
Bir yakınınız ağır hastalığa
yakalandıysa (1)

Halten Sie Kontakt zu Menschen, die Sie und Ihr Kind stabilisieren, trösten oder
ablenken. 
Holen Sie Verstärkung für die Zeit, in der Sie emotional und zeitlich sehr eingespannt
sind. Vielleicht gibt es eine weitere erwachsene, vertraute Person im Leben Ihres
Kindes, die ein kleines tägliches Ritual mit Ihrem Kind pflegen kann. Das kann eine
kleine Fotonachricht mit einem schönen Bild genauso sein wie die allabendliche Frage,
wie der Tag war.
Überlegen Sie auch, wer Ihnen gerade gut tut. Entweder, weil Sie ein offenes Ohr, Trost
oder Ablenkung finden, oder aber weil Hilfe und Unterstützung angeboten werden.

Sizi ve çocuğunuzu stabilize ve teselli edebilen veya oyalayabilen kişilerle temasta
olun. 
Duygusal sıkıntılar yaşadığınız ve çok zamanınızı alan dönemler için destek alın. Belki
çocuğunuzun yaşamında önemli bir yer tutan ve güvendiği, her gün alışkanlık haline
gelen bir işi birlikte yapabileceği başka bir yetişkin vardır. Bu kapsamda örneğin
düzenli görüntülü olarak mesajlaşabilir veya akşamları bütün günün nasıl geçtiği
konusunda sohbet edebilir. 
Ayrıca kiminle görüştüğünüzde rahatladığınızı düşünün. Sizi dinleyen, teselli eden veya
oyalayan veya size yardım ve destek sunabilecek böyle bir tanıdığınız vardır. 

Sizin veya çocuğunuzun yaşamında yer alan bir kişi hastalandı
ve siz de onun için kaygılanıyorsunuz.
Aşağıdaki tavsiyeler, bir yakınınızın hastanede tedavi gördüğü
veya hastalanmış olmasına rağmen evinde ziyaret edilmesinin
mümkün olmadığı durumlarda, neler yapabileceğiniz
konusunda size yardımcı olabilir. 

Kaygı ve 
umut

İletişim ve
destek

Alışkanlık ve
denge

Hoş görme ve
bağ 

Bilgi edinmek
ve yardım

almak

Wenn Sie zu diesem Thema Fragen haben oder sich Unterstützung wünschen,
holen Sie sich fachlichen Rat. Ihre örtliche Beratungsstelle oder unser
Beratungsteam überlegen mit Ihnen gemeinsam, welche Erklärungsschritte gerade
anstehen und wie Sie diese gehen können. 

Telefon unter 089 / 997 40 90 20
E-Mail an beratung@aetas-kinderstiftung.de
Chat-Beratung über unsere Homepage 
www.aetas-kinderstiftung.de

Kendinize karşı hoşgörülü olun! Sevdiğimiz bir insan için kaydı taşıdığımız ve
dünyamızın altüst olduğu olağanüstü dönemlerde bazı şeyleri alışık olduğumuz şekilde
iyi yapmamız mümkün olmayabilir. Bu yaşamımızın doğal bir parçasıdır, ancak
durumun üstesinden gelemediğimiz anlamına gelmez. 
Eğer geriye dönüp baktığınızda, çocuğunuza karşı sergilemiş olduğunuz
davranışlarınızdan dolayı üzüntü duyarsanız, bunu da açık bir şekilde gündeme getirin.
Örneğin şunu söyleyin: “Sert davrandığım/sesimi yükselttiğim/adaletli olmadığım için
üzgünüm. O sırada çok gergin/yorgun/üzgün olduğum için kendime hâkim olamadım.”

Kaygı ve umut arasındaki dengeyi kurun. Umutlu olmak iyidir ve doğru yaklaşımdır. Ama aynı
zamanda haklı kaygılarınıza da yer ayırın. Bu sayede 1. kaygılarınızla tek başınıza kalmazsınız
ve 2. sonraki dönemde karşınıza çıkabilecek olan şeylere de hazırlanmanız mümkün olur. 
Sağlığına tekrar kavuşması için kimlerin hasta kişiyle ilgilendiğini ve neler yapıldığını
vurgulayın. Ama aynı zamanda durumda kötüleşme görülürse, yani vücut zayıflayıp hastalıkla
baş edemez olduğunda ve yardıma ihtiyaç duyduğunda da bunu söylemekten çekinmeyin. 
Çocuğunuz hastalığa yakalanma kaygısı taşıyorsa, kendisine sakin ve güven verici bir şekilde,
hastalanırsa kendisi için neler yapacağınızı, ayrıca gereken her şeyi bildiğinizi anlatın. Ama
daha önemlisi çocukların tekrar sağlıklarına kavuşma konusunda ne kadar becerikli olduklarını
anlatın.

Mümkün olduğu ölçüde alışkanlıklarınızı devam ettirin. Bu; olağanüstü durumlarda zor
olabilir, ancak çocuğunuz için zor dönemlerde yolunu bulmasını ve kendisini güvende
hissetmesini sağlar. Yani burada amaç düzen ve disiplini sağlamak değil, tersine ona
“neyin gerekli olduğunu bildiği” hissini yaşamasını sağlamaktır. 
Çocuğunuzun kaygı dolu düşüncelerden bir süre uzaklaşarak başka şeylerle
oyalanmasına hizmet eden, güç toplamasını veya güven ve korunma duygusu
yaşamasını sağlayan konuların ve eylemlerin daha geniş yer tutmasına dikkat edin.
Çocuğunuzun „sadece kulak misafiri olduğu“ sohbetlerin de onun açısından yorucu ve
yıpratıcı olabileceğini göz önünde bulundurun.

Sie erreichen uns 
Montag bis Freitag 
zwischen 10.00 und 14.00 Uhr


