ZAINTZAILEA
Zein da paziente kroniko konplexu baten zaintzailea?
Mendekotasun-mailaren bat daukan pertsona batez arduratzen den pertsona
(aita, ama, seme-alaba, senidea, laguna edo kanpoko zaintzailea).
Baliteke zainketek denbora luzez irautea, pertsonaren eta egoeraren
arabera

Zaintzailearen gainkargaren sintomak:
1. OSASUN FISIKOA. Osasunak okerragoaren

sentsazioa, nekea, akidura, elikadura-arazoak,
lo-eta, zorabioak edo giharretako edota
buruko mina.
2. GOGO-ALDARTEA. Tristura, haserrea,
suminkortasuna, urduritasuna, erruduntasuna,
bakardadea, obsesionatzea edo beti kezkatuta
egotea.

3. PORTAERA. Norbere zainketak albo

batera uztea. Botika edo edari alkoholdun
gehiegi kontsumitzea. Gauzei gehiegizko
garrantzia ematea. Kontzentrazio- eta
memoria-arazoak. Familia-harremanek
txarrera egitea. Lagunak eta zaletasunak
albo batera uztea.

NOLA SAIHESTU GAINKARGA?
Norbere burua zaintzearen garrantzia ulertu behar
da besteak ondo zaindu ahal izateko. Norbere beharrei
DENBORA eta ARRETA eskaini behar zaie.

ZER EGIN DEZAKET NEURE BURUA ZAINTZEKO?
BIZI-OHITURAK:

BIENESTAR SOCIAL Y EMOCIONAL:

□ Denbora nahikoa lo egitea eta atseden

□ Sentimenduak eta emozioak ezagutu

□
□
□
□

hartzea.
Elikadura osasungarria eta ariketa
fisikoko errutina bat izatea.
Erlaxatzeko eta estresa kontrolatzeko
teknikak erabiltzea.
Norbere espazioa izatea.
Tabakoaren, edari alkoholdunen
eta botiken kontsumoa zaintzea.

Zaintzea esperientzia positibo eta
atsegina izan daiteke.

eta onartzea. Beste zaintzaile batzuekin
harremana izatea eta gauzak partekatzea.
□ Ez isolatzea. Etxetik ateratzea eta zale
tasunak eta interesak izaten jarraitzea.
□ Mugak ezagutu eta onartzea. Laguntza
eskatzea, erantzukizuna, denbora eta
zereginak zehaztuta.
□ Errespetuzko eta maitasunezko
tratua jasotzea, zeure buruarekiko eta
zaintzen duzun pertsonarekiko jarrera
maitekor eta ulerkorra izatea.
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ZAINTZAILEAK
EZIN DU AHAZTU...
BALDIN ETA:
□ Bizi-ohitura osasuntsuak badituzu.
□ Gauean ondo lo egiten eta atseden

hartzen baduzu.
□ Harreman sozial eta familiar onak
badituzu.
□ Zeure aisialdirako denbora baduzu.
□ Zainketarako laguntza badaukazu.
□ Egoera kontrolpean dagoela uste baduzu.
□ Eskura dituzun baliabideak.
ezagutzen eta ondo erabiltzen badituzu.

¡SUS SÍNTOMAS ESTÁN
BIEN CONTROLADOS!
□ Ez ahaztu besteak zaintzeko.
funtsezkoa dela norbere burua
zaintzea.
□ Jarraitu zeure beharrei denbora
eskaintzen.
□ Eskatu laguntza behar duzunean.

BALDIN ETA:
□ Bizi-ohiturez ez arduratzen hasi bazara.
□ Zure loaren kalitateak okerrera
egin duela sentitzen baduzu.
□ Batzuetan haserrekor bazaude eta
egoerak gainezka egiten dizula uste baduzu.
□ Aisialdiari denbora gutxiago eskaintzen
badiozu edota ez baduzu harreman
sozialetarako gogorik.
□ Zainketarako laguntza edo
baliabideak behar dituzula uste
baduzu baina ez badakizu nora jo.

BALDIN ETA:
□ Errutinak albo batera utzi badituzu.
□ Nekatuta bazaude, fisikoki nahiz psikikoki.
□ Harreman sozialak baztertu badituzu
eta harreman familiarrek okerrera egin badute.
□ Antsietatea, erruduntasuna edota
tristura badituzu sarri.
□ Uste baduzu bakarrik zaudela pertsona zaintzen.
□ Egoerak gainezka egiten badizu askotan.
□ Laguntza eta baliabideak behar
dituzula pentsatzen baduzu baina ez
badakizu nora jo.

□ Hartu tartetxo bat egoera haus

nartzeko: norbere burua zaintzea
ezinbestekoa da.
□ Saiatu zereginak asteko plangintza
baten bidez antolatzen.
□ Bilatu laguntza eta utzi zenbait
zeregin beste batzuen esku.
□ Azaldu dagokizun profesional
sanitarioari zer-nolako egoera
bizi duzun.

BUSQUE AYUDA
Jarri dagokizun profesional sanitarioarekin harremanetan eta azaldu
zer-nolako egoera bizi duzun.
Jarri udaleko Oinarrizko Gizarte
Zerbitzuarekin harremanetan.

Zure ongizatea
eta osasuna
garrantzitsuak
dira!

Zalantzarik izanez gero, edo informazio gehiago behar izanez gero, jo
osasun-arloko profesionalarengana edo Osasun Aholkura (telefono zenbakia: 902 20 30 50).

