
  ما کودکان و کرونافوبیا

   آنهاست روان سالمت ضامن ترهاکوچک به توجه* 

 هب منجر تواندمی تغییر این و است کرده تغییر جهان سراسر در هاانسان همه زندگی معمول روال کرونا ویروس گیريهمه دلیل به اخیر ماه چند در

 سوي از مینهز این در بیشتري توجه به نیاز و نیستند مصون نیز ما کودکان میان این در و شود مختلف هايواکنش و عصبانیت افسردگی، استرس،

  : پردازد یم زیر مطالب ارائه به کودکان روان سالمت خصوص در اصفهان پزشکی علوم دانشگاه استادیار و پزشکروان سلیمی، هاجر دکتر. دارند  والدین

   

   کنید وگوگفت خود کودکان با *

 زمانی ،)نیامده شما شهر در بیماري این نگویید مثال(باشید صادق آنها با و دهید اطالعات او به کودك برداشت و سن حد در کرونا ویروس خصوص در 

  .  کنید انتخاب باشد، داشته را شما هايصحبت شنیدن حوصله البته و نیست بازي حال در شما کودك و ندارید دیگري مشغله که مناسب

 چگونگی و شما احساسات مدیریت متوجه و دارند نظر زیر را شما رفتار کودکان. باشید مناسبی روحی شرایط در باید نیز شما خود وگوگفت این براي

 و شیدبا صبور کمی بگذارد، میان در شما با را داندمی مورد این در آنچه هر کودك دهید اجازه وگوگفت این ابتداي در.هستند بحران این با برخوردتان

  .  نپرید او حرف وسط

   

   ببرید پی آنها هاينگرانی به *

  .  ببرید پی خصوص این در آنها هاينگرانی به توانیدمی کودکتان هاينقاشی و هابازي طریق از شما

 مرتب را خود هايدست باید بیمارنشدن براي اینکه مثال. بدهید او به کلی اطالعات و کنید اصالح را او حد از بیش هاينگرانی و غلط اطالعات سپس

  ... .  و باشیم نداشته نزدیک ارتباط دیگران با یا بشوییم

   

   ندهید قرار اخبار جریان در را کودکان *

 در. دهد شافزای را کودك نگرانی و استرس تواندمی مبهم اطالعات دادن. گیرند قرار اخبار جزئیات جریان در شما مانند کودکان نیست قرار باشد یادتان 

  . باشید کودکان حضور در شنوید،می بیماري این مورد در که شایعاتی خصوص در افراد سایر با کردنصحبت مراقب ضمن

   

   باشید سنشان اساس بر آنها سواالت پاسخگوي *

 دهدیم قرار تاثیر تحت را شما به آنها اعتماد ادامه در که چرا واقعی، پاسخی ولی دهید پاسخ آنها سن اساس بر خصوص این در خود کودکان سواالت به

  . هستند شما بر تکیه و اعتماد نیازمند بحران این در کودکان و

  . دهید ادامه دیگر زمانی در مجددا نیاز صورت در و دهید خاتمه کودکتان شدنکالفه از قبل را وگوگفت

   

   کنید جلب را آنها اعتماد *

  . هستند ایمن خانه در دهید اطمینان آنها به هستید، مراقبشان شما که دهید اطمینان کودکان به



 ساساح و محیطی حمایت میزان سرشتی، هايویژگی واقعیت، از آنها درك با متناسب آنها واکنش. دارد هیجاناتش بروز براي را خود شیوه کودکی هر

 عصبی، الفه،ک نگران، کودکان برخی شرایط این در که است طبیعی. دارند شدیدتري واکنش برخی و ترخفیف واکنش برخی است، متفاوت آنها امنیت

 بجا شرایط ینا در هانگرانی و احساسات این وجود که بگویید آنها به. باشد کرده درگیر را ذهنشان زیادي کنندهنگران افکار و باشند غمگین یا سردرگم

  . هستند طبیعی و

   

   دهید آموزش را خود از محافظت هايراه *

  .  خانهدهید در ماندن ها،دست شستن زدن،ماسک مانند. کنید یادآوري و آموزش را خود از مراقبت راه کودکانتان به

 در صحبت  .شوید یادآور را... و یکدیگر به افراد کمک شرایط، این بهبود براي پرستاران و پزشکان همه تالش آنها، به بیشتر اطمینان براي همچنین

  . کند ایجاد بیشتري نیتام احساس تواندمی موارد این خصوص

   

   نکنید بافیمنفی * 

 افراد آمار مختلف، وسایل کمبود مانند. کنید پرهیز کودکان حضور در بحران این منفی هايجنبه خصـــــوص در کـــــردنصـــــحبــــــت از

  ...   و مالی مشکالت شده،فوت

   

   دهید انجام را تانزندگی روتین برنامه *

 موزشآ ،بیداري و خواب زمان. گیرد صورت خصوص این در مناسب مدیریت باید مدارس تعطیلی با خصوص به دهید ادامه را خود زندگی روتین برنامه

   .شود مشخص بازي و

   

   دهید اختصاص کودکان به را بیشتري زمان * 

 در دهید هاجاز آنها به ضمن در. دارند شما جانب از بیشتري توجه به نیاز شرایط این در آنها کنید، صرف کودکانتان براي را بیشتري زمان روزها این در

  . باشند  ارتباط در فامیل افراد و خود دوستان با تصویري تماس یا تلفن طریق از روز در مشخصی دفعات

   

   دهید اهمیت هم خودتان روان سالمت به * 

. بگیرید کمک امر متخصصان از لزوم صورت در و دهید اهمیت خود روان سالمت به والدین عنوان به نیز شما است، الزم هامراقبت این همه براي

  . هستید آنها براي الگویی شما باشد یادتان

   

   کنید مشورت متخصصان با * 

 زا است، شده اضطراب و افسردگی و خواب اختالل رفتاري، مشکالت دچار یا است کرده پیدا حد از بیش ذهنی اشتغال شما کودك که صورتی در

  .بگیرید کمک حیطه این متخصصان و پزشکانروان

 


