Коронавирус: Влияние върху
младежи с потребности,
свързани с психичното здраве

Въведение
Пандемията на коронавирусът Covid – 19 е най-голямата криза в здравето от поколения и има
опустошително въздействие върху живота на хората по цял свят. Мерките, които правителството
на Обединеното кралство предприема по отношение на кризата – включително ограничения за
придвижване и затварянето на училищата за повечето ученици – са абсолютно необходими, за да
се спасят животи.
Пандемията е риск и за психичното здраве на нашето общество. Несигурността, тревожността,
страхът от това да се разболееш или да видиш обичан човек болен, загубата на обичайните
навици, трудността за социално свързване и в много случаи прекъсването на образованието могат
да имат дълбок ефект върху психичното здраве на обществото.
За децата и младежите, които вече се борят за своето психично здраве, това е изключително
трудно време. Затова проведохме проучване с младежи, които имат преживян опит с психичен
проблем, за да разберем как пандемията и отговорът спрямо нея им се отразяват, какви са
притесненията им, до каква подкрепа все още имат достъп и какво може да се направи, за да
бъдат подкрепени през следващите месеци.
Нашето проучване показва, че кризата всъщност се отразява на младежите по много различни
причини и начини. Също сочи, че въпреки огромните трудности – около три четвърти от
младежите, които са ползвали подкрепа във връзка с психичното си здраве преди ограниченията
да влязат в сила все още имат възможност да го правят, дори ако тази услуга в момента е
редуцирана или адаптирана.
Професионалистите, които работят в сектора на психичното здраве на младежите – било то за
Националната здравна служба (НЗС), частна практика, в училища, университети, младежки
клубове, благотворителни организации, горещи телефонни линии – заслужават огромно
признание за това, че продължават да предоставят подкрепа в направлението, в което могат. В
безпрецедентна и напълно неочаквана ситуация те постигат много в опитите си да достигнат
младежите, въпреки че контактът лице в лице в момента най-често е ограничен, а дистанционната
подкрепа често е предизвикателство.
Докато признаваме големите усилия, които се правят, трябва да намерим и начини, по които да
помогнем на тези младежи, които са загубили своята подкрепа – не на последно място, защото в
много случаи те са загубили и своите механизми за справяне, включително общуване с приятели
или рутинни занимания, които им помагат да управляват своите състояния. Също знаем, че
младежите, които преди не са имали нужда от подкрепа по отношение на психичното си здраве е
възможно да имат нужда от такава в бъдеще. И докато въздействието на пандемията и
ограниченията върху живота продължават да се задълбочават много младежи ще се борят, за да
се справят.
Това е време, в което трябва всички да се съберем и да се погрижим за тези, които са в най-голям
риск в нашето общество. Надяваме се, че правителството напълно ще разпознае нарастващото
въздействие върху психичното здраве, което Covid – 19 ще продължи да има над деца и младежи
и ще гарантира, че разглеждането му ще бъде основна част от техния отговор.

Emma Thomas, изпълнителен директор, YoungMinds
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Пандемията на коронавирус Covid – 19 има безпрецедентно въздействие върху живота на хората в
Обединеното кралство, включително милиони деца и младежи. За тези със съществуващи
потребности, свързани с психичното здраве ситуацията създава допълнително напрежение и
несигурност, в комбинация с повишена трудност от достъп до подкрепа.
Проведохме проучване с 2, 111 младежи, които имат опит с проблеми, свързани с психичното
здраве: между петък 20-и март (денят, в който училищата бяха затворени за повечето ученици) и
сряда 25-и март (когато бяха наложени по-сериозни ограничения), за да се установи
въздействието на пандемията върху психичното им здраве и възможността за достъп до
подкрепа*. Попитахме участниците за помагащите стратегии за справяне и тези, които не помагат,
както и за съвет към други младежи.
Това е моментна снимка на вижданията и преживяванията на младежите в определен момент от
ситуация на драстични промени. Предизвикателствата, пред които се изправят, притесненията,
които имат и възможностите за достъп до подкрепа могат да се променят значително в рамките на
идните седмици.

Влияние върху психичното здраве
Без изненада, коронавирусът и мерките за общественото здраве, които са създадени за
превенция на разпространението имат дълбок ефект върху много младежи с история на
проблеми с психичното здраве. Когато бяха попитани какъв е ефектът на пандемията:

32% смятат, че много е влошила психичното им здраве
51% смятат, че малко е влошила психичното им здраве
9% смятат, че няма разлика в психичното им здраве
6% смятат, че психичното им здраве малко се е подобрило
1% смятат, че психичното им здраве много се е подобрило
Много от запитаните заявиха, че са разбрали и подкрепили мерките на правителството да се
затворят училища и университети за повечето ученици и студенти, подкрепят социалната
дистанция и забраната на публичните събирания, и наистина някои са критични към това, което
възприемат като бавно въведени ограничителни мерки. Въпреки че младежите преобладаващо
приемат мерките това не намалява въздействието на кризата. Много докладваха за повишена
тревожност, проблеми със съня, панически атаки или по-чести пориви за самонараняване сред
тези, които вече са се самонаранявали.
i 2 111 младежи взеха участие в проучването, което се проведе през SurveGizmo между петък 20-и март
и вторник 24-и март 2020 година и беше промотирано чрез реклама в социалните медии и в списъците
на благотворителни организации. Участниците бяха младежи до 25 –годишни, които са отговорили с
„Да“ на въпроса „Някога търсили ли сте подкрепа, свързана с психичното ви здраве?“ и които живеят
във Великобритания. Възрастта на участниците варира от 13-25 и средната възраст бе 16-17г. 1 294 от
тях са получили подкрепа, свързана с психичното им здраве в рамките на последните три месеца и
продължаваха да изпитват затруднения, свързани с психичното си здраве.
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Ключовите фактори, които според младежите са повлияли на психичното здраве са:

Притеснения за здравето на семейството
Докато разказите на някои медии описват младите като нежелаещи да изпълняват
ограничителните мерки или недостатъчно инвестиращи в здравето на по-възрастните поколения,
то те често обсъждаха своите притеснения за това, че са отговорни за кръстосана инфекция. Много
участници бяха дълбоко разтревожени за здравето на своите близки и това да не наранят хората
около себе си чрез неволно разпространение на вируса. Някои младежи, включително с
обсесивно-компулсивно разстройство разказаха за фиксация върху хигиената и нуждата да останат
чисти. Няколко младежи на ключови работни позиции или с родители с такава професия
(например работещи в супермаркет) бяха силно разтревожени от това, че вирусът се
разпространява на работното им място.
По-малък брой младежи, обикновено със съпътстващи здравословни проблеми, преживяваха
тревога за собственото си здраве.
„Постоянно се тревожа за това семейството ми да не се разболее, тъй като майка ми е
във висок риск.“
„Обсесивно-компулсивното ми разстройство много се влоши, на всеки 5 минути
мия ръцете си или ползвам дезинфектант.“
„Работя в супермаркет и съм на първа линия, притеснявам се да не го хвана и да го
разпространя на уязвимите членове на семейството.“

Затваряне на училища и университети
Затварянето на училища и университети за повечето ученици и студенти създава несигурност
както в краткосрочен план, така и във връзка с образователните и професионалните резултати в
бъдещето. За деца, които живеят в проблемни или опасни условия, затварянето им може да
представлява загуба на безопасна и стабилна среда.
Младежите бяха притеснени от затварянето на училища и университети по много причини:
•
•
•
•
•
•

Възможна загуба на връзката с приятели
Притеснение как ще се справят с оценките си и въздействието на ситуацията върху
перспективата за университет и кариера
Притеснения около ученето от вкъщи, както от практична гледна точка, така и заради стреса,
свързан с пандемията
Загуба на структурата, която предоставя училището
Загуба на формална и неформална подкрепа
Загуба на „сигурно“ място далеч от трудностите и опасностите в семейна среда

„Чувствам се самотен, заради внезапното прекъсване в училището, в което съм израснал. Няма
да имам възможност да получа подкрепа.“
„Училището беше отменено, оставяйки ме без обичайните за ежедневието ми дейности.
Възстанови се само обучението, но сега сякаш нямам нищо.“
„GCSEs (международни изпити) бяха отменени и се чувствам безнадеждно и сякаш всичко, което
бях направил беше напразно.“
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Загуба на рутината на обичайните дейности
Много младежи управляват своето психично здраве чрез поддържане на обичайни ежедневни
дейности, които са прекъснати заради мерките за контрол на пандемията. Участниците често
споделяха за неспокойство под влиянието на това, че са неспособни да извършват заниманията
си ден след ден, които те смятат за важни механизми за справяне (например физически
упражнения, танци). Някои се безпокояха от това, че да имат много повече време у дома значи да
премислят прекалено много нещата и е по-вероятно да използват негативни стратегии за
справяне като самонараняване.
„Имам хранително разстройство, това води до толкова много пориви за рецидив, за да
си върна контрола. Също така не мога да се социализирам или да спортувам, така че е
наистина ми е трудно да се чувствам добре.“
„Всичките ми планове са отменени, което значи, че нямам нищо, което да очаквам и се
намирам в капана на празнотата на собствените ми мисли.“

Загуба на социални връзки
Много младежи бяха притеснени за това, че са загубили връзка с приятели, разширено
семейство и други доверени възрастни. Това важи с особена сила за тези, които не се чувстват
уверени и спокойни да ползват телефон или тези, които имат ограничен достъп до технологии.
На някои младежи им липсваше физическата близост с приятелите и чувстваха, че разговорите
онлайн не са същите.
„Моите приятели са жизнено важни за мен, помагали са ми толкова много. Сега не мога да
ги виждам и не знам с кого мога да разговарям спокойно. Не е същото да говориш по
телефона от вкъщи, когато семейството е наоколо. Страхувам се, че ще чуят.“
„Самоизолацията и социалната дистанция бяха лош навик, и работих наистина усилено, за
да се отърва от него. Сега ми се казва, че трябва да го правя и, че така е правилно. Много е
объркващо и се страхувам, че ще попадна отново в този кръг.“
„Повечето от здравословните ми стратегии за справяне са свързани със социалните
контакти, да виждам приятелите си, да излизам и т.н. Социалната дистанция ме кара да се
изолирам, което навява стари емоции, но няма как това да се предотврати, тъй като вече
не избирам дали да се изолирам или не – налага ми се.“
Други теми, които често присъстват:
•
•
•
•
•
•

Притеснения, свързани с опасната или пренаселена семейна обстановка
Притеснения за финансите на семейството или загуба на собствената работа
Тревожност, че няма да могат да си купят храна, или че няма да могат да се хранят в училище
Младежи, включително такива с хранително разстройство изразяват притеснения, свързани с
храна, сред които недостиг на храна и потенциални ограничения за физически упражнения
Младежи със Синдром на дефицит на вниманието и хиперактивност се притесняват, че няма да могат
да излизат толкова колкото им се иска
Преживявания на расизъм, в следствие от пандемията
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Попитахме младежите кои са трите най-големи притеснения, с
които трябва да се справят през следващите няколко месеца.
Трите най-често срещани отговора бяха:

“Училището ми
затвори. В
• Изолация/ самота
интерент сме
• Недостатъчно храна/ запаси
свързани с
• Овладяване на психичното здраве/ влошаване на психичното здраве приятелите по
цял ден и
Малка част от младежите споделиха че психичното им здраве се
осъзнавам, че ме
обичат наистина.
е подобрило по време на кризата. Това често се свързваше с:
Също, това ми
дава време да се
Трудности
в
училище
–
например
училищен
тормоз
и
•
подобрявам ида
спокойствието, че не се налага да го посещават
да увеличавам
уменията си като
• Положително чувство относно мерките – например
свирене на пиано
приятели активно се свързват с тях и им напомнят, че са
например”
ценени
•

Откриват, че тревожността им има ясен фокус и сега той е
споделен и с другите хора
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Влияние върху достъпа до подкрепа,
свързана с психичното здраве
От участниците в проучването 1 294 младежи са ползвали форми на подкрепа по отношение на
психичното си здраве през последните три месеца. Видовете подкрепа, която са ползвали
включва:
Подкрепа от НЗС в общността (вкл. услуги за
психично здраве при възрастни)

46%

Подкрепа от училищен или
университетски консултант

44%

Подкрепа от друг персонал в
училище или университет

39%

Частно консултиране или
терапия

22%

Подкрепа от телефонни линии или чатове

22%

Подкрепа от онлайн услуги (например
The Mix, Childline, Big White Wall)

20%

Подкрепа чрез местна благотворителност,
младежки клубове, дроп-ин центрове и т.н.

12%

Подкрепа от група за взаимопомощ
Стационарна грижа
Други

7%
3%
6%

Попитахме тези участници какво въздействие има пандемията върху възможностите им за
достъп до психично-здравни услуги.

74% казаха, че все още имат възможност за достъп до някои от психичноздравните услуги

26% казаха, че вече нямат възможност за достъп до услуги, свързани с
психично здраве

В необичайно трудната ситуация, професионалистите, които работят в сектора на психичното
здраве имат голяма заслуга за това, че продължават да предоставят (на някакво ниво) подкрепа,
свързана с психичното здраве за почти три четвърти (74%) от младежите, които преди това са
ползвали услуги.
В рязко променящите се условия работещите в НЗС, частните практикуващи, училищните и
университетски консултанти, благотворителните организации, секторът на услуги, предназначени
за младежи, телефонните линии правят всичко възможно да предоставят подкрепа, където могат
– често, премествайки своите услуги онлайн.
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Въпреки това, в следствие на пандемията и последвалите ограничения около една четвърт от
младежите, които са получавали някаква форма на подкрепа, свързана с психичното им здраве
вече нямат достъп до нея, а много от тези, които продължават да получават не получават същото
ниво на подкрепа.
Нашето проучване предполага, че за много от случаите, в които младежите не получават
никаква или ограничена подкрепа това не е, защото подкрепа не е предложена, а защото за
младежите е трудно или невъзможно да я получат от домовете си.
Това може да е така, защото услугата не е адаптирана да работи дистанционно, защото няма
лично пространство в домовете за терапевтични разговори или защото не вярват, че
дигиталната подкрепа ще бъде ефективна. Тази ситуация вероятно ще се променя през идните
седмици.

Ключови теми, които са включени:
Отмяна на работата лице в лице
•
•
•
•
•

Повечето участници споделяха, че консултирането им е прекратено, преместено онлайн
или по телефона.
Много младежи са получавали подкрепа от училище, като учителите бяха толкова често
посочвани за доверени възрастни както и консултантите. В момента нямат възможност да
говорят с тях спокойно за това как се чувстват
Групите за взаимопомощ сред връстници са спрени
Много насрочени часове на живо с личния лекар са отложени
Участниците споделяха, че е невъзможно да посещават сесии, защото или те самите или техните
консултанти са в самоизолация

„Не мога да имам контакт лице в лице с медицинската сестра, с която работя, затова
имаме само кратки телефонни разговори, които не предлагат толкова много подкрепа и
моето психично здраве, включително тревожността и параноята са се влошили”
„Много екипи в сферата на психичното здраве не могат да предоставят подкрепа или са
ограничени и се чувствам сякаш не мога да отида до Бърза помощ в състояние на психична
криза.”
„Не съм в училище или младежкия клуб, поради което няма как да се срещам с
хората, които ме подкрепяха на тези места.”
„Обикновено всяка седмица посещавам терапевт, но майка ми загуби работата си, заради
избухналата епидемия и не можем да си го позволим повече.”
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Предизвикателства на дистанционната подкрепа
• Що се отнася до случаите, в които младежите са продължили да имат достъп до подкрепа
дистанционно - някои подкрепиха усилията, през които професионалистите са преминали, за да
могат да продължат да предоставят подкрепа.
• Въпреки това, повечето участници чувстваха, че подкрепата онлайн или по телефона е неефективна
или по-малко ефективна, отколкото подкрепата лице в лице, заради липсата на лично пространство
вкъщи или от притеснение, че семейството може да чуе сесията. В някои случаи, отношенията в
семейството са център в терапията на младежите, затова би било трудно това да се обсъжда, докато
са си вкъщи. В други случаи, младежите споделиха, че родителите им не знаят, че те получават
подкрепа, свързана с психичното им здраве и не искат и да разбират. Някои младежи са станали потревожни що се отнася до разговори по телефона или видео разговори.
•

•
•

Някои доставчици на услуги окуражават младежите да правят своята терапия, докато са на разходка
(единственото разрешено за деня физическо упражнение навън), за да се осигури лично
пространство по време на разговора.
Някои младежи, които обикновено ползват онлайн форми на подкрепа смятат, че им отнема подълго да я получат, заради наплива на хора с нужда от психична подкрепа в момента.
Нарастващото търсене има връзка с това, че някои участници се чувстваха така сякаш е по-трудно
техните обаждания на горещите линии да бъдат приети.

„ Моите панически атаки се върнаха за първи път от три години и ми е трудно да спя и да
се храня добре. Моят консултант продължава ежеседмичните ни сесии и е безценно, че
имам това време да говоря за своите тревоги и да ми помага да ги осмислям.”
„ Моята следваща терапевтична сесия ще бъде по Skype, но се страхувам, защото семейството ми
може да чува.”
„Да говорим по Skype ме прави неспокоен, затова спрях извънредните сесии, които имах.”
„Всичките ми уговорки бяха отменени. Нямам достъп до помощта в училище. Чакането на
горещите линии е толкова дълго.”

Липса на яснота
• Някои младежи споделиха, че все още не са насочени къде да получат подкрепа, сега, когато
са загубили обичайният си достъп до нея.
•

Някои младежи споделиха за по-голям проблем - че са останали без подкрепа, след като фиксираният
брой консултации е приключил. Предизвикателство, което датира преди коронавируса.

„Моята група за хранителното разстройство се промени, тъкмо когато започнах да
свиквам с нея. Без повече срещи на живо, всичко се разпадна.”
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Справяне и самоуправление
С намаления достъп до подкрепа, свързана с психичното здраве, несъмнено ще се наложи
младежи и възрастни да намерят начини да се грижат за своето благополучие и психично
здраве през идните седмици и месеци.
Попитахме участниците какво намират са полезно и безполезно за психичното си здраве:

					
				
72%			
72%
60%
59%			
55%			
49%			
47%			
48%			
38%			
31%			
13%			

% безполезно
3%
6%
7%
4%
6%
5%
8%
23%
14%
36%
66%

Други техники, които младежите посочиха като полезни за психичното им здраве включват:
писане, прекарване на време с домашните любимци, свирене или слушане на музика, гледане
на YouTube, излизане навън сред природата, създаване и следване на рутина.
Тези резултати сочат, че социалното свързване с приятели е често най-полезният метод за
управление и поддържане на психично здраве.** Дейности, които младежите обичат, като
гледане на филми, четене или игри вероятно също са от полза. Упражненията също са важни и
ще стават още по-важни, когато са наложени мерки върху ежедневното движение.
Дейностите, посочени като най-малко полезни са четене или гледане на новини. Докато
младежите могат да искат или имат нужда от информация за това, какво се случва, то има широко
признание, че да знаят всеки детайл и да следват всяко обновление на информацията кара хората
да се чувстват по-зле и с по-малко контрол. Социалните медии се възприемат както като
позитивни, така и като негативни – важно средство, за да си свързан с приятелите, но също и
източник на тревожност, особено около новините.

*Общуването с приятели чрез видеовръзки е най-честия отговор за "много полезно"

Допълнителна подкрепа, свързана с психичното здраве
Попитахме участниците каква подкрепа за психичното здраве би им била най-полезна в
момента. Най-честите отговори бяха:
1. Терапевтична и емоционална подкрепа лице в лице. Младежите основно желаеха
продължение на вече съществуващата подкрепа, най-често работа лице в лице. По-общо,
участниците изразяват желание да има някой, с когото да говорят и просто да слушат. Ясно
е, че работата лице в лице крие сериозни рискове за здравето на общността, затова е
разбираемо, че е изключително трудно да се случва в момента, но e важно при възможност
да се планира бъдещо възобновяване на услугите.
„Сесии лице в лице. Знам, че не може в момента, но са единственото, което работи за мен.“
„Продължение на това, което преди съм получавал, с повече фокус върху техники за
адаптиране към настоящата ситуация.“
„Просто някой, с когото да говоря и да ме подкрепи в този много труден момент. Съвети
как да се справя с всички различни неща, които ме заливат наведнъж. Харесвам контрола и
мразя несигурността.“
2. Онлайн или дигитална подкрепа в какъвто и да е формат и с каквото и да е средство. При
липсата на подкрепа на живо, участниците подчертаха важността на онлайн и
дигиталните устройства за улесняване на текущата и съществуваща подкрепа. Въпреки
това, някои участници наблегнаха на технологичните предизвикателства, както и личните
предпочитания и ефективност.
„Онлайн чатове, повече позитивни новини, успокоение от другите.“
„Подкрепа чрез видео разговори/ по-чести обаждания по телефона или онлайн подкрепа.“
„Аз също пробвах онлайн терапия, но не ми помогна.“
3. Техники за самопомощ и стратегии и механизми за справяне. Това включва
•
•

Успокояващи техники и стратегии
Общи дейности, подчертаващи важността на здравословното разсейване

“Насоки как да останеш спокоен и в мир с несигурността по отношение на всичко.“
„Информация и инструменти за това как да управлявам симптомите на тревожност,
които преживявам – като места, на които мога да ходя, как да контролирам дишането
си, или конкретни техники, които работят за успокоението ми.“
„Телевизионни програми за психичното здраве и начини да останем спокойни, така че
цялото ми семейство да може да ги гледа.“
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4.

ормация, съвети и насоки. Счита се, че медиите имат негативно въздействие, заради
доминиращите негативни истории, а участниците искат да видят повече позитивни новини.
Това включва, но не се ограничава със следните:
•
•
•
•

COVID-19 and mental health-specific advice
Practical information and advice related to the outbreak locally
School / education advice
Positive news

„Някаква информация за коронавируса, която е лесна за четене и разбиране… Стратегии
или начини, които да ми помогнат да контролирам тревогите си, свързани с коронавируса…
Идеи какво да правя по време на работата си в колежа, за да ме държат заета и да не ми е
скучно… Известия за новини, когато има промени, свързани с коронавируса и когато нещата
започват да се подобряват.“
„Почивка от новини, но това изглежда почти невъзможно в настоящата ситуация.“
„Новините и инфлуенсърите от социалните мрежи да споделят позитивни неща, относно
прогреса в удържането на пандемията.“
5. Други ключови теми, включващи по-слабо застъпена финансова подкрепа, как да
помогнем на другите и важността на семейството и приятелите.
„ Ресурси как да се справя с несигурността, заедно с идеи за ежедневни занимания (ден по
ден) и как да помогна на другите, конкретно – уязвимите хора. Да помагам на другите
може да ми помага да се чувствам по-пълноценен и смислен.“

Послание към другите млади хора
Въпреки необичайните предизвикателства, които много млади хора с потребности, свързани с
психичното здраве ще се срещнат през идните месеци, повечето искаха да споделят съвет, подкрепа
и солидарност към другите. Ще продължим да споделяме подкрепящи съобщения, блогове, видеа и
съвети през каналите на YoungMinds и през обществени кампании, когато това е възможно.
„Аз мисля, че най-доброто, което може да се направи е да се погледне на това време като на
„отдъхване от живота“. Правете нещата, които сте отлагали, защото сте били заети,
направете пролетно почистване, сортирайте нещата в стаята си, създайте си ново
безопасно място, движете се из стаите вместо да се изолирате в една. Планирайте за
следващите дни и седмици своите онлайн разговори с приятели и семейство. Правете
упражнения/ танцувайте чрез видео уроци по YouTube.”
“Ако имате приятели, с които да говорите – говорете с тях и им покажете, че мислите за
тях. Дори просто няколко SMS от моите приятели могат да ме накарат да се чувствам
толкова по-добре. И поработете с хората, с които живеете, ако това е възможно, за да
направите ситуацията, в която се намирате възможно най-добра.“
„Без значение какво се случва можем да оцелеем. Може да не изглежда така в момента, но
обещавам, че всичко ще бъде наред. Говорете с някого, ако чувствате, че имате нужда няма нищо срамно в това да помолиш за помощ, особено във време на криза.“
„Ще бъде трудно, но можем да се справим с това.“
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Заключение
Това проучване беше проведено, когато младежите достигнаха повратна точка. Докато
проучването беше отворено много младежи преминаха от обичайното посещение на училище в
рамките на едната седмица към това да си стоят вкъщи, едва успявайки да излязат навън по
време на другата. Ще проведем бъдещи проучвания, за да оценим съществуващото въздействие
на пандемията и социалната изолация върху психичното здраве на младежите.
Неизбежно, за това проучване e по-малко вероятно да е достигало до някои от най-уязвимите
младежи, които имат ограничен достъп до дигитални технологии.
Въпреки това има някои ясни заключения. Първо, има повишено ниво на потребност от услуги,
свързани с психичното здраве за младежи, които вече са се възползвали от тях. При тези
младежи е налице страх, че нуждите им ще ескалират през периода на самоизолация, за това е
изключително важно НЗС и други услуги да продължат да намират начин да им предоставят
подкрепа през това време на изпитания.
Ще има много младежи, които ще се борят с психичното си здраве, но които все още не са
успели да намерят подкрепа, и други, които изпитват тревожност за първи път, в следствие на
пандемията. Тези младежи трябва да знаят къде да потърсят помощ, която е останала налична в
това време, с ясни указания и достъп до дигитална подкрепа. Семейства, обгрижващи възрастни
и учители ще бъдат важен източник на подкрепа за младежите, но те също ще трябва да
изиграят тази роля.
Призоваваме правителството да признае важността на грижите за психичното здраве на деца и
младежи по време на пандемията. Те могат да включат мерки за справяне с нуждите на
психичното здраве на младежите като задължителна част от отговора си спрямо кризата:
•

Да се гарантира, че НЗС, училища, благотворителни организации и други доставчици имат
финансиране и ресурси, от които се нуждаят, за да предоставят услуги: включително
дигитални, виртуални, текстови или телефонни форми на терапия за деца, младежи,
родители и обгрижващи.

•

Дa дадат възможност за координирани усилия между НЗС, училища и други източници, за да се
подкрепят тези младежи, които са най-трудно достъпни, които нямат възможност за
дистанционна подкрепа или, които не я намират приложима към техните нужди.

•

Да се даде приоритет на ясни съобщения за общественото здраве, насочени към децата,
младежите и семействата за това какво могат да направят, за да се погрижат за благополучието
и психичното си здраве.
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