
Pautes de 
salut per a 
persones amb 
dolor crònic 
en fase de
confinament
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http://www.dolorinfantil.urv.cat/es/
https://twitter.com/dolorinfantil
https://www.instagram.com/dolorinfantil/
https://www.facebook.com/algos.catedra/


La crisi del coronavirus ha portat
a milions de persones a tancar-se
a casa, una situació de la que no
existeix cap precedent. Aquest
document ofereix a pacients 
amb dolor crònic i als seus
familiars claus per ajudar a 
frenar l'ansietat i prevenir un
agreujament dels símptomes.
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Mou-te. No 
t'apalanquis
El sofà i en general la falta d'activitat
es poden convertir durant el
confinament en un enemic pitjor que la
COVID-19. A les xarxes hi ha recursos,
pautes, tutorials de relaxació, ioga o
exercicis físics per practicar a casa.
Amb poc espai i recursos mínims es
pot alliberar serotonina, frenar
l'ansietat i la tensió i reduir el dolor. 
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Estar sols 
també pot ser bo
Encara que ho passem molt bé tots junts a casa no
tenim per què fer-ho tot junts. És important garantir
un espai per a cada un, i especialment una zona de
seguretat a les persones amb dolor.

Disposar d'un espai propi ajuda a relaxar-se i a
prevenir l'ansietat. D'aquesta manera millora la
capacitat de control dels símptomes de dolor.
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Omm... Relaxa't
Practicar tècniques de relaxació, ioga
o mindfulness ajuda a protegir-se de
l'estrès, un factor relacionat amb el
dolor crònic.
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06Dorm a la nit.
Activa't de dia

Mantenir unes pautes de son adequades és essencial
per aconseguir un bon estat d'ànim i controlar o
eliminar la fatiga. Aquests factors són necessaris per
lluitar contra el dolor crònic, particularment en el cas
de la població infantil i juvenil.

Tot i que és inevitable variar certes rutines, és
important no provocar canvis importants. Estar
descansats permet mantenir el ritme i conservar un
bon estat d'ànim.



Informa't.
Informa'ls
La incertesa pot augmentar la tensió i
el nerviosisme, també la por a allò que
desconeixem; i tots aquests factors
també s'associen al dolor. Convé
informar-se i, en el cas de menors,
informar-los fent servir llenguatge
adaptat, sense detalls alarmistes.
D'aquesta manera prenen consciència
de la situació i els ajudem a gestionar
les emocions.
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Juga.
Distreu-te.
Estimula la 
imaginació

Els reptes i els jocs no només reforcen
l'autonomia, estimulen la imaginació i
contribueixen al desenvolupament
cognitiu a l'etapa infantil. També són
una bona estratègia per mitigar o
prevenir l'impacte del dolor. Davant
l'estrès del confinament han de
guanyar protagonisme a casa: en grup
potencien la complicitat i ajuden a
gestionar la incertesa i l'ansietat.
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Menja sa.
Cuida la dieta
Cal menjar sa com mai. Durant el
confinament el nostre organisme gasta
menys calories i la dieta necessita adaptar-
se. A més d'augmentar el risc d'altres
malalties, l'obesitat és un factor
d'empitjorament del dolor.



Rutines sagrades
Establir pautes, horaris, responsabilitats,
objectius cada dia... ajuda a mantenir
l'ànim positiu i a no cedir davant l'estrès
que pugui ocasionar romandre tancats, un
factor agreujant del dolor.
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Mantén el teu
estat on-line
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Sentir-nos sols és un factor de risc per a la salut
emocional. És aconsellable que les persones amb
dolor agut o crònic, especialment les més joves,
mantinguin el contacte amb familiars i amics.

Fer un bon ús de les xarxes permet saltar les barreres
físiques que imposa el confinament.



http://www.dolorinfantil.urv.cat/es/

