


REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA 

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 

Psikolojik Sağlamlığı 

Artırmak İçin Yapılması 

Gerekenler: 



Güçlü yönlerinizi fark edin 

Tedavi sürecinde hasta ve hasta yakınlarının düşünmek ve 
farkında olmak için çokça vakti olacaktır. Hatta fark etmekten öte 
yazmak da iyi olabilir. 

Güçlü yönlerinizi analiz edin 

• Bugüne kadar geçirdiğiniz fırtınaları düşünün. Sizi ayakta tutan ne
oldu? “Bununla nasıl başa çıkmıştım” sorusunu sorun ve cevabını bu- 
lun. Hatta bulmakla yetinmeyin, geliştirin.
• Aynı zamanda başkalarının deneyimlerinden de öğrenmeye çalışın.

• Psikolojik sağlamlığı destekleyen rutinleriniz olsun, bu maddeleri tek
bir defa yapmak değil, hayatınızın bir parçası haline getirmek
hedef olabilir. Size iyi gelen kişileri, kitapları, şarkıları ve filmleri
yakınlarınızda bulundurun.
• Olumsuz düşüncelerle geçireceğiniz vakti ve enerjiyi, gelişime
harcamanın tam da zamanı.

Korku ve Kaygılarınızı Kabul Edin: 

• Pandemiler sırasında da korku ve geleceğe yönelik kaygı du- 
yulması normaldir.
• Bireyler olası bir tehditle karşılaştıklarında korku ve kaygı
yaşarlar.
• Korku ve kaygının hiç olmaması sağlıkla ilgili önlemleri
almaktan alı koyabilir.
• Benzer şekilde aşırı korku ve kaygı da önlemler almaktan
alıkoyabilir.
• Orta seviye korku ve kaygı pandemiler sırasında yararlı olabilir.



 

 

Sağlığınızı koruyun: 

Mevcut şartlar içinde olabilenin en iyisini yapmaya çalışın. 

• Doğru beslenme, uyku, egzersiz ve dinlenme koşullarını 

planlayın. 

• Bulaşmayı önlemek için sağlık otoritelerinin önerilerini 

uygulayın, bu hem sizi hem diğerlerini koruyacaktır. 

 

 

Gerçekçi olun: 
 
Tarihteki ilk pandemiyle karşı karşıya olmadığımızı unutmayın. 
• Geçmişteki insanların çok daha sınırlı kaynaklara sahip 
olmalarına rağmen bunu atlattığını hatırlayın. 
• İnsanlar dirençlidir ve pandemiden önceki hallerine dönmeyi 
başarırlar. 
• Bu dönemin geçici olduğunu daima hatırda tutun ve sonrası 
için amaçlar belirleyin. 
• Yaşam amaçlarının psikolojik direncinizi artıracağını 
unutmayın. 

 

 

Gerçekçi olun: 
 



Normal rutininizi mümkün olduğunca yapmaya çalışın: 

• Karantina ya da izolasyonda olsanız bile günlük
alışkanlıklarınızı mevcut koşullar içinde olabildiğince devam
ettirmeye çalışın.

Aile içi iletişimi güçlendirin: 

• Aile bireylerinin duygularını anlamaya özen gösterin.
• Aile bireylerinin duygusunu yönetmek için önce kendi duygu- 
nuzu yönetin.
• Çocuklarınızla pandemiyi onların anlayacağı bir dille konuşun.
• Aile bireylerinin pandemiye yönelik soruları varsa cevaplayın
ve kaygısının azalmasına yardımcı olun. Hastalık sürecinde siz
kadar onlar da yıpranıyor olabilir, ailenize yardımcı olmak hem
size güçlü hissettirecektir hem de sizin gücünüzü gören aileniz
mutlu hissedecektir.

İletişimde kalın: 

Bu dönemde de iletişim ve etkileşim önemlidir. 
• Yakınlarınızla iletişimi güçlendirmek amacıyla teknolojinin sağ- 
ladığı imkanlardan faydalanın.
• Sosyal destek, duyguları paylaşmak bu zorlu süreci atlatmanı- 
zı ve kaygınızın normal seyrinde kalmasını sağlayacaktır.
• Evde her yaş grubunun dahil olabileceği etkinlikler üretin.
• Yalnız kaldığınız zamanı azaltın, sosyalleşmek koruyucu bir
faktördür. Pandemi sürecinde fiziksel yalnızlık olabilir fakat tele- 
fonla iletişimi mutlaka sürdürün.



 

 

 
 
 

Nasıl güvende olacağınıza dair bilgiyi doğru 

kaynaklardan edinin: 

Pandemi ile ilgili yalnızca resmi otoritelerden gelen bilgileri takip 
edin. 
• Özellikle sosyal medya üzerinden edinilen bilgiler korku ve 
kaygınızı aşırı yükseltebilir. 
• Doğru ve yeterli bilgi edinmeye çalışın. 
• Aşırı bilgi sadece kaygıyı artırır, sağlığı güçlendirmez. 
• Bu dönemde çok fazla komplo teorisi ortaya atılabilir, bunlara 

inanmak fayda getirmeyecektir. 
 

 

Düzenli uyuma ve uyanma saati belirleyin: 

• Vücut saatini düzenlemek için bu duruma dikkat etmek önem- 
li. Bunu sağlamak için de özellikle parlak ışıktan uzak durmak 
gerekli. Bilgisayar ve telefon ekranlarıyla olan uzun süreli ilişki- 
ler uyku ile ilgili sorunların sebebi olabilir. Özellikle yatakta uyu- 
madan önce telefonla geçirilen zaman uykuya geçme süresinin 
uzamasına neden olabilir. Mümkünse yatağa geçildiğinde te- 
lefonla aramızda ulaşamayacağımız bir mesafe olması gerekir. 
• Her gün açık havada yürüyüş yapın: Özellikle sabahın erken 
saatinde yapılan yürüyüşler ve vücudun ihtiyacı olan güneş ışığı 
ile vücudumuzu buluşturmak hem beden sağlığı hem de psiko- 
lojik sağlık için gerekli. Dışarı çıkmak da zorlanan ya da dışarı 
çıkmayla ilgili engeli olanlar ise her mutlaka 2 saat pencerenin 
önünde vakit geçirmesi gereklidir. 



 

 

 
 
 
 

Gündüz uykusundan bu süreçte uzak durun: 

• Gündüz uyumak gece uyumayı zorlaştıracaktır. Evde kalma 
sürecinde özellikle fiziksel aktivite azalacağı için uykuya dal- 
mada eskisine oranla belirli bir seviyede zorluk olabilecektir. 
Bu durumdan kaynaklı olarak uyku sorunu yaşamamak adına 
gündüz uykusu belli bir süre ertelenmelidir. Uykusuzluk öfke 
kontrolünde sorunlara yol açabilir. 

 
• Her sabah mutlaka fiziksel egzersiz yapın: Böylece daha dinç 
ve sağlıklı hissedeceksiniz. Ayrıca vücutta biriken enerjinin bir 
yerlere aktarılması gerekir. Eğer bu enerjiyi atmak için bu tarz 
etkinlikle yapılmazsa evde yaşayan aile üyelerimizle aramızda 
sorunlar yaşanabilir. Biriken enerji stres kaynağına dönüşebilir. 



 

 

 

 
 
 

 
Pandemi süreci yaşantınızı zorlaştırıyorsa, nasıl baş 

edeceğinizi bilemiyorsanız, merkezimizden yardım 

isteyebilirsiniz. 

 

 
İletişim: 

+90 (464) 223 81 09 (Dahili 4250) 

rpduam@erdogan.edu.tr 

sukru.gul@erdogan.edu.tr 

Randevu:  

http://pdrmerrandevu.erdogan.edu.tr/ 
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