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Jak radzić sobie ze stresem i lękiem wywołanym przez COVID-19

Nawet w najbardziej sprzyjających okolicznościach, opieka nad dzieckiem z chorobą przewlekła jest

trudna. Jest ona jeszcze trudniejsza w sytuacjach niespodziewanych, takich jak epidemia COVID-19.

Zapewnienie odpowiedniej ilości czasu dla siebie pozwoli na zmniejszenie nasilenia stresu i pomoże

nam przejść przez tą trudną dla wszystkich sytuację. Niestety, nie ma jednej prostej odpowiedzi na

pytanie,  jak  radzić  sobie  ze  stresem,  ponieważ każdy doświadcza  stresu w inny sposób.  Podczas

czwartego  seminarium  internetowego  (webinaru)  WDO  (World  Duchenne  Organization)

neuropsychologowie kliniczni  dr Jos Hendriksen i dr Molly Colvin  dzielą się tym, co możesz zrobić,

aby zadbać o siebie i swoje dzieci.

Problemy psychospołeczne podczas epidemii COVID-19 

Stres  jest  normalną  (prawidłową)  reakcją  na  nienormalną  (nietypową)  sytuację.  COVID-19  jest

sytuacją  nietypową,  jednak  musimy  pamiętać,  że  stres,  którego  doświadczamy podczas  epidemii

COVID-19, jest reakcją normalną. Ponieważ nie wiemy, jak długo potrwa ten okres stresu, nasz stres

trwa bez wyraźnego punktu końcowego. Dlatego mamy tendencję do pozostawania w fazie oporu,

który może prowadzić do wyczerpania. Stres może mieć charakter fizyczny lub poznawczy, wpływając

na  koncentrację  lub  pamięć.  Może  wywoływać  gniew  lub  depresję,  wpływać  na  pamięć  lub

koncentrację albo powodować ból brzucha czy głowy. Czasami nawet nie zdajemy sobie sprawy z

tego, że jesteśmy przewlekle narażeni  na stres i  jaki  wywiera on wpływ na nasze umysły I  ciała.

Przewlekły stres może być trudny do rozpoznania i może stanowić nieświadome zagrożenie.

1. Stres to normalna zdrowa reakcja na zagrożenie. 

Ważne jest, aby zdawać sobie sprawę ze swoich myśli, obaw czy poczucia niepewności, zwłaszcza jeśli

nie wiesz, jak długo potrwa ta sytuacja. Najważniejsze jest, aby najpierw zadbać o siebie.

2. Zadbaj o siebie ! 

Istnieje  zasada zwana „zasadą  maski  tlenowej”  pochodzącą z  lotnictwa.  Oznacza  to,  że  najpierw

musisz pomóc sobie, zanim zajmiesz się innymi, nawet jeśli jest to Twoje dziecko. Jeśli nie zadbasz o

siebie, najprawdopodobniej nie będziesz w stanie pomóc innym



3. Pozostań w równowadze

Bądź dla siebie miły i bądź w kontakcie ze swoim ciałem fizycznym. Jest to znane jako „mindfulness”.

Obserwuj, zwróć uwagę na to co się dzieje, uświadom to sobie, przyjmij to, zatrzymaj się i odetchnij.

Odpoczynek I „wyłączenie” poprzez czytanie książki lub uprawianie sportu jest ważne, aby zwiększyć

twoją  odporność.  Zdrowe  odżywianie,  wystarczająca  ilość  snu  oraz  wdech  i  wydech  to  kilka

przykładów „mindfulness”

4. Zrób przerwę dla mózgu

Zrób  przerwę  od  ciągłego  dostępu  do  informacji  o  koronawirusie  w  multimediach.  Ogranicz

wiadomości i uważaj na to, co czytasz I oglądasz. Pomocne jest zaplanowanie przerw na korzystanie z

telewizji,  internetu itp. Jeśli  czytasz lub oglądasz coś, a Twoje tętno przyspiesza,  oddech staje się

płytszy lub twoje myśli  zaczynają przyspieszać,  są to wskaźniki mówiące o narastającym stresie –

wtedy należy zrobić sobie przerwę

5. Ćwicz dbanie o siebie

Drugim przesłaniem jest zachowanie równowagi, zrobienie przerwy dla mózgu, a także umożliwienie

tego swojemu dziecku wraz z zastosowaniem zasad higieny multimediów.

6. Przerwij łańcuch zmartwień

Kiedy  Twój  lub  Twojego  syna  mózg  zaczyna  się  martwić  o  wszystko,  nazywa  się  to  łańcuchem

zmartwień.  Na przykład:  odczuwasz  ból  głowy I  myślisz,  że  może to być  koronawirus.  Następnie

martwisz się, że mogłeś przekazać go innym. Ten łańcuch myśli lub obrazów nazywa się łańcuchem

zmartwień, gdzie nawet drobne problemy mogą zostać wyolbrzymione. Może Cię to kosztować dużo

energii.

7. Wykorzystuj swoją energię i czas tylko na te rzeczy, na które możesz mieć wpływ

Aby pomóc kontrolować stres Twój lub Twojego dziecka, możesz sobie wyobrazić kręgi wpływów,

opisane  po  raz  pierwszy  przez  dr  Covey.  Wewnętrzny  mały  okrąg  jest  okręgiem  kontroli,  drugi

zewnętrzny okrąg jest okręgiem niepweności. Kiedy się martwisz, szukaj kontroli  nad rzeczami, na

które możesz mieć wpływ, i  nie powinieneś zbytnio przejmować się rzeczami,  na które nie masz

wpływu.  Rzeczy,  których  nie  możesz  kontrolować,  to  na  przykład  utrzymywanie  odpowiedniego

dystansu (social-distancing) przez inne osoby, lub czy możesz chodzić do pracy czy Twoje dziecko do

szkoły. Jest istotne, aby wykorzystać swoją energię na rzeczy,  na które masz wpływ: czy będziesz

oglądać wiadomości, czy myjesz ręce i czy i jak pomożesz innym ludziom. Pomaganie ludziom daje

nam  poczucie  pewności  I  wspólnoty  w  zakresie  rzeczy,  które  możemy  kontrolować.  Możemy

sprawdzić czy np. nie skończyły nam się leki, czy mamy możliwość zamówienia nowych, upewnić się

jaki jest harmonogram wizyt wirtualnych lub terapii.



8. Skoncentruj się na rzeczach, na które masz wpływ

Przestań marnować czas na rzeczy, których nie możesz kontrolować, I skup się na rzeczach, które

możesz  kontrolować.  Światowa  Organizacja  Zdrowia  przekazała  informacje  o  pierwszej  pomocy

psychologicznej.

Chodzi o dwie rzeczy: znalezienie wsparcia i znalezienie kogoś komu można udzielić wsparcia.

1. Znajdź wsparcie i pozostań w kontakcie

System znajomych/przyjaciół, w którym oferujecie sobie praktyczne wsparcie, jest genialny. Również

komunikacja jest  niezbędna, ponieważ pomaga mówić o swoich potrzebach i  zmartwieniach oraz

pomaga identyfikować osoby, które wymagają wsparcie i te które mogą jego udzielić. Pozostań w

kontakcie z innymi rodzinami i rówieśnikami. Pozostań w kontakcie i komunikuj się. Zaplanuj czas na

kontakt  z  rodziną  i  przyjaciółmi,  których  nie  ma  w  twoim  domu,  przez  telefon  lub  platformy

internetowe. Wybierz czas, aby skotaktować się z szerszym kręgiem znajomych, którzy mogą udzielić

Ci  wsparcia  w  tym  trudnym  okresie  izolacji,  aby  poczuć,  że  nadal  masz  łączność  ze  światem

zewnętrznym.

2. Skoncentruj się na miłych/pozytywnych rzeczach

Podczas rozmów staraj się skupiać na rzeczach, które sprawiają ci przyjemność i są miłe – o graniu w

gry, o przeczytanych książkach czy obejrzanych filmach, zamiast o tym, co dzieje się wokół COVID.

Porozmawiaj o swoich doświadczeniach, zachowując osobisty charakter, pomoże wyśrodkować je tu i

teraz, w przeciwieństwie do przejścia do kręgu rzeczy, na które nie masz wpływu.

3. Utrzymaj rutynę

Ważne  jest  również,  aby  wprowadzić  plan  dnia  i  przestrzegać  jego  zasad.  Pomyśl  o  tym,  jak

zamierzasz wprowadzić przerwę na regularne posiłki i czas na aktywność fizyczną, taką jak spacer, jak

możesz wyjść na świeże powietrze lub spędzić czas na śpiewaniu lub graniu w gry. Daje to Twojemu

dziecku poczucie, że w jego otoczeniu panuje kontrola. Pomaga im to w podziale czasu, ponieważ

dzieci nie mają takiego samego wyczucia czasu, jak dorośli.

4. Dyskutuj o faktach

Wiemy, że nazwa koronawirus pochodzi z łaciny i oznacza koronę, I możesz o tym porozmawiać ze

swoja  rodziną,  znajomymi.  Wtedy,  wirus  staje  się  czymś  namacalnym  i  nieco  bardziej

kontrolowanym. Innym faktem jest to, że niewiele dzieci ulega zarażeniu, a większość zakażeń ma

przebieg łagodny. Twoje dziecko nie powinno zapominać, że jest wiele osób, którzy pracują, aby Was

chronić, i nie powinien się tym martwić. Pozwól mu przekazać swoje obawy dorosłym, którzy kochają

I troszczą się o swoje dziecko, ponieważ krąg kontroli dziecka jest mniejszy od dorosłego.



5.Ćwicz aktywne słuchanie

Aktywne słuchanie pomaga odkryć obawy Twojego dziecka. Jeśli dziecko zapyta cię, co się stanie, jeśli

zachoruje, nie udzielaj odpowiedzi, ale spróbuj słuchać i usłyszeć jego zmartwienia. Pozwól dziecku w

pełni odpowiedzieć na pytanie. Zapytaj „Martwisz się tym, co słyszałeś?”

Tłumaczenie I opracowanie w polskiej wersji językowej
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