
 

 

Traumatski događaj odnosi se na događaj jakog intenziteta i potencijalne opas-
nosti za ljude. Najčešće je iznenadan te tako na ljude djeluje stresno i uznemiru-
juće. Primjeri traumatskih događaja su prometne nesreće, različite vrste napada i 
nasilja te prirodne katastrofe i zdravstvene krize. 

Nakon traumatskog događaja uobičajen je niz posttraumatskih stresnih reakcija. 
One mogu biti različitog intenziteta i učestalosti, ali njihova pojavnost dio je bi-
ološki uvjetovanog načina obrane organizma od ugrožavajućih događaja, što 
znači da su spomenute reakcije dio normalnog funkcioniranja ljudi. Ipak, djeci i 
odraslima potrebno je vrijeme kako bi se oporavili i funkcionirali jednako kao i 
prije traumatskog događaja. 

Izloženost djeteta traumatskom događaju, zbog specifičnog odnosa roditelja i 
djece, smatra se traumatskim događajem i za roditelja. U ovo vrijeme 
zdravstvene krize posebice je važna potpora obitelji. 

Djeca mogu reagirati strahom, šokom i nevjericom, “zaleđenosti”, mogu biti uz-
nemirena, napeta i agresivna. Također, roditelji mogu primjetiti da se djeca pov-
lače i pokazuju gubitak interesa za uobičajene aktivnosti, kao i smetnje apetita i 
spavanja. 

 

 

 

Traumatski događaj i obiteljsko okruženje 
Izazov i prilika 

ostanka kod kuće!  

Zajedno s djecom 

možemo:  

 Biti odgovorni sugrađani 

 Pokazati odgovorno ponašanje 

 Pokazati razumijevanje za 

ugrožene skupine ljudi 

 Učiti empatiju prema svim 

drugim ljudima 

 Učiti se strpljivosti 

 Aktivno provoditi zajedničko 

vrijeme 

Relevantne 

informacije 

www.koronavirus.hr  

www.hzjz.hr  

www.mali-losinj.hr  

COVID-19 i #ostanidoma  

 

Već  neko vrijeme suočeni smo s epidemijom koronavirusa o kojemu se ne zna 
dovoljno, ali već vidimo da može biti opasan za određene skupine osoba. Zbog 
sigurnosti, određeno je da je najbolje držati socijalnu distancu te vrijeme 
provoditi u krugu obitelji.  

Djeca još uče prepoznavati i upravljati svojim osjećajima, a njihovo suočavanje s 
novonastalom situacijom ovisi i tome kako i na koji način odrasli objašnjavaju 
aktualne događaje. Djeca vrlo brzo primjećuju kada se nešto ozbiljno događa u 
njihovoj okolini te osjećaju uznemirenost roditelja i bliskih osoba. Radi 
navedenog, od izuzetne je važnosti djeci na primjeren način objasniti što se 
događa.  

Zaštita mentalnog zdravlja —

#ostanidoma  
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Za početak provjerite što vaše dijete već zna. Stariju djecu možete pitati: “Jesu li ljudi 
u vrtiću govorili o koronavirusu? Što si čuo/čula?” Za mlađu djecu, mogli biste 
reći: “Jeste li čuli odrasle da govore o novoj bolesti koja se događa?”  
Neka djeca će možda htjeti provesti vrijeme razgovarajući, ali ako vam se djeca ne 
čine zainteresirana ili ne postavljaju puno pitanja i to je u redu. 

Djeca predškolske dobi ne trebaju znati mnogo detalja. Važno je umanjiti njihovu 
zabrinutost za vlastitu sigurnost te zdravlje članova obitelji. Može im se i reći: 
“Dijete će se teže zaraziti ovim virusom nego odrasli.” 
“Baka i djed će ovih dana biti više doma i manje izlaziti van kako bismo osigurali 
da se ne zaraze.”  

Važno je djecu informirati o osobama koje inače sudjeluju u djetetovom životu, a 
sada možda to ne mogu zbog odlaska u samoizolaciju, karantenu ili bolnicu. Prirod-
no je da imamo potrebu zaštititi ih od uznemirujućih događaja, no u ovom slučaju 
važno je djetetu ponuditi kratko i jasno objašnjenje. Usmjerite se na to što sve osoba 
čini kako bi ozdravila i kako mogu održavati kontakt s njom.   

Također, djeca mlađe dobi imaju sklonost ka uvjerenju kako se stvari događaju zbog 
njih. Primjetite li da je dijete tužno i zabrinuto, objasnite mu kako njegovo ponašanje 
nije povezano sa obolijevanjem bliskih osoba niti sa trenutnom zdravstvenom kri-
zom. 

Kako objasniti djeci što se događa? 

Kako biti dobar uzor djetetu?  

I u izvanrednim uvjetima života, pokušajte održavati dnevnu rutinu, kao što biste to 
činili da djeca idu u vrtić, a vi na posao. Iskoristite ovo vrijeme kako biste usvojili da 
zdrava prehrana, dovoljan broj sati sna i održavanje higijene mogu doprinijeti 
zdravlju i jakosti organizma. Učestalo i 
zajedničko pranje ruku pružit će vašem djetetu 
primjer održavanja osnovne higijene, a starijoj 
djeci lako ćete objasniti kako ono pomaže 
sprječavanju širenja virusa.  

Također, čišćenje prostora u kojim boravite i 
predmeta koje koristite, možete pretvoriti u 
igru svih članova obitelji. Svime navedenim 
pomažete osjećaju kontrole nad svojim 
ponašanjem i zdravljem kod djeteta, a ujedno i 
provodite vrijeme zajedno.  

 

“Razgovarajte s 

djecom i 

zadržite 

pozitivan stav.” 

Zaštita mentalnog 

zdravlja —#ostanidoma  

 Odmorite se od slušanja i čitanja vijesti te društvenih mreža kako biste smanjili 
osjećaj napetosti i tjeskobe. 

 Strukturirajte osobno i zajedničko vrijeme i aktivnosti. 

 Razgovarajte o promjeni načina života do koje je došlo te razmislite koje zdrave 
navike još možete usvojiti. 

 Razgovarajte o strahovima i brizi koju osjećaju vaša djeca, a potom im objasnite 
kako i oni mogu svojim ponašanjem zaštititi sebe i druge (npr. pranje ruku, osta-
nak u svojem domu, itd.). 

 Zadržite pozitivan stav i zapamtite da djeca primjećuju i promatraju ponašanja 
članova obitelji. 

Što još mogu učiniti za svoju djecu i obitelj? 
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