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-PANDEMİ SÜRECİ BİLGİLENDİRME SERİSİ-

ÇOCUK VE ERGENLERDE

ÖZ BAKIM VE İLİŞKİLERİN ÖNEMİ

#bizimicinonemlisin

Öz Bakım / Self Care (Tüm Aile Bireyleri İçin)

Öz bakım aktiviteleri (bireyin fiziksel/psikolojik sağlık ve iyi oluş halini
devam ettirebilmek için kendisi tarafından gerçekleştirilen eylemler)

pandemi sürecinin neden olduğu psikolojik zorlanma, baskı ve kaygıyı
hafifletmeye yardımcı olabilir. Bu süreçte bakım verenin çocuğun

ihtiyaçlarına cevap verebilmesi için fiziksel, duygusal ve bilişsel olarak
kendi iyilik hali son derece önemlidir. Tıpkı uçuş görevlilerinin

başkalarına yardım etmeden önce kendi oksijen maskelerini takması
gibi; bakım verenin de öncelikle kendi öz bakım (self care) sürecini
gözetmesi önemlidir.

Bakım verenler evlerde bulunulması gereken bu süreçte; ebeveynlik,

çalışma, sosyal, bireysel vb. farklı yaşam alanlarına ait sorumlulukları
tek bir yerden yürütmek durumundadır. Psikolojik iyi oluş halinin
korunması adına, farklı yaşam sorumluluklarının birbiri ile olan

Örneğin;

sınırlarını belirleyebilmek önemlidir.

bireyin kendisine ev içerisinde bir köşe yaparak bireysel alan tanıması,

pandemi süreci öncesinde keyif alınan hobilerin mümkün olduğunca eve
taşınması,

beslenme ve fiziksel aktivite rutini oluşturulması,

sosyal medya ve haberler için günün belli bir saati belirlenerek aşırı maruz
kalmanın önlenebilmesi,

kişinin destek mekanizmasını olumlu/olumsuz etkileyen sosyal çevrenin
belirlenebilmesi ve gerektiğinde duygusal sınırın çizilebilmesi,

bireyin bakım veren olarak kendisini yorgun/bitkin hissettiğinde, bunu

çocuğun gelişimine uygun bir dille anlatarak ‘ben’ zamanı oluşturabilmesi.

"Birlikte oyun oynamamızın sana çok iyi geldiğinin, birlikte çok eğlendiğimizin ve
bunun bitmesini istemediğinin farkındayım. Ben de seninle birlikte geçirdiğim
zamandan çok keyif alıyorum. Ama şuan artık biraz yorgun hissediyorum, seninle
keyifli vakit geçirmeye devam edebilmem için 30 dakika kadar dinlenmeye ihtiyacım
var. Bunun için odama gidip uzanarak kitap okumak istiyorum. Bu sırada ben
dinlenirken sen de ... (sevdiği bir iki aktivite önerisi sunarak) yapabilirsin belki. Sonra
birlikte oynamaya devam edebiliriz."

Tıpkı pandemi süreci öncesinde olduğu gibi, gün içerisinde her aile

bireyinin kendisine özel kılmak istediği bir zaman dilimi olabilir. Bu

anlamda çocukların gelişim dönemlerine göre bireysel ihtiyaçlarına
saygı gösterilmesi ve onların ‘ben’ zamanı oluşturmalarını

destekleyerek, hassas ve duyarlı yaklaşılması son derece önemlidir.

Örneğin; pandemi süreci hakkında konuşulmadan ve endişelenmeden,

çocukların ilgi alanlarına göre güvenli etkinlik aktiviteleri oluşturulabilir.
Evdeki ortak kullanım/oturma alanlarında kendisine ait bir köşe
yapması desteklenebilir.

Ebeveyn ve çocukların birçok sorumluluğu aynı anda üstlenmek
durumunda olduğu bu süreçte , öz bakım (self care) kaynaklarını
kullanmak, süreç ile baș etmeyi kolaylaștırabilir.

Aile İlișkilerinin Önemi

Aile üyeleri arasındaki ilişki ve iletişim biçimleri, çocukların ve

ergenlerin pandemiye yönelik duygusal tepkilerini ve stresle baş etme
süreçlerini etkileyebilir. Bu süreçte, ailedeki bireylerin birbirlerine özel

bir ilgi ve dikkat göstermesi ve birbirlerinin ihtiyaçlarına duyarlı olması
sağlıklı bir ilişki ortamı açısından önemlidir.

Çocuklar zor zamanlarda ebeveynleriyle daha yakın olmayı, daha fazla
bağ kurmayı isteyebilirler, daha talepkâr olabilirler. Yetişkinlerin sevgi
ve ilgisine daha çok ihtiyaç duyabilirler. Çocuklar ve ergenler bu

süreçte; ihtiyaçlarının gözetildiği, kaygı ve korkularının görmezden

gelinmediği, kapsandığı ve dinlendiği bir ilişki ortamında stresle daha
iyi baş edebilirler. Evde huzurlu ve sevgi dolu ilişkilerin olması,

çocuklara güvende ve seviliyor olduklarını hissettirerek stresle başa
çıkmalarına yardımcı olabilir.

Aile üyeleri arasında pozitif bir dil, aktif dinleme ve empatinin hakim

olması; aile ilişkilerinin açık, net, samimi ve şefkatli olması; problemlere
çözüm odaklı ve birlikte yaklaşılması, olumlu aile ortamının

sürdürülmesinde destekleyici olabilir. Ev içerisindeki olumsuzluklar veya
çatışmalar bu süreçte artabilir (örn. kardeşler arası çatışma, yetişkinlerin
tartışmaları). Çatışmaların çözümü için çabalamanın ve destekleyici

olmaya çalışmanın önemli olduğu unutulmamalıdır. Bu bağlamda, bakım

verenlerin ailedeki tüm bireylerle nazik ve şefkatli bir iletişim kurması da,
çocuklara ayrıca rol model olmalarını sağlayacaktır.

0-2 yaş çocuklarında; bakım verenlerin kendi kaygılarını dengelemeye
çalışmaları, ebeveynlerin şefkatli dokunuş ve konuşmaları, çocuklarda
güven ve huzur oluşmasını sağlayarak süreçle baş etmelerini
destekleyebilir.

3-6 yaş çocuklarında; salgınla ilgili merak ettikleri, korku veya kaygı
duydukları konuları sıklıkla sorma ihtiyacı görülebilir. Aile birliğinin

olması, bakım verenlerin çocukları güvende hissettirmesi, yargılayıcı

ya da kısıtlayıcı olmadan dinlemesi ve onların yanlarında olması; baş
etme sürecini kolaylaştıran etmenler arasında sayılabilir.

6-13 yaş çocukları; COVID-19’a yakalanan arkadaşlarının veya
öğretmenlerinin olup olmadığını merak edebilir. Bununla ilgili

endişeleri varsa bunları yok saymadan, kapsayıcı ve güven ortamı

yaratarak dinlemek; çocuğun bu durumla baş etmesini sağlayabilir. Bu
dönem, çocuğunun sosyalleşme becerilerini sergilediği, buna ihtiyaç

duyduğu ve diğerlerini (sosyal ortamdaki akranlarını, öğretmenini vs.)
merak ettiği bir dönem olarak ele alınabilir

13-18 yaş arası ergenlerin; pandemi sürecinde normalde olduğundan
daha çok tolere edilmek; sesini, dünyasını, bakış açısını fark ettirmek
gibi ihtiyaçları olabilir. Bu süreçte aile dinamiğinin birlik halinde ve
güvenli ilişki içinde olması kaygıyla baş etme sürecine katkı
sağlayabilir.

Sosyal İlișkilerin Önemi
Belli yaş gruplarında çocukların ruhsal, zihinsel, motor ve sosyal

becerilerini kazanmalarını destekleyen faktörler vardır. Bunlar; 0-3 yaş
grubu için bakım verenle kurulan ilişki ve oyun, 3-6 yaş grubu için

oyun ve okul öncesi eğitim, 6-10 yaş grubu çocuklarda okul ortamında
bulunmak, öğretmenleriyle ve yaşıtlarıyla ilişki kurmak, ergenler için
akran gruplarıyla sosyalleşmek ve okul ortamında bulunmaktır.

Akranlarla kurulan sosyal ilişkiler, çocuklarda stresle baş etme

yöntemlerini keşfetmeyi, problem durumlarına ilişkin bilgi sağlamayı

ve tartışmayı, düşüncelerini ve duygularını paylaşmayı, başkalarının da

benzer problemleri olduğuna dair farkındalık sağlamayı destekleyicidir.
Bu nedenle çocukların sosyal çevresiyle var olan ilişkilerini korumak
ve güçlendirmek psikolojik iyilik hali için destekleyici olabilir.

Öneriler
Akranlarıyla ekran karşısından görüşebilecekleri saat ve günler
üzerine konuşmak ve bunları birlikte planlamak
Aile içi iletişimi korumak ve güçlendirmek

Ortak aktivite ve yemek saatleri oluşturmak

Aile bireyleriyle çocuğun/çocukların yaşına uygun oyunları
oynamak

Düzenli görüşülen aile büyükleri, akrabalar ve arkadaşlar ile sık sık
telefonda konuşulması/görüntülü olarak görüşmek

Özlediği kişilerle ekran karşısından görüşürken paylaşabilecekleri
aktiviteleri desteklemek

Birbirlerine fotoğraflarını, çizdikleri resimleri, birlikte

oynayabilecekleri oyun önerilerini gönderebileceklerini /
paylaşabileceklerini hatırlatmak

pandemi sürecinde de sosyal ilişkileri sürdürmek için destek

sağlayabilir.
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