.” 

Fontos, hogy ha azt szeretné, hogy szerettei segítsenek, kérje meg őket. Ha nem 

mondja el nekik, hogy segítségre van szüksége, azt fogják hinni, hogy minden rendben 



van. Fogalmazza meg egyértelműen, hogy milyen segítőre van szüksége. Olyan 

valakire, aki meghallgatja az aggályait, vagy olyanra, aki elviszi az orvoshoz, esetleg 

olyanra, aki pénteken meg főzi a vacsorát? Az is megkönnyíti a dolgokat, ha 

olyasmiben kér segítséget, amiben az illető nagyon jó, vagy nagy élvezettel csinálja. 

 

2. „Azért nem tervezek találkozókat a barátaimmal, mert lehet, hogy le kell 

mondanom.”  

Természetes, hogy nem akarja cserbenhagyni a barátait. Azonban a hangulata javítása 

szempontjából fontos, hogy legyen társasági élete. Tervezzen olyasmit, ami örömet 

okoz Önnek, és közel van a lakóhelyéhez. Ha úgy érzi, hogy nem tud elmenni otthonról, 

még mindig megkérheti a barátait, hogy menjenek át Önhöz. 

Segítségkérés 

Kérjen segítséget! 

A barátai és családtagjai segíthetnek az egészséges életvitellel kapcsolatos 

célkitűzései elérésében. Megkérheti egy barátját, hogy legyen az edzőpartnere, 

hétvégenként sétálhat együtt a családjával, készíthetnek közösen egészséges 

ételeket. 

Hogyan kérjen segítséget? 

Ha megosztja a betegségével kapcsolatos élményeit az Önhöz közelállókkal, az 

előnyös mind az Ön, mind az ő számukra.  

Hosszú távú betegségekkel nehéz lehet együtt élni, de a család és a barátok 

segíthetnek az apró győzelmek megünneplésében, és támogathatják Önt a nehéz 

napokon.  

A családtagoktól és barátoktól érkező gyakorlati és érzelmi segítség sokat javíthat a 

közérzeten. Azok a közeli munkatársak, akikkel nap mint nap találkozik, szintén 

értékes mindennapi támogatást és motivációt nyújthatnak. Azonban az Önhöz 

közelálló személyek feleslegesen aggódhatnak, ha nem osztja meg velük, milyen 

előrelépést tett, illetve nem engedi, hogy időnként segítsenek Önnek. 



 

Próbáljon konkrétumokat említeni, amikor segítséget kér. Adjon családtagjainak apró 

feladatokat, hogy úgy érezzék, segítenek, de nem veszik át az irányítást. 
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