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Támogatott Önellátás — a Megélt Tapasztalat Szemszögéből 

Az önellátás (self-management) kifejezést az egészségügyi ellátórendszer különböző szereplői 
különbözőféleképpen interpretálhatják vagy értelmezhetik. A fájdalommal élő emberek számára az 
életminőségük javítását célzó viselkedésekre, stratégiákra és tevékenységekre utalhat, beleértve a 

fájdalom kezelésének nem orvosi módszereit, míg egy egészségügyi ellátó számára jelentheti a beteg 

beutalását egy klinikushoz vagy fájdalomspecialistához. Az önellátásra a fájdalommal élő emberek úgy 
tekinthetnek, mint egyszemélyes és nem egy együttműködésen alapuló ellátásra. 

A támogatott önellátást (supported self-management) úgy értelmezzük, mint ami magába foglalja a 

fájdalommal élő személy és az ő egészségügyi ellátója/ellátói közötti hatékony kapcsolatok összességét, 

akik együttműködésben dolgoznak megalapozott önellátási technikákon [1]. Ehhez szükség van arra, 
hogy egészségügyi ellátók átváltsanak arról a szemléletről, hogy a fájdalommal élő személyt 

olyasvalakinek tekintsék, akinek tünetei vannak, melyeket kezelni szükséges, egy olyan szemléletre, ami 
ezekre az emberekre inkább mint egész személyekre tekintenek, a maguk készségeivel, erősségeivel és 
tulajdonságaival [2]. 

Az önellátás hatékony megközelítési módnak bizonyult a krónikus derékfájdalom kezelésében [3]. A 

sikeres támogatott önellátáshoz szükség van mind az egészségügyi ellátást nyújtók, mind a fájdalommal 

élő személy cselekvő szerepvállalására. 

Egy Támogató Háttér Kialakítása 

 Hallgatás: a tartós fájdalom komplex jelenség és sokkal több mindent foglal magába, mint 
csupán egy személy biológiája vagy tünetei. Az embereknek időre van szüksége ahhoz, hogy 
képesek legyenek nyitottan és biztonságban, megszakítás nélkül, megosztani az átélt 
tapasztalataikat az egészségügyi ellátójukkal. Az írás, a művészet, vagy egyéb módszerek 

segíthetnek abban, hogy fájdalomélményünket mások jobban megérthessék. 

 Megerősítés: az egészségügyi ellátást nyújtóknak meg kell erősíteniük, hogy a személy által 
megélt fájdalom valódi. A tartós fájdalommal élő embereket gyakran stigmatizálják vagy nem 
hisznek nekik. Amikor a fájdalom validitását megerősítik és elhiszik, a fájdalommal élő személy 

jobban képes lehet továbblépni és a komplett ellátási terv részeként integrálni az önellátást [4]. 

 Nyelvezet: az egészségügyi ellátók által használt nyelvezet káros vagy pozitív hatásokkal is lehet 
fájdalommal élő emberek számára. A negatív nyelvezet hatására kialakulhat a mozgástól való 
félelem és visszatarthatja az embereket attól, hogy érdemi önellátásba fogjanak, míg a pozitív 

nyelvezet megerősítő hatású lehet és kialakítja az emberben az önképviselet és a kompetencia 

érzését a saját fájdalma ellátását illetően. 

 Bizalom: a fájdalom hatékony önellátásához szükséges egy tiszteleten és egyenlőségen alapuló 
kapcsolat az egészségügyi ellátást nyújtók és a fájdalommal élő személyek között. Ennek a 

kapcsolatnak az alapja a bizalom. 

 Közös Döntéshozatal /Közös Alkotás: ez egy olyan folyamat, amelyben a fájdalommal élő 
emberek és az ő egészségügyi ellátóik megosztják egymással az információkat, kifejezik a 

véleményeiket és kialakítanak egy konszenzust a terápiás/kezelési döntések kapcsán. Ez segíti 
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annak a biztosítását, hogy a tartós fájdalommal élő emberek informáltak legyenek és olyan 

ellátási irányt választhassanak, amely konzisztens az értékeikkel és preferenciáikkal és amely a 

rendelkezésre álló legjobb tudományos evidencián alapul [5]. 

 

Egy Egészségügyi Ellátó Csapat Által Támogatott Önellátási Stratégiák  

 Elfogadás és Hajlandóság: amint egy személy fájdalmának validitását megerősítettük, a 

fájdalommal élő emberek képesek jobban megérteni, hogy noha elképzelhető, hogy a fájdalom 

még akár sok évig az életük része lehet, de vannak olyan bizonyított és hatékony dolgok, 
amelyeket megtehetnek annak érdekében, hogy segítsenek maguknak jobb életet élni a 

fájdalmukkal, amennyiben hajlandóak megpróbálni [6]. 

 Türelem: annak a megtanulása, hogy hogyan lehet jobb életet élni egy tartós fájdalommal 

kihívás és gyakran nagyon frusztráló. A tartós fájdalommal élő embereknek türelmesnek és 
megértőnek kell lenniük magukkal szemben. Hetekbe vagy akár még több időbe is telhet, hogy a 

támogatott önellátás pozitív eredményei elkezdjenek evidenssé válni. 
 Ütemezés: a fájdalommal élő emberek számára hasznosak lehetnek olyan tanulási stratégiák, 

melyek révén megtanulják ütemezni magukat a napi vagy tervezett tevékenységeik során. Ez 

segíthet biztosítani, hogy ne váljanak túlterheltté vagy ne okozzanak a fájdalmukban 
fellángolást. 

 Testmozgás (Fizikai Aktivitás): bár mialatt az embernek fájdalma van, ez ellent mond az 

ösztöneinknek, de a mozgás segíthet csökkenteni az ember fájdalmát. Fontos megtalálni azt a 
mozgást, ami örömet okoz, mivel ez fogja biztosítani azt, hogy az ember azt tovább is csinálja; ez 

lehet edzés, kerékpározás, gyaloglás, futás, edzőterembe járás, kertészkedés, tánc vagy 

bármilyen egyéb tevékenység, ami ráveszi az embert, hogy rendszeresen mozogjon. A 

fájdalommoduláló és fizikális hatásokon túlmenően, a testmozgásnak pozitív pszichológiai 

hatásai is vannak [7]. 

 Nyugtató Stratégiák: a fájdalom egy szimpatikus idegrendszeri válasz [8] és a relaxációs 

technikák segíthetnek szabályozni az ember paraszimpatikus idegrendszerét. A hatékony 
relaxációs technikák közé tartozik az alvás, a kontrollált légzés, a tudatos jelenlét (mindfulness) 

és a meditáció. 

 Jelentőségteljes Tevékenységek: a jelentőségteljes tevékenységekre való fókuszálás olyan 
tevékenységeket takar, mint az olvasás, a hobbi élvezete, az önkénteskedés vagy bármilyen 

olyan tevékenység, aminek jelentősége és célja van fájdalommal élő ember számára. Az 

egészségügyi ellátást nyújtók segíthetnek az embereknek abban, hogy felfedezzék, mik ezek a 
tevékenységek és együtt dolgozhatnak az emberekkel azon, hogy kialakítsák arra vonatkozó 
terveiket, hogy hogyan fogjanak bele ezekbe a tevékenységekbe. 

 Társadalmi Kapcsolat: kapcsolattartás a barátokkal és a családdal [9]. 

 

A tartós fájdalommal élő emberek erősek és alkalmazkodóképesek, és képesek aktívan bevonódni a 

támogatott önellátásba. Az alkalmazkodóképességet (rezilienciát) az Amerikai Pszichológusok Társasága 
részben úgy definiálja, mint „a nehéz vagy kihívást jelentő életélményekhez való sikeres adaptáció 
folyamata és eredménye, különösképpen mentális, érzelmi és viselkedésbeli rugalmasság és a külső és 
belső igényekhez való igazodás révén” [10]. A reziliencia nem rendkívüli, tehát mindannyiunkban ott van. 

A reziliencia az egyes személyek között eltérő, lehet erősíteni és növelni az egyén személyes élményei 
révén. 
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