
Αποφυγή καταστάσεων/πραγμάτων (π.χ., Να κοιμάστε στο ίδιο
κρεβάτι με τα παιδιά σας αντί να κοιμούνται μόνα τους) 
Απομάκρυνση ή αποφυγή από άλλους ανθρώπους
Συνεχής αναζήτηση πληροφοριών στο διαδίκτυο για την πανδημία
και έλεγχος για ενημερωτικούς σκοπούς (π.χ., Κοιτάζοντας σε συχνά
χρονικά διαστήματα τις ειδήσεις για τυχόν εξελίξεις ή νεότερα)
Αφιέρωση
αρκετού χρόνου για να μιλήσετε σχετικά με τις ανησυχίες σας
Υπερβολική απασχόληση του μυαλού με διάφορα πράγματα ή
σκέψεις, παρά να είστε επικεντρωμένοι σε δραστηριότητες που
κάνετε σε κάθε χρονική στιγμή
Πλύσιμο χεριών σε υπερβολικό βαθμό, τέτοιο ώστε να ξεπερνά και
τις ιατρικές συμβουλές

Φροντίστε τον εαυτό σας

 
Eίναι κατανοητό να αισθάνεστε άγχος και ανησυχία αυτή την περίοδο, και
πιθανόν να έχετε να διαχειριστείτε δύσκολες καταστάσεις, νέες
προκλήσεις. Ψάξτε για πράγματα που μπορούν να φανούν χρήσιμα στην
αντιμετώπιση. Αυτό θα σας βοηθήσει να ανταποκριθείτε καλύτερα στην
επικοινωνία σας με παιδιά και νέους.
 
 
 
Διατηρείστε τις υγιείς συνήθειες σας
 
Προσπαθήστε να διατηρήσετε τις ρουτίνες σας, όσο το δυνατόν
περισσότερο, όπως για παράδειγμα τις συνήθειες που αφορούν το φαγητό,
τον ύπνο, το διάβασμα, το παιχνίδι ή την ξεκούραση. Οι ρουτίνες βοηθούν
τα παιδιά και τους νέους να αισθάνονται περισσότερη ασφάλεια. Ακόμη,
μια βόλτα στη φύση είναι ευεργετική και σύμφωνα με έρευνες μπορεί να
bελτιώσει τη διάθεση. Προσπαθήστε να αφιερώνετε χρόνο σε εξωτερικές
δραστηριότητες-παιχνίδια στη φύση, μαζί με παιδιά και νέους που
βρίσκονται στο οικογενειακό σας περιβάλλον. Αν δεν είναι εφικτό αυτό,
μπορείτε να τους ενθαρρύνετε να κάνετε αθλητικές ασκήσεις στο σπίτι, με
τη βοήθεια αθλητικών ασκήσεων που υπάρχουν ήδη δωρεάν στο
διαδίκτυο.
 
 
 
Κινητοποιηθείτε για να διακόψετε το Φαύλο Κύκλο

 
Υπάρχουν κάποιες συμπεριφορές που μπορεί εύκολα να εντάχθηκαν στην
καθημερινότητα σας την παρούσα περίοδο, και πιθανόν να επιδεινώνουν
και να διατηρουν το άγχος σας μακροπρόθεσμα. Παραδείγματα τέτοιων
συμπεριφορών είναι:

 
 
 
 
 
 
 

Στήριξη παιδιών και νέων που έχουν ανησυχίες
σχετικά με τον COVID19

#μένουμεσπίτι

Συμβουλές για γονείς, φροντιστές και άτομα που
δουλεύουν με παιδιά και νέους



#μένουμεσπίτι

Να αναγνωρίσουν ότι είναι κατανοητό να αισθάνονται ανησυχία ή άγχος
Να αναπτύξουν μια σωστή και ρεαλιστική κατανόηση της κατάστασης
Να αναγνωρίσετε απλά και πρακτικά πράγματα που μπορούν να κάνουν, αλλά ταυτόχρονα να
είναι ξεκάθαρα τα όρια της δικής τους ευθύνης

Επικοινωνία με παιδιά και νέους
 

Τα παιδιά και οι νέοι θα αναζητήσουν από τους ενήλικες γύρω τους βοήθεια για το πώς μπορούν να
αντιμετωπίσουν την παρούσα κατάσταση και εάν θα πρέπει να ανησυχούν. Προσπαθήστε να
διαχειριστείτε τις δικές σας αντιδράσεις, κατά τη διάρκεια συνομιλίας με παιδιά και νέους. Αυτό δε
σημαίνει ότι πρέπει να κρύψετε το άγχος σας. Αντιθέτως, είναι σημαντικό να βοηθήσουμε τα παιδιά
να κατανοήσουν και να αντιληφθούν ότι είναι φυσιολογικό να υπάρχει το αίσθημα του άγχους, και
να βρείτε μαζί τρόπους αντιμετώπισης (π.χ., «Όταν νιώθω άγχος για την παρούσα κατάσταση,
μπορώ να τηλεφωνήσω σε ένα φίλο, ή να δω μια αγαπημένη σειρά για να απομακρύνω το μυαλό
μου από τις σκέψεις αυτές»). Είναι εντάξει να γνωρίζουν τα παιδιά ότι και οι ενήλικες ανησυχούν,
αλλά θα αισθάνονται πιο φοβισμένα και θα δυσκολεύονται να μοιραστούν τις ανησυχίες τους αν
βλέπουν ότι οι ενήλικες γύρω τους αισθάνονται συγκλονισμένοι.
 
 
Μιλώντας για τις ανησυχίες
 
Είναι καλό να μιλάμε για ανησυχίες και να ακούμε τις ανησυχίες των παιδιών και των νέων.
Προσπαθήστε να τους δώσετε χρόνο και χώρο για να σας μιλήσουν. Πιθανόν να μην σας δείξουν
ότι θέλουν να μιλήσουν, συνεπώς μπορείτε να παρατηρήσετε τυχόν σημάδια, όπως για
παράδειγμανα είναι πιο κοντά σας από ότι συνήθως.
 
 
  
Πότε να μιλήσετε
 
Θα είναι το ιδανικό αν μπορείτε να μιλήσετε στα παιδιά και τους νέους όταν βιώνουν αυτές τις
ανησυχίες, ακριβώς επειδή πιστεύουν ότι είναι σε θέση να μιλήσουν ξεκάθαρα εκείνη τη στιγμή.
Ωστόσο, αυτό δεν είναι πάντα εφικτό. Είναι όμως σημαντικό να μιλάτε σε μια χρονική στιγμή κατά
την οποία και εσείς και τα παιδιά/νέοι, δεν είστε απασχολημένοι ή κουρασμένοι. Επιπλέον, πιθανόν
να είναι χρήσιμο να προσπαθήσετε να αποφύγετε τις συζητήσεις σχετικά με τις ανησυχίες πριν τον
ύπνο, καθώς τα πράγματα συχνά φαίνονται πιο τρομακτικά και ανησυχητικά την ώρα του ύπνου.
Εάν τα παιδιά φαίνεται να έχουν ανησυχίες σε αυτές τις στιγμές, ενημερώστε τα ότι έχετε ακούσει
την ανησυχία τους και ότι σίγουρα θέλετε να μιλήσετε για αυτήν και συμφωνήστε να τη συζητήσετε
σε μια άλλη στιγμή, τηρώντας βέβαια τη συμφωνία αυτή. Τότε, ίσως να προκύψουν άλλα πράγματα
που μπορούν να σκεφτούν αντί να ασχοληθούν με την ανησυχία.
 
 
 
Πώς να τους μιλήσετε;
 
Τα βασικά χαρακτηριστικά των καταστάσεων που δημιουργούν ανησυχία και άγχος είναι η
αυξημένη αίσθηση αβεβαιότητας, δυνητικής απειλής και ευθύνης και μια μειωμένη αίσθηση
ελέγχου. Συνεπώς, είναι εύκολο να καταλάβουμε γιατί οι παρούσες συνθήκες τροφοδοτούν το
άγχος. Έτσι, σε συνομιλίες με παιδιά, είναι σημαντικό να τους βοηθήσετε:

 
 

Συμβουλές για γονείς, φροντιστές και άτομα που
δουλεύουν με παιδιά και νέους

@Κέντρο Ψυχικής Υγείας - Mental Health Center

@mentalhealthcenterucy


