
25/8/2021 Osasun emozionalaren inguruko hitzaldi-tailerrak antolatu ditu DYA Gipuzkoak | El Diario Vasco

https://www.diariovasco.com/gipuzkoa/osasun-emozionalaren-inguruko-20210824160104-nt.html 1/6

Osasun emozionalaren inguruko hitzaldi-
tailerrak antolatu ditu DYA Gipuzkoak
Pandemia osasunaren eta ongizetaren arlo horretan izaten ari den
eragin kaltegarria ikusirik ekin dio elkarteak irailean egingo diren
saioak antolatzeari

«Gau batzuetan lo egitea kosta egiten zaizu? Batzuetan triste sentitzen
zara eta ez dakizu zergatik? Batzuetan airea falta zaizu, urduri zaude,
edo takikardia sumatzen duzu?» DYA Gipuzkoak egindako galdera
horietakoren bati, are gehiago guztiei, baiezko erantzuna eman izanez
gero, komeni zaizu elkarteak luzatzen duen proposamenari arretaz
erreparatzea. Izan ere, «seinale horiek guztiek gure osasun
emozionalak nonbaitetik huts egiten duela pentsarazi behar digute, eta
hori konpontzeko lanari ekin behar diogu».

Gipuzkoa ↓

Artxiboko argazkian, DYAren formakuntza gunea, Donostiako Intxaurrondo auzoan. / DV
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DYAk ohar batean gogoratu duenez, azken urte eta erdia inorentzat ez
da izan erraza. «Gaur egun pairatzen ari garen eta hainbeste murrizketa
eragiten ari zaigun pandemia» deklaratu zenetik, gauza asko aldatu
dira. Kontaktu sozial gutxiago dugu; denbora asko igaro dugu lagun eta
senideak ikusi gabe; oso mugatuak egon dira ospakizunak; askok
senitarteko eta adiskideak galdu dituzte; edo lana, edo negozioa...;
gaixotu diren askok ondorioak jasatzen dituzte oraindik...

DYA Gipuzkoak dioenez, «horrek guztiak, neurri handiagoan edo
txikiagoan, gure ongizate emozionalean eragina izan du, eta, era
berean, lehen oharkabean pasatzen ziren eta une batzuetan kudeatzen
ez genekien beharrak azaleratu ditu. Azken batean, gure bizi-kalitatea
ez da onena, eta horrek eragina du egiten dugun guztian».

Krisi sanitario garaiotan beti lehen lerroan egon den heinean,
«pertsona askok egunerokoan izan dituzten laguntza-beharren lekuko
izateaz gain, gizarteak dituen gabezia eta behar psikologikoen lekuko
ere izan da» DYA Gipuzkoa, eta ikusirik norainokoak izan diren
pandemiak herritar askorengan sorrarazi dituen kalte emozionalak,
hitzaldi/tailer ziklo bat prestatu du, «egoera emozional disfuntzional
desberdinak lantzeko eta hauei behar bezala aurre egiten irakasteko».

Doako saioak
Saioak irailean hasiko dira. Doakoak izango dira, hiru orduko iraupena
izango dute, eta DYAk Donostiako Intxaurrondo auzoan dituen
instalazioetan emango dira. DYArekin elkarlanean diharduen eta
tratamendu psikologikoetan eta irakaskuntzan eskarmentu handia
duen osasun-psikologo batek emango ditu guztiak.

Aurreratu dutenez, «hitzaldi/tailer horiek dinamikoak izango dira, eta
bertaratuek parte hartu ahal izango dute jorratzen ari diren gaiari
buruzko zalantzak azalduz edo norberaren esperientziak aurkeztuz».
Saioetan emozioen ezagutzan sakonduko da, antsietateari aurre egiteko
gakoak landuko dira, hala nola depresioa eta isolamendu soziala, eta
osasun psikologikoa eta bizitza emozional osasungarria izateko gakoak
ere hartuko dira aintzat.

Parte hartu nahi duen orok DYArekin harremanetan jarri beharko du,
irakaskuntza.eskola@dyagipuzkoa.com posta elektronikoaren bidez
edo 943 46 46 22 telefonora deituz. Gertuen dituen data eta ordutegien
berri emango zaio, eta izen-ematea egingo da.




