
 

Családtagok, barátok és betegszervezetek szerepe 

Amikor egy családtagunk vagy barátunk krónikus szervi elégtelenségben szenved, 
sokszor nehéz eldönteni, hogy mikor és milyen formában tudunk igazán segíteni. Ha 
ilyen helyzetbe kerülünk, nagyon fontos, hogy ismereteket szerezzünk a betegségről 
és a távolabbi kilátásokról. Így könnyebben felmérhető, hogy hol és milyen formában 
tudunk a legtöbbet segíteni. Felnőtt betegek esetében bizonyos betegségeknél a 
legnagyobb probléma lehet a munkaképesség átmeneti elvesztése, ami nemcsak a 
beteget, de a családját is hátrányosan érintheti. A segíteni képes családtag és barát 
felbecsülhetetlen érték ebben az időszakban. Ha a környezetünkben élők (család, 
barátok) kellő ismeretanyaggal rendelkeznek a kezelési lehetőségeket illetően (orvosi 
vizitek közös látogatása, betegfórumokon való részvétel), akár a döntési folyamatban 
is segédkezhetnek, természetesen az orvosi javaslatok figyelembevételével.  

A családtagok, barátok szeretete, odafigyelése és a betegtársakkal való kapcsolat 
védőhálót jelenthet a nehéz helyzetekben. De ne felejtse el azt sem, hogy mindez csak 
az Ön aktív közreműködésével valósulhat meg, hiszen Ön segíthet leginkább saját 
magán! 

Töltsön időt barátaival, családtagjaival otthon és közösségben is. Figyeljen oda 

magára, ismerje fel érzelmeit és tudassa a környezetében élőkkel, ha támogatásra van 

szüksége, mondja el nekik hogyan érzi magát. Egy beszélgetés, vagy csak az együtt 

töltött idő is hasznos lehet 

KELTSE ÉLETRE TÁRSAS KAPCSOLATAIT!  

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

megszervezésére. Azonban, ha valami új tevékenységbe kezdünk a társas élet terén, meg jöhet 

az önbizalmunk ahhoz, hogy az élet egyéb területein is változtassunk. Mozduljon ki egy este a 

barátaival! Válasszon ki egy olyan estét, amikor várhatóan nem lesz túl fáradt. Ha nem érzi jól, 

magát, még mindig lemondhatja a tervezett programot. 

A barátok és a család támaszt, segítséget nyújthatnak Önnek 

Érzelmi támogatás 

Javíthatja a közérzetét és könnyebben megbirkózhat aggodalmaival, ha nyit mások felé. 

Valószínű, hogy barátai és családja kíváncsiak arra, hogyan érzi magát, így örömmel 

meghallgatják 

Segítség a kezeléssel kapcsolatban  

Kérdezzen meg egy barátot vagy családtagot, hogy tudna-e néhány dologban segíteni, 

például elkísérni Önt, ha ideges a következő kontrollvizsgálat miatt 

Praktikus segítség  

A barátok és a család néhány feladatot átvehetnek Öntől megkönnyítve azokat a napokat, 

amikor kezelőorvosához kell mennie vagy kontroll vizsgálatokon kell résztvennie. 

Hogyan beszéljen szeretteivel a betegségéről? 

Ha ideges vagy letört betegsége miatt, ne tegyen úgy, mintha nem lenne az. Jobb, ha 



 
szerettei pontosan tudják, hogyan érez, így kiderülhet számukra, milyen támogatásra van 

szüksége. 

Ha Ön barát vagy családtag 

Szeretne segíteni, de nem tudja, hogyan kezdjen hozzá?  

Az alábbi tippek segíthetnek.  

- Tudja meg, hogy van-e valami, amiben segíthet. 

- Kísérje el hozzátartozóját, barátját Ön is az orvoshoz, ezzel segíthet szerettének.  

- Lehetséges, hogy hallott más betegek által kipróbált speciális étrendekről és 

kezelésekről, de nem biztos, hogy ezek a módszerek szerette számára is megfelelőek. 

Ha kíváncsi, hogy egy adott módszer segíthet-e, megkérdezheti a kezelőorvost.  

- Próbálja meg támogatni szerette döntéseit akkor is, ha Ön valamit másként csinálna 

Beszélgetés a családtagokkal és barátokkal 

Időnként nem merünk segítséget kérni. Szakértőnk jó tanáccsal szolgál... 

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, hogy jobb érzései legyenek a betegséggel való 

megküzdéssel kapcsolatban. Prof. John Weinman tanácsa: „A barátok és családtagok 

támogatást és motivációt nyújthatnak nap mint nap. Az emberek általában szívesen segítenek 

bármilyen apró munkában. 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, 

vagy akár abban, hogy Ön mellett ül, amíg beadja magának az injekciót.” 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” – javasolja Weinmann professzor. „Ha nem mondja 

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

Próbálja a lehető legegyértelműbben megfogalmazni, hogy milyen típusú segítségre van 

szüksége. Például olyan valakire, aki meghallgatja az aggályait, vagy olyanra, aki elviszi az 

orvoshoz, esetleg olyanra, aki pénteken megfőzi 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 cserben hagyni a barátait. „A hangulata javítása szempontjából 

fontos, hogy legyen társasági élete” – véli Weinman professzor. „Kezdetnek 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.” 
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