
Cum să faceți față restricțiilor în timpul pandemiei COVID-19

Creșterea numărului de persoane afectate de COVID-19 a generat o mare îngrijorare 
și a obligat un mare număr de țări să implementeze măsuri pentru stoparea răspândirii 
virusului. Acestea sunt, adeseori extrem de restrictive și pot include distanțarea socială și 
lucrul de acasă într-o stare de carantină sau de izolare, pentru a evita atât propria infecare 
cât și a celorlalți.
Informațiile pe care le primim în fiecare zi cresc îngrijorarea și teama populației, în special 
a pacienților de boli precum mielomul și amiloidoza AL. Aceștia se pot simți deosebit 
de vulnerabili în timpul crizei provocate de coronavirus. Nu putem uita că bolnavii de 
cancer, și în special cei care sunt în prezent sub tratament, au un sistem imunitar slăbit, 
ceea ce îi predispune unui risc mai mare de infecție și acest lucru se aplică și în cazul 
coronavirusului.
Situațiile care apar din cauza măsurilor restrictive luate pentru a preveni răspândirea bolii, 
cum ar fi carantina, vor schimba rutina oamenilor pentru perioade considerabile. Acest 
lucru în sine poate fi un moment dificil și poate provoca gânduri negative și sentimente de 
teamă și anxietate. Știm că în unele țări, această carantină va dura o lună sau mai mult. 
De fapt, încă nu știm cât de mult ar putea dura acest lucru și cât timp vor fi restricțiile în 
vigoare. Din această cauză, acum este mai important ca niciodată să vă faceți timp să vă 
ocupați de propria sănătate fizică și mentală.
Cu ajutorul Doamnei Fátima Castaño, psiho-oncolog, MPE a rezumat mai jos câteva 
sfaturi care vă vor ajuta să faceți față, în cel mai bun mod posibil acestei situații.

1. Folosiți un pic de timp pentru a vă face mediul de acasă confortabil și relaxant, nu 
numai mediul fizic, dar și să vă hrăniți sufletește, astfel încât să eliminați stresul 
și activitățile să vă facă plăcere. Citiți cărți, ascultați muzică sau faceți alte lucruri 
care vă pot ajuta să vă ocupați timpul și mintea într-un mod pozitiv.

2. O rutină este întotdeauna bună pentru sănătatea fizică și mentală. În această 
perioadă, menținerea cât mai mult posibil a rutinei normale sau crearea unei rutine 
alternative vă pot ajuta să vă mențineți sănătoși și fericiți. Asigurați-vă că aceasta 
se bazează pe obiceiuri sănătoase, cum ar fi dieta, somnul, activitatea fizică și 
timpul liber.

3. Nu vă petreceți toată ziua în pijamale! Să fiți acasă nu înseamnă că nu vă puteți 
începe ziua în același mod ca și înainte de carantină. Acest lucru vă poate ajuta 
să vă simțiți mai conectat la obiceiurile dumneavoastră normale și cu lumea 
exterioară și vă poate îmbunătăți sentimentele pozitive și productivitatea!

4. Dacă lucrați de acasă în această perioadă, și sunteți capabili să faceți acest 
lucru, încercați să diferențiați zona pe care o utilizați pentru lucru de zona pe 
care o utilizați pentru a vă bucura de timpul liber. Încercați și configurați un „birou 
de acasă” cu toate echipamentele din jurul dvs. pentru a vă face treaba cât mai 
normal. Aceasta poate include utilizarea unei camere de rezervă sau a unui colț de 
casă, ca „zonă de lucru”. Dacă aveți posibilitatea să faceți acest lucru, încercați să 
mențineți această zonă de lucru separată de locul în care vă petreceți timpul liber, 
astfel încât să aveți și un spațiu în care să vă relaxați după ziua de lucru.

5. În carantina vă puteți simți singuri și este important să recunoașteți acest lucru 
pentru a preveni sentimentul de izolare și deconectare de la viața normală și de 
lumea exterioară. Deși, fără îndoială, vor exista restricții în a vă apropia fizic de 
prieteni, familie și cei dragi, există, din fericire, alte modalități de a păstra legătura. 
Programarea apelurilor video, convorbirile telefonice obișnuite și menținerea 
contactului prin e-mailuri, servicii de mesagerie și social media sunt modalități prin 
care tehnologia vă poate ajuta să rămâneți conectat cu cei dragi. De asemenea, 



lucrul de acasă vă poate da senzația de izolare dacă sunteți obișnuit să lucrați 
alături de colegi. Gândiți-vă la apeluri video periodice cu echipa, colegii, șeful și 
alți parteneri pentru a vă asigura că veți continua să vă simțiți parte din mediul dvs. 
obișnuit de lucru.

6. Cantitatea de informații pe care o primim cu toții despre focarul de coronavirus, 
prin știri, social media, guvernul local și național și furnizorii de asistență medicală, 
vă poate copleși și uneori este dificil să împiedicăm acest lucru să ne facă să 
gândim sau simțim emoții negative, cum ar fi frica, anxietatea sau disperarea. 
În acest caz încercați să limitați cantitatea de informații pe care le primiți despre 
coronavirus. Poate fi util să vă micșorați numărul surselor de informații; poate 
încercați să limitați timpul pe care îl petreceți pe social media, urmărind știrile sau 
citind știrile online. Deși este important să fiți informat, este ușor să fiți atât de 
concentrat pe acest lucru încât vă poate afecta viața de zi cu zi și starea de bine.

7. Este posibil ca medicul dumneavoastră să vă fi sugerat modificări ale tratamentului 
în această perioadă. Acestea pot include modificări în programul de tratament 
sau medicamentație. Desigur, acest lucru ar putea fi neclar și v-ar putea face 
să vă îndoiți de noul plan de îngrijirea sănătății sau medicul dvs. Ați putea fi, de 
asemenea, îngrijorat de modificările efectelor secundare sau de eficacitatea noului 
dvs. program. Vă rugăm să încercați să vă amintiți că, în cazul în care medicul 
a recomandat, schimbări în tratamentul dvs., acest lucru are ca scop protejarea 
sănătății dvs. în această perioadă când sunteți mai vulnerabil; în special, este 
posibil ca aceste modificări să fi fost făcute pentru a vă sprijini sistemul imunitar 
și pentru a reduce riscul de infecție. Dacă continuați să vă faceți griji sau aveți 
nelămuriri cu privire la planul dvs. de tratament în acest timp, vă rugăm să 
discutați cu medicul dumneavoastră cât mai curând posibil, pentru a vi se explica 
modificările sau dacă este nevoie de schimbarea planului de tratament și dvs. să 
fiți implicat activ în deciziile cu privire la acest tratament.

8. Chiar și în timpul acestei perioade și în conformitate cu planul personalizat de 
îngrijire, este posibil să fiți nevoiți să mergeți la spital pentru a vă primi tratamentul 
sau pentru a vă vizita medicul. În aceste momente, este inevitabil să aveți 
probleme cu privire la riscul potențial de infecție din timpul vizitei. Încercați să 
discutați cu medicul dvs. și să vedeți dacă vizita dvs. este absolut necesară; 
poate exista posibilitatea de a amâna programarea sau de a organiza consultația 
într-un alt mod, de exemplu prin telefon. Dacă nu există posibilitatea de a amâna 
programarea, ar trebui să vă asigurați că urmați toate indicațiile referitoare la 
reducerea riscului de infecție în timpul călătoriei și la vizita dvs. la spital. Nu uitați, 
sunteți un factor decisiv în propriul plan de tratament, iar în aceste momente 
incerte, este ușor să simțiți că pierdeți controlul asupra modului în care îngrijirea 
sau sănătatea dvs. ar putea fi afectate de coronavirus. Astfel ar trebui să vorbiți cu 
medicul și cu profesioniștii din domeniul sănătății pentru a rămâne informat și a fi 
implicat în luarea deciziilor și a vă organiza programarea pentru tratament.

9. Încearcați să rămâneți pozitiv! Știm din cercetări că o stare de spirit pozitivă vă 
poate ajuta să fiți mai puțin îngrijorați, să vă simțiți mai sănătoși la minte și la 
trup fiind mai mult sub controlul dvs. tot ceea ce vă înconjoară. Încercați să nu 
vă gândiți la scenariile cele mai grave, sau la lucruri care ar putea merge prost, 
deoarece acest lucru vă poate face să vă simțiți mai rău. În schimb, urmați toți 
pașii pentru a rămâne cât mai sănătos posibil în această perioadă dificilă.


