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COVID-19 Günlerinde Stresle Başa Çıkma Önerileri

Mümkün olduğunca  
güvende (evde) olmak.

Günlük rutinlerimizi 
sürdürmek  

(yemek yeme  
ve uyku saatlerini 
değiştirmemek).

Sağlıklı ve dengeli 
beslenmek. Evde 

olsak bile aktif olmak.

Sevdiklerimizle 
iletişimde kalmak 

(görüntülü/sesli aramak, 
mesaj atmak).

Doğru ve güvenilir 
kaynakları günün belli 
saatlerinde, aralıklarla 

kontrol etmek. 

Fakat her şeyden önce bu durumun geçici olduğunu unutmamak!





COVID-19 Günlerinde Sağlık Çalışanlarına Yönelik 
Stres Hakkında Bilgiler
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Şu anda sağlık çalışanları çok yoğun bir tempoda ve 
gerçek bir tehditle yüz yüze bir şekilde çalışma hayatlarını 
sürdürüyorlar. Böyle bir durumda kaygı yaşamamalarını 
beklemek gerçekçi bir beklenti olmaz. 

Bu tip güçlü tehditlere uzun bir süre maruz kaldığımızda 
bilmemiz gerekenler: 

• Başa çıkma davranışlarımızda aşırılaşma görülebilir. 

• Fiziksel uyarılma halimiz sıklaşabilir. 

• Yoğun çaresizlik, öfke, kaygı ve korku gibi karışık 
duygularımız yoğunlaşabilir ve bu duygularla baş 
edilemeyeceği hissine kapılanabilir. 

• Felaket senaryoları zihnimizde yoğunlaşabilir.  

• TÜM BUNLAR BEKLENEN VE OLAĞAN 
TEPKİLERDİR.

KESİNLİKLE 
%100 

NORMAL



COVID-19 Günlerinde Sağlık Çalışanlarına Yönelik 
Stresle Başa Çıkma Önerileri
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Sağlık çalışanlarının hayati önem taşıyan görevlerine yardımcı 
olabilmek adına hem kendilerinin yapabilecekleri hem de bizim 

onlar için yapabileceklerimiz oldukça kıymetli. 

Sağlık Çalışanları Kendileri İçin 
Neler Yapabilir?

Biz Sağlık Çalışanları İçin 
Neler Yapabiliriz?

• Çalışma molaları vermek, 

• Aynı koşullarda çalışanlarla 
duygu ve başa çıkma paylaşımları 
yapmak, 

• İyi gelişmeleri de takip etmek, 

• Sağlıklı yiyecekler yemek, 

• Derin nefes alarak sürecin farkına 
varmak, kaygıların normal 
olduğunu hatırlamak. 

• COVID-19 hakkındaki olumlu 
gelişmeleri onlarla paylaşmak, 

• Onlarla iletişimde kalmak, 

• Hissettikleri kaygının olağan 
olduğunu hatırlatmak,  

• Yaptıkları işe saygı göstermek, 
daha anlayışlı yaklaşmak, 

• Takdir ve teşekkür etmek.





COVID-19 Günlerinde Çocuklarla Konuşmak
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Güven verici olabileceğinden ve fiziksel sağlığı geliştirebileceğinden düzenli bir 
programa uyun. Çocuklarınızı uzaktan okul çalışmalarına ayak uydurmaya teşvik edin.

Çocuklar strese yetişkinlerden daha fazla tepki gösterebilirler ve böyle zamanlarda 
ebeveynlerine daha fazla ihtiyaç duyabilir ve endişeleri, korkuları ve soruları hakkında 
konuşmak isteyebilirler. Onları dinleyecek birine sahip olduklarını bilmeleri önemlidir; 
onlar için zaman ayırın. Onları sevdiğinizi söyleyin ve bolca sevgi ve ilgi gösterin.

COVID-19, mevcut önleme çabaları ve ilgili olaylar hakkında söyledikleriniz ve 
yaptığınız şeyler, çocuklarınızın endişesini artırabilir veya azaltabilir. Doğruysa, 

çocuklarınıza kendilerinin ve ailenizin iyi olduğunu vurgulayın.

Televizyondaki veya internetteki bilgilere erişimi sınırlayın. Çocuklarınızı rahatsız edici 
olabilecek bilgileri izlemekten veya dinlemekten kaçının. Çocuğunuzla, internetteki 
COVID-19 hakkında kaç hikayenin söylentilere ve yanlış bilgilere dayanabileceği 
hakkında konuşun. Olgusal bilginin yokluğunda, çocuklar çoğu zaman gerçeklerden 
çok daha kötü durumları hayal ederler. Çocuğunuzla bu hastalığın gerçek bilgileri 
hakkında konuşun, bu kaygıyı azaltmaya yardımcı olabilir. 

COVID-19'un durumuyla ilgili güncellemeleri sürekli izlemek kaygıyı artırabilir , 
bundan kaçının. Gelişimsel olarak uygun olmayan bilgilerin (yani yetişkinler için 

tasarlanmış bilgilerin) özellikle gençlerde endişeye veya karışıklığa neden 
olabileceğini unutmayın. Bunun yerine çocuğunuzu oyunlara veya diğer ilginç 

etkinliklere dahil edin.



COVID-19 Günlerinde Kabuslarla Başa Çıkmak
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Sadece kendi sağlığımızın değil yakınlarımız ve hatta hiç 
tanımadığımız insanların sağlığının da sorumluluğunu taşıdığımız 
zor günlerdeyiz. Bu sorumluluk kaygı, korku, suçluluk, öfke, 
çaresizlik gibi bir çok güçlü duyguyu bir arada yaşamamıza sebep 
oluyor. Bu tip yoğun duygusal zorluklar yaşadığımız, belirsiz ve 
süreğen yaşam koşullarında, uyanıkken yaşadığımız zorlukların 
kabuslar şeklinde uykuda da deneyimlenmesi çok olasıdır. 

• Elinizde olmayan olumsuzluklardansa aldığınız tedbirlerin koruyucu özelliklerine odaklanmaya 
çalışmak (otobüsteki kişinin dikkatsizliğindense “Birazdan elimi yıkayacağım, aramızdaki mesafe 
yeterli, havadaki virüsün bulaşma riski düşük” gibi telkinler işe yarayabilir),  

• Kaygıyı arttıran düşüncelerinizi yakalayıp benzer düşünceler yoğunlaştığında temiz hava 
alabileceğiniz bir alan yaratarak, mesela pencereyi açarak, birkaç derin nefes almak,  

• Düşünceleri kontrol edemediğinizi hissettiğiniz anda dikkatinizi başka bir şeye yönlendirmek 
(mesela içinizden 17’şer 17’şer saymaya çalışmak, 17’şer 17’şer saymak zihninizin alışkın olmadığı 
bir görev olduğu için dikkatinizi düşüncelerinizden uzaklaştırarak hesaplamaya odaklayacaktır ya 
da kendinizi mutlu hissettiğiniz bir anı hatırlamaya çalışmak (hayal kurmak işe yarayabilir),  

• Gün içinde haberleri takip etmeyi sınırlandırmak, kendinize iyi gelen şeyler yapmak, sağlıklı 
beslenmek vb gibi yolları deneyebilirsiniz.

Bu kabuslarla başa çıkmak ya da etkisini azaltmak için;  
1) Uyanıkken stresi, kaygıyı kontrol etmeye çalışmak 
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2) Kabusun uykunuzu böldüğü ilk anlarda, kabusun etkisini kontrol etmeye çalışmak

• Uyanır uyanmaz oturur pozisyona geçerek ayaklarınızı yere koyacak şekilde dik oturmaya 
çalışın, bunun bir kabus olduğunu gün içinde yaşadığınız kaygı dışında herhangi bir anlam 
içermediğini, gelecekten haber vermediğini, böyle zamanlarda herkesin benzer deneyimler 
yaşadığını , güvende olduğunuzu, sevdiklerinizin de güvende olduğunu kendinize hatırlatın. 

COVID-19 Günlerinde Kabuslarla Başa Çıkmak

• Eğer uykunuzu bölen bir saatte kabusla uyanıyorsanız, sigara, kahve içmek, yemek yemek, 
yüzünüzü soğuk ve bol suyla yıkamak gibi uykunuzu açacak ve yeniden uykuya dalmanızı 
engelleyecek davranışlardan da kaçınmanız, kendinize biraz zaman vererek tekrar uykuya 
dalmaya çalışmanız daha faydalı olacaktır. 

• Kabusun etkisi uyandığınızda güçlü fiziksel tepkiler ( kalp çarpıntısı, terleme vb.), ve duygularla 
(korku, kaygı vb) bir süre daha devam eder. Bu durum kabusta korkuya sebep olan şeyin 
gerçekçi bir tehditmiş gibi algılanmasına, hayatınızda da kabusunuzdaki haliyle yer alıyormuş 
gibi bir illüzyona kapılmanıza sebep olur, bir kabusun etkisinin gün içinde devam etmesine, ara 
ara benzer duygularla aklınıza gelmesine hatta bazen “Acaba bana malum mu oldu?” diye 
düşünmemize sebep olan kabusun bu kısa süreli ama güçlü etkisidir. Bu sebeple de 
kabusunuzun sadece bir kabus olduğunu kendinize hatırlatmanız oldukça önemlidir. 

• Kabustan uyandığınız anda devam eden etkilerini 
 ne kadar azaltabilirseniz sizin için gerçekçiliğini o kadar 
kaybeder. Uyanır uyanmaz oturmanız, ayaklarınızı yere 
koyacak şekilde dik durmanız, yakınınızda su varsa 
yüzünüze su serpmeniz, 5 duyunuzla hissedebileceğiniz 
şeylere odaklanmaya çalışmanız (mesela odanın kokusu, 
örtünün dokusu, etraftaki sesler vb) ve kendinizi telkin 
etmeniz etkiyi azaltmaya yardımcı olacaktır. 
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COVID-19 Günlerinde Nefes Egzersizi Yapmak

Kaygı dönemlerinde, vücut stres adı verilen bir dizi belirtiyi 
tetikler. Solunum sık sık ve hızlı olur, kalp atış hızı artar ve 

kaslar gerilir. Stres tepkisinin karşıtı gevşeme tepkisidir. Nefes 
egzersizleri sayesinde gevşeme durumu gerçekleşir. Nefes 

alma derinleşir ve yavaşlar, stres belirtileri azalmaya başlar. Bu 
egzersizi günün seçtiğiniz zaman dilimlerinde toplam 5 kez; 

10’ar nefes alıp verişi olacak şekilde yapabilirsiniz. 

İşe yaraması için dikkat etmemiz gerekenler; 
1. Yavaşla! En yaygın hata çok hızlı nefes alıp vermek. Her bir nefes alıp verişin için 

zamanını içinden yavaş yavaş say. 
2. Nefeslerini saymak ikinci bir amaca hizmet eder. Aklını kaygının kaynağından alır. 

Aklını başka bir düşünceye kayarken yakaladığında, dikkatini saymaya geri 
döndür. 

3. Her adım için kullandığımız zamanlar bir öneridir, uzatılabilir veya azaltılabilir. 
Bunu yapmak doğal geliyorsa süreyi uzatabilir veya rahatsızlık hissedersen süreyi 
kısaltabilirsin. Sadece aldığın nefes verdiğin nefesten daha kısa olmalı. 

Arkana yaslan veya rahat bir pozisyonda uzan.  
Eğer istersen gözlerini kapat. Nefesi daha iyi 

hissetmek için karnına elini koymayı 
deneyebilirsin. Yeterince derin bir nefes al. 

Her alışla birlikte karnının şiştiğini ve  
her verişle indiğini fark et.3 Saniye 

Nefes al
5 Saniye 
Nefes ver
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COVID-19 Günlerinde Nefes Egzersizi Yapmak

Nefes Egzersizleri Neden Önemli? 
Kaygı dönemlerinde, vücut stres adı verilen bir dizi belirtiyi tetikler. Solunum 
sık sık ve hızlı olur, kalp atış hızı artar ve kaslar gerilir. Stres tepkisinin karşıtı 
gevşeme tepkisidir. Nefes egzersizleri sayesinde gevşeme durumu 
gerçekleşir. Nefes alma derinleşir ve yavaşlar, stres belirtileri azalmaya başlar.

Haydi Birlikte Deneyelim: 
Çevrenizdeki seslere dikkat edin. Her türlü sesi fark etmeye çalışın. Bu sesler trafik sesi gibi 

rahatsız edici sesler olsa bile yine de dikkatinizi seslere verin. Buradaki kritik konu sese 
dikkatinizi verdikten sonra ona herhangi bir duygusal bir tepki vermemeye, “iyi/kötü”, “hoş/hoş 
değil” gibi değerlendirmelerde, yargılamalarda bulunmamaya çalışmaktır. Sesleri sadece fark 
edin. Hoşlansanız da hoşlanmasanız da duygunuzu bir kenara bırakın ve seslerin tonlamasını, 
yoğunluğunu, sürelerini, sıklığını, iniş çıkışlarını gözleyin, bu özellikleriyle ayırt etmeye çalışın. 

Dikkatinizi bedensel duyumlarınıza verin. Bu duyumlar, ellerden, ayaklardan, sırtınızdan, 
boynunuzdan geliyor olabilir. Bedeninizde gelen bu “sinyalleri” de sadece fark edin, 

yargılamadan, değerlendirmeden, herhangi bir duygusal tepki vermeden, bu duyumlarınızı 
sadece uzaktan “seyredin”. Duyumların yoğunluğunu, süresini, sıklığını, iniş çıkışlarını gözleyin, 

onları bu özellikleriyle ayırt etmeye çalışın. 

Nefesinizi fark edin ve sadece “seyretmeye” çalışın (Nefes alıp verirken, nefes burnunuzun 
ucundan karnınıza kadar nasıl duyumlar yaratıyor fark edin. Nefesi alırken ve verirken sesindeki, 

kuruluğundaki, serinliğindeki değişimleri gözlemeye çalışın).


