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Bu kılavuz, olağanüstü ve zorlayıcı koşullar altında çalışan
hemşirelik öğrencilerinin Covid-19 Pandemisi sırasında kendi
sağlık ve iyilik hallerini korumalarına yardımcı olmayı
amaçlamaktadır. Hastalarınız için mümkün olan en iyi bakımı
sağlayacak geleceğin tıbbi personelleri olarak sizlerin zor ve
stresli koşullarda bile kendi ruh ve fiziksel sağlınıza özen
göstermeyi öğrenmeniz çok önemlidir.

Daha önce denediğiniz ve işe yarayan stratejiler sizin için yine en
iyi sonucu verebilir. Bizim de mevcut durumla başa çıkmanıza, en
iyi kişisel ve profesyonel halinizde olmanıza yardımcı olabilecek
bazı fikir ve önerilerimiz var. Her gün kendinizi ve ihtiyaçlarınızı
gözden geçirmeyi unutmayın. Birkaç dakikalığına bile olsa nefes
almak, esnemek ya da yürüyüş yapmak psikolojik sağlığınızda
farklılık yaratabilir.



Ruh Sağlığınız İçin İpuçları
Aileniz ve arkadaşlarınızla iletişimde olun. İnsanlar sosyal canlılardır ve sosyal mesafenin etkisiyle,
birçok insan izole hissetmekten endişe duyabilir. Duygusal olarak iletişimde kalmak için teknolojiden
yararlanabilirsiniz. Duygularınızı Hemşirelik Fakültesi topluluğu ve süpervizörleriniz ile paylaşabilirsiniz.
Unutmayın, yalnız değilsiniz! Hemşirelik fakültesindeki arkadaşlarınız muhtemelen benzer zorluklarla
karşılaşıyor, düşüncelerinizi paylaşmak ve başkalarını dinlemek yardımcı olabilir.

Bir rutin oluşturun ve sürdürün. Vaktinizin çoğunu evde geçiriyorsanız, gününüzün bir rutini olmaması
muhtemeldir. Evden çıkmıyor olsanız bile günlük yaşamınız için bir rutine sahip olun, düzenli ve rutin
olarak beslenin ve egzersiz yapın. Evde sabit ve düzenli bir öğrenme ortamı yaratmaya çalışabilirsiniz.
Sınıf arkadaşlarınızla sanal çalışma grupları ve ödev oturumları planlamak ve çalışmak için evinizde bir
yeri uygun hale getirebilirsiniz.

Haberlere erişiminizi kontrol altında tutmak önemlidir. Haber bildirimlerini kapatmak,
güvenli haber kaynaklarını ziyaret etmeyi ve izlemeyi günde bir ya da iki ile sınırlamak kaygı
seviyenizi kontrol altında tutmanıza yardımcı olacaktır.



Fiziksel sağlığınıza dikkat edin.  Sağlıklı beslenin, (yemek yerken aynı anda
birden fazla iş yapmamaya özen gösterin), kısa egzersizler yapın veya yürüyüşe
çıkın, uyku saatlerinizi düzende tuttuğunuzdan emin olun. İyi bir uyku için
ekranlardan ve parlak ışıklardan uzak durmanız önemlidir. Tütün, alkol ve
uyuşturucular gibi yöntemlerinden uzak durun.

Meditasyon ve egzersizle stresi azaltmaya çalışın. Bir duygu günlüğü tutmak,
mindfulnes egzersizleri uygulamak ve meditasyon yapmak stresi azaltmaya
yardımcı olabilir. Artık her seviye için meditasyon egzersizleri sağlayan pek çok
teknolojik uygulama bulunmakta, kendiniz için en iyi olanı bulabilirsiniz.

Pandemi sırasında hastanede çalışan bir öğrenciyseniz, sorumluluklarınız
artmış olabilir. Artan iş yükü, daha yüksek stres düzeyine neden olabilir ve bu da
tükenmişliğe yol açabilir. Kişisel kaynaklarınızı mümkün oldukça yenilemeye,
kendi ruh ve fiziksel sağlığınıza dikkat etmeye ve aksatmamaya özen gösterin.

Bu dönemde akademik takviminizde bir takım değişiklikler yaşanmış
olabilir,  bu akademik alanda kaygı hissetmenize yol açabilir. Bu tamamen
anlaşılır ve olağan bir durum! Özellikle belirsizliğin hakim olduğu zamanlarda
bilişsel esnekliğinizi korumanız sürece adapte olmanıza ve kaygı seviyenizi
azaltmanıza yardımcı olacaktır.



3 Önemli Hatırlatma

Covid-19 pandemisi geçici olarak hemşirelik eğitim düzenini değiştirdi. Ancak
sistem en iyi şekilde uyum sağlamaya ve başarılı bir hemşirelik eğitimini
desteklemeye devam ediyor.

Covid-19 pandemisi ile psikolojik olarak başa çıkmanın, sizin için doğru ve en
uygun olan yöntemin dışında mükemmel olan bir yolu yoktur.

İzolasyonda ve sosyal mesafede bile rutinlerinize bağlı kalmak, sosyal iletişim
halinde olmak ve fiziksel sağlığınıza dikkat etmek çok önemlidir.
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Şu anki gibi stresli zamanlar psikolojik sağlığınızı etkileyebilir. Yardım alabileceğinizi
bilmek önemlidir. Koç Üniversitesi Rehberlik Servisi (KURES) tüm Koç Üniversitesi
öğrencilerine rehberlik desteği sunmaktadır. İnternet sitemizdeki KURES başvuru formunu
doldurarak rehberlik servislerimize erişim sağlayabilirsiniz.

Ulaşmak İçin Tıklayın (https://kocuniversitesi.formstack.com/forms/rehberlik_servisi?
sso=5f8567e10af72

KURES – Koç Üniversitesi Rehberlik Servisi

https://kocunikures.ku.edu.tr/

E-mail: kures@ku.edu.tr

Instagram: kocunikures


