
NAJAVA: Ravnateljica i
Odbor mladih sudjeluju na
Zagreb MentalFestu
#usudi se

Ovog petka i subote - 24. i 25.

svibnja 2019. - održava se 2.

Zagreb MentalFest #usudi se,

na kojem će sudjelovati brojni

stručnjaci i umjetnici svojim

izlaganjima, radionicama,

savjetima, umjetničkim

nastupima..., a sve na temu

mentalnog zdravlja i

destigmatizaciji mentalnih

poteškoća. Ravnateljica

Poliklinike za zaštitu djece i

mladih Grada Zagreba prof. dr.

sc. Gordana Buljan Flander

održat će izlaganje "Utjecaj

vršnjačkog nasilja na

mentalno zdravlje djece i

mladih: bullying i

cyberbullying" prvog dana

MentalFesta 24. svibnja 2019.

u 17 sati na Strossmayerovu

trgu. Nakon nje će govoriti

članovi Odbora mladih

Poliklinike za zaštitu djece i

mladih Grada Zagreba.

Kongres o psihološkom
savjetovanju i podršci u
Dubrovniku

Kongres o psihološkom

savjetovanju i podršci pod

nazivom „5th World

Conference on Psychology,

Counseling and Guidance,

WCPCG-2014” održan je u

Dubrovniku 1. i 2. svibnja

2014.

ZADOVOLJNA.HR:
“Najveća greška koju
roditelji u Hrvatskoj rade
kada se razvode”

Na portalu Zadovoljna.hr

objavljena je tema sa savjetima

naše psihologinje Mie Roje kako

djetetu olakšati razvod

roditelja: "Prema podacima

Općinskog suda u Zagrebu

razvod je u 2016. zatražilo 768

parova bez djece i 788 parova s

maloljetnom djecom. U 2017.

dosad je zaprimljeno 107

zahtjeva za razvod parova bez

djece i 140 zahtjeva za razvod

parova s maloljetnom djecom.

Govore li ove brojke da se

parovi s djecom češće razvode

od parova bez djece? Ukazuju li

na to da bračni parovi danas

rjeđe ostaju u braku zbog djece,

što je prijašnjih godina bio češći

slučaj? Odgovor smo potražili

kod psihologa u Poliklinici za

zaštitu djece i mladih grada

Zagreba."

Naslovna > Aktualno > Iz medija > Miss7Mama: “Hoće li baka i djed biti dobro?: Kako

djetetu objasniti zašto su ljudi u samoizolaciji”

Psihologinja Poliklinike Ana Raguž napisala je za Miss7Mama portala 24sata kolumnu “Hoće

li baka i djed biti dobro?: Kako djetetu objasniti zašto su ljudi u samoizolaciji” koja je objavljena

21. ožujka 2020.:

Vijesti, mjere predostrožnosti, samoizolacije, upute o novim navikama ponašanja,

svakodnevni razgovori o virusima, oboljelima i umrlima u zadnjih par tjedana jedino su o

čemu slušamo i raspravljamo. Neizvjesnost koja nas prati kod odraslih, kao i kod djece

budi osjećaje i doživljaje nesigurnosti, straha, zabrinutosti, tjeskobe.  Stručnjaci,

epidemiolozi još uvijek nemaju odgovore na to kakav je utjecaj i što nas sve točno

očekuje u narednom periodu. Ipak odrasli ljudi se mehanizmima vlastitih suočavanja

koje su do sad usvojili uče dan po dan, korak po korak nositi s novonastalom situacijom. S

druge strane, djeca pogotovo predškolske i mlađe školske dobi nemaju kapacitete

kojima se mogu adekvatno suočiti bez pomoći odraslih, njima bliskih ljudi.  U njihovim

glavicama oni žive istovremeno potpuno drugačiji život – ne moraju ići u školu, uče od

doma i potpuno nesiguran život – vide na vijestima, čuju u razgovorima da se svi

moramo paziti, da smo potencijalno ugroženi, vide prazne ulice, u prodavaonicama 

polu(prazne) police.  Misli koje prolaze njihovim glavama imaju predznak brige – Što je

virus?; Mogu li ja oboljeti, hoću li umrijeti?; Što ako moji roditelji dobiju koronavirus?;

Hoće li biti dobro moji djed i baka, moj susjed?; Ako onaj čovjek kašlje hoću li se i ja

zaraziti? I tome slično. Također, postoji dio djece čiji roditelji i bližnji se nalaze u

bolnicama i/ili samoizolaciji. Za djecu je samoizolacija vrlo apstraktan pojam. Ni odrasli

ne znaju što misiti i poduzeti, a djeca su sigurno pet koraka iza nas.

Najbolje što možemo dati našoj djeci u ovom trenutku je razgovor s njima

Najbolje što možemo dati našoj djeci u ovom trenutku je razgovor s njima – upravo na

način i u ritmu koji njima odgovara. Nećemo iste informacije dijeliti s djetetom

predškolske i srednjoškolske dobi. Dijete koje je uzrujano i tjeskobno tražit će više

podrške i naše zaštite za razliku od djeteta koje ne brine i okupirano je igrom. Ipak važno

je da budemo djetetu tu, ako nas zatreba. Prije nego što djetetu objasnimo bilo što,

provjerimo što ono zna i misli, koja su njegova uvjerenja.

Što djetetu reći ako je netko od bližnjih u samoizolaciji? Djetetu predškolske dobi

možemo pokušati objasniti  novonastalu situaciju na sljedeći način – koronavirus baš

kao i druge bolesti (prehlada, gripa) primijetimo po tome kad imamo temperaturu,

kašljemo, kišemo, osjećamo se umorno i iscrpljeno. Također, možemo reći da su virusi

prijelazni pa je moguće ako netko ima temperaturu, a mi razgovaramo s njim da i mi

dobijemo temperaturu (možemo podsjetiti dijete na neku njegovu prehladu ili grupu

koju je ranije prebolio). Važno je djetetu objasniti zbog čega se sada čuvamo više nego

inače. Možemo mu reći da je ovaj virus jedan od onih koji brzo prelazi na drugu osobu i

zbog toga je mogao čuti na ulici, vidjeti na internetu da mnogi odrasli govore kako se

trebali čuvati i paziti što više možemo.

Bilo bi dobro djetetu objasniti svrhu samoizolacije na način da služi da

tata/mama/baka/djed/susjed s liječnikom provjere je li se tijekom druženja s drugim

osobama zarazio ili ne, a to zna tako da mjeri temperaturu, prati kako se osjeća njegovo

tijelo, ako bilo što primijeti onda zove svog doktora te ako doktor sumnja na koronavirus

onda će poslati na daljnje pretrage. Također, moramo djetetu objasniti I da ako

mama/tata ne bude imao temperaturu ili kašalj kroz to vrijeme, onda je zdrav i može se

nastaviti družiti s drugima.

Kako djetetu objasniti da član obitelji ima virus?

Dijete će sigurno pitati što se događa ako netko ima virus, posebice će imati brojna

pitanja ako neka osoba iz njegovog bližnjeg okruženja ima virus. Ako recimo netko iz

obitelji  ili poznatog okruženja djetetu ima virus probajmo djetetu objasniti na

konkretnim primjerima, primjerice:

Djetetu predškolske dobi važno je dati informacije koje su konkretne i jasne, dati mu

ideju što će se dalje događati. Možda ćemo mu morati ponoviti više puta, ali davanje

informacija pravovremeno  sprječava vjerojatnost da se u njegovoj maloj glavici razvijaju

strašne ideje kao i da se informira na neprovjerenim mjestima. S djetetom školske dobi

vrijede ista načela, ali ipak možemo podijeliti više informacija, zajedno istražiti o virusu,

pogledati vijesti i zajedno ih prokomentirati, dogovoriti pravila koja će svi ukućani

poštivati. Važno je djetetu naglasiti da virus nije opasan ako ga prepoznamo na vrijeme,

ako se javimo liječniku i ako slušamo njegove upute.

S djetetom treba razgovarati na njemu primjeren način, jezikom koji razumije. Također,

dijete će nas možda pitati i neka pitanja na koja ne znamo odgovor. U tim situacijama

trebamo biti iskreni i reći mu da ćemo pokušati saznati od ljudi i osoba koje znaju.

Naravno, možemo i zajedno istražiti i provjeriti na stranicama koje nude relevantne

informacije (npr. Ministarstvo zdravlja – stranica o koronavirusu, Nastavni zavod za

javno zdravstvo i sl.) Važno je dijete usmjeriti i pokazati mu na koji način se pazimo, što

trebamo poduzeti, ali i osmisliti ostatak dana, plan aktivnosti, naravno, vodeći brigu o

tome da smo sigurni i zaštićeni. Djetetu struktura pruža osjećaj sigurnosti.

Piše: Ana Raguž, mag. psych.

Izvor: Miss7Mama: https://miss7mama.24sata.hr/vrtic/razvoj-od-druge-do-seste-

godine/hoce-li-baka-i-djed-biti-dobro-kako-djetetu-objasniti-zasto-su-ljudi-u-

samoizolaciji-12470

Pročitajte još

Piše: Prof. dr. sc. Gordana Buljan Flander

Imamo kapacitet za
suočavanje s krizama i
oporavak, za empatiju i
solidarnost

RIJEČ RAVNATELJICEU svojih 40-tak

godina radnog iskustva, i nešto više

životnog, suočavala sam se s brojnim

krizama, uključujući i ratnu. Prolazeći sa

svojim klijentima i svojim bližnjima te krize

puno sam naučila.Kriza u svima nama

izaziva osjećaj nesigurnosti. Ne znamo što

misliti ni kako reagirati uslijed potpuno

nepoznatih, a često i nepredvidivih

okolnosti. Kada se ujedine osjećaj

neizvjesnosti i opasnosti, naša potreba za

uspostavom osobne emocionalne

sigurnosti se pojačava.

Objavljeno: 24. ožujka 2020. | Pročitajte

više >

Pitajte stručnjaka

Živimo krizu: Podrška
okoline je zaštitni faktor
prvog reda, i kod djece i kod
odraslih

TEME ZA RODITELJE„Zašto se ovo

događa meni?“, Hoću li poludjeti?“ „Kako

ću dalje odgajati svoje dijete?“„Mogu li

izdržati ovaj strah?“ „Hoću li ikada biti

opet mirna?“, „Dokle ovako?“…Poznato?

Vjerojatno jako poznato svima ovih

dana.Ovo su riječi koje govorimo sebi,

drugima, čujemo kako ih netko govori na

TV novinarima, čujemo ih na stubištu, na

WhatsApp-u, od njih vrište društvene

mreže, izgovaramo ih u samoći susreta sa

sobom u zrcalu. Da, vjerojatno smo u

krizi.       

Objavljeno: 24. ožujka 2020. | Pročitajte

više >

Misija Hrabrog telefona

Hrabri telefon odgovora na potrebu za

zaštitom i sigurnošću svakog pojedinog

djeteta. Hrabri telefon omogućuje da se

dječji glas čuje te sustavno radi na

prevenciji okrutnosti i nepravde prema

djeci. U svom radu, Hrabri telefon se vodi

načelima stručnosti i dostupnosti.
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Kontakt

Adresa: Đorđićeva 26, 10000 Zagreb

Telefon: 01/34-575-18

Fax: 01/34-365-77

Email: info@poliklinika-djeca.hr

Radno vrijeme: radnim danom 7:30 – 20:00,

subotom 07:30 – 15:00

Novi članci

BESPLATNA BROŠURA: Kratke vježbe

mindfulnessa za djecu za prepoznavanje i kontrolu

neugodnih osjećaja i ponašanja

VAŽNA OBAVIJEST: Obratite nam se putem maila

u slučaju zabrinutosti za emocionalno stanje vašeg

djeteta

Značajna uloga digitalnih uređaja u održavanju

socijalnih odnosa za vrijeme trajanja mjere

�zičkog distanciranja

Hrvatski

English
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Adresa: Zagreb, Đorđićeva 26 Telefon: (01) 34 575 18

E-mail: info@poliklinika-djeca.hr

Radno vrijeme: radnim danom 7:30 - 20:00, subotom 07:30 - 15:00

AKTUALNO O POLIKLINICI ODBORI ZA DJECU I MLADE ZA RODITELJE PUBLIKACIJE ISTRAŽIVANJA

 21. ožujka 2020.  Iz medija

Miss7Mama: “Hoće li baka i djed biti
dobro?: Kako djetetu objasniti zašto su
ljudi u samoizolaciji”

 Facebook  Twitter

Vezano za samoizolaciju možemo djetetu jednostavnim jezikom reći da su

neki ljudi putovali ili su bili  na druženju s osobama koje imaju ovaj

koronavirus te zbog toga moraju 14 dana biti pod nadzorom kako bi povjeriti

je li virus prešao na njihovo tijelo.

“Tata se žalio da ima temperaturu, mučio ga je kašalj, nazvali smo doktora i on

je rekao da tata mora doći u bolnicu kako bi provjerili ima li tata virus.

Doktori u bolnici su potvrdili da ima virus zbog čega sada mora biti u bolnici

neko vrijeme kako bi mu pomogli da se osjeća bolje i kako bi se izliječio. Iako ti

tata nedostaje, u bolnici će se doktori koji znaju puno o tom virusu pobrinuti

da tati bude čim prije bolje. Znam isto tako da bi ga htio posjetiti, ali doktori

to ne dopuštaju kako se i mi ne bismo razboljeli. Možemo nazvati ćemo tatu,

pitati ga kako se osjeća. Tata ima mobitel i možemo mu slati slike, videe,

možemo mu napisati poruku.  Nakon što se tata izliječi doći će doma i onda

ćemo se nastaviti družiti kao i inače.”

Tijekom puberteta u
dječjem mozgu
događaju se takve biološke
promjene da roditelji
odjednom imaju osjećaj da ne
poznaju vlastito dijete. Takve
promjene potiču djecu da svu
pažnju usmjere prema
unutra. Tu introvertiranost
roditelji ne bi smjeli shvaćati
osobno, jer ona nije povezana
s time da se vaš inače dobar
odnos s djetetom pogoršao.
Ona nije ni znak nedostatka
povjerenja. 
DOBRO JE ZNATI

Iz knjige „Obitelji s tinejdžerima“,

autora Jaspera Juula

“

•••••

PODIJELI, PODRŽI, IZDRŽI: Zahvaljujemo brojnim medijima koji su

podržali našu kampanju i pomogli da postane viralna


Hrabri telefon organizira besplatne webinare za stručnjake mentalnog

zdravlja o telefonskom i e-savjetovanju



