
Jak wspomagać nasze funkcjonowanie podczas epidemii? 

Obecna sytuacja związana z epidemią Koronawirusa dotyka, w mniejszym lub większym stopniu, 

każdego człowieka. Dla wielu z nas, w tym dzieci, jest to stan nowy, z którym nigdy wcześniej nie 

mieliśmy okazji się zmierzyć. Zrozumiałe jest więc, że towarzyszą nam różne emocje, w tym lęk czy 

strach.  

Najkrócej mówiąc, emocje te rozróżnia fakt, że strach dotyczy realnego zagrożenia, a lęk 

zagrożenia wyobrażonego. Zarówno lęk, jak i strach mimowolnie uaktywniają w naszym organizmie 

wyrzut hormonów oraz reakcje somatyczne. Nie są to emocje przyjemne w odczuciu, ale motywują 

nas w obecnej sytuacji do zachowań, które mają na celu chronić nasze życie i zdrowie. Dzięki nim 

staramy się przebywać we względnej izolacji, często myjemy ręce, używamy rękawiczek i masek. 

Oczywiście wachlarz emocji nie kończy się tylko na tych dwóch, stąd też gros z nas będzie 

odczuwać również smutek czy złość spowodowane osobistym uczuciem straty związanej z 

„zatrzymaniem” naszego codziennego życia. Jednak, jeśli takie emocje przechodzą w stan chroniczny, 

może to osłabić naszą immunologiczną odporność, skutkować zaburzeniami snu czy łaknienia.  

Jak więc radzić sobie z tymi odczuciami?  Po pierwsze musimy zadać sobie pytanie: co nas w 

chwili obecnej przeraża najbardziej i co możemy zrobić by bać się mniej? Zastanówmy się, na ile 

nasze wyobrażenia oddają stan realny, a na ile są obawami? Bieżący stan generuje dużą dozę 

niepewności, ale warto sobie uświadomić, że nie tylko dzisiaj potrzeba kontroli, co do codziennych 

zewnętrznych zdarzeń, jest często iluzoryczna. Podzielmy więc nasze lęki na te, na które mamy wpływ 

i na te, na które go nie mamy.  

Powinniśmy: 

 starać się podejmować jak najmniej zachowań grożących zarażeniem, aby nie potęgować 

stanów napięcia.  

 sporządzić plan, którego będziemy się trzymać się – pomoże nam to zminimalizować 

poczucie chaosu i utrzymać motywację. Nadmiar nieustrukturalizowanego czasu nikomu 

nie służy. Usystematyzowanie codziennego życia oraz ustalenie ram czasowych 

funkcjonowania podnoszą nasze poczucie bezpieczeństwa. W tym celu pomocne jest 

trzymanie się rytmu dnia, wstawanie z łóżka o podobnej godzinie, wyznaczenie sobie 

celów i codziennych rytuałów, nie pozostawanie w piżamie przez całą dobę.  

 zachować umiar w śledzeniu doniesień medialnych dotyczących trwającej epidemii. 

Musimy pamiętać, że media w głównej mierze zajmują się przekazywaniem informacji, 

które są spektakularne, groźne i nietypowe. Nie pozwólmy więc by nasza głowa była bez 

przerwy zalewana koktajlem negatywnych informacji, wyznaczmy sobie ustalone godziny 

na sprawdzanie doniesień ze świata.  

 kontrolować, ile czasu dzieci spędzają przed ekranem, ponieważ nadużywanie 

multimediów zwiększa poziom lęku uogólnionego. W tym celu można wspomóc się 

aplikacją na stronie Amerykańskiej Akademii Pediatrycznej, która służy do zaplanowania 

dnia dziecka oraz czasu poświęconego multimediom: 

https://www.healthychildren.org/English/media/Pages/default.aspx#wizard  

 pamiętać o wsparciu społecznym, który jest elementem niezbędnym dla ludzi 

znajdujących się w sytuacjach kryzysowych, ważnym czynnikiem w procesie zdrowienia i 

utrzymania zdrowia psychicznego. Dzisiejsze technologie pozwalają nam być w stałym 

kontakcie z innymi bez wychodzenia z domu. Nie zaniedbujmy więc tak ważnego aspektu 

https://www.healthychildren.org/English/media/Pages/default.aspx#wizard


naszego życia. Jesteśmy w końcu istotami społecznymi, a nasze życie w dużej mierze 

opiera się na interakcjach z innymi ludźmi. Starajmy się przy tym, aby rozmowy nie były 

zdominowane przez temat Koronawirusa i nie skupiały się głównie na negatywnych 

informacjach.  

 pamiętać o dialogu z osobami starszymi, które dużą część czasu spędzają samotnie, więc 

tym dotkliwiej mogą odczuwać skutki epidemii. Rozmowa telefoniczna, zaoferowana 

pomoc, okazane zainteresowanie będą z pewnością pomocne dla odbiorców. Jednak to nie 

jedyny pozytyw, ponieważ pomagając innym, pomagamy także sobie. Pomaganie innym 

oraz udzielanie im wsparcia minimalizuje negatywny wpływ stresu na kondycję 

psychiczną człowieka. Osoby, które pomagają innym odczuwają więcej pozytywnych 

emocji i cieszą się lepszym zdrowiem i samopoczuciem. 

 ruszać się – aktywność fizyczna teraz jest czynnikiem wspierającym poczucie dobrostanu. 

Ruch uruchamia wytwarzanie hormonów szczęścia, harmonizuje pracę półkul 

mózgowych, wymaga aktywizowania zarówno prawej, jak i lewej półkuli, a także pomaga 

w pozbywaniu się nadmiaru energetycznego, który może skutkować niedopięciem się w 

ulubione spodnie. Możemy także połączyć aktywność fizyczną z kontaktem z innymi 

ludźmi. Wiele portali, siłowni, dostosowując się do obecnej sytuacji, oferuje wspólne 

treningi online, co pozwala połączyć ćwiczenia z kontaktem z innymi ludźmi i poczuciem 

przynależności do grupy. W Internecie możemy znaleźć także ćwiczenia relaksujące, takie 

jak np. „Trening autogenny Schultza”, który jest pomocny w sytuacjach, gdy towarzyszy 

nam wzmożone napięcie.  

Postarajmy się w tej nowej dla nas sytuacji znaleźć pozytywy. Spędzajmy czas z najbliższymi. 

Róbmy rzeczy, na które na co dzień nie mamy czasu. Czytajmy książki, oglądajmy filmy, nauczmy się 

czegoś nowego, rozmawiajmy z członkami rodziny. Te prozaiczne czynności także mają działanie 

terapeutyczne, ponieważ odsuwają nas od bodźców zagrażających, angażują pamięć  

i spostrzegawczość, przekierowują naszą uwagę na określone czynności.  

 

 

„Czemu ty się, zła godzino, 

z niepotrzebnym mieszasz lękiem? 

Jesteś - a więc musisz minąć. 

Miniesz - a więc to jest piękne.” 

-Wisława Szymborska 
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