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ЗА АВТОРА

Франческа Дал’Ара
Франческа е психолог и терапевт по професия. Работи за Научния институт
за проучване, хоспитализация и здравни грижи към „Поликлинико ди Милано“
от 2005 г. насам, в звеното за детска и юношеска невропсихиатрия за деца с
множество увреждания и редки болести.

ЗА ИЛЮСТРАТОРА

Джада Негри
Джада се дипломира като психолог и терапевт, а по-късно е напълно пленена
от картинния свят, по-точно от илюстрацията и фотографията. От
2009 г. насам работи съвместно с национални и международни издатели.
Работата є включва илюстрации към детски книги, илюстрации в списания
и изработка на канцеларски материали. С творбите си участва и в различни
изложби. Джада преподава илюстрация в Европейския институт по дизайн в
Милано.

СПЕЦИАЛНИ БЛАГОДАРНОСТИ
Бих искала искрено да благодаря на всички, които допринесоха тази
започнала съвсем скромно история да стигне дотук. Ще започна с
Антонела Костантино, ръководител на звеното по невропсихиатрия,
в което работя. В една особена понеделнишка сутрин в края на
февруари именно тя ме помоли да помисля как да разкажем на децата
какво се случва. Позволи ми да претворя усещанията за тревожност
и безпомощност, които ме бяха обзели, с въображение и по полезен
начин – така успях да помогна и на себе си. Благодарна съм и на всички
колеги, които подходиха със същата страст като мен към този
проект; даваха ми идеи, без които диалогът между Маги и майка
є нямаше да е изпъстрен с толкова любопитни детайли. И накрая
благодаря на болницата, в която работя, „Поликлинико ди Милано“,
която се съгласи да публикува историята на сайта си и така я
направи достъпна за мнозина. Специално искам да благодаря на всички,
които четат и ще прочетат тази история на децата си. Идеята
да създадем нещо хубаво в едно трудно време ми вдъхва надежда и
увереност, че винаги е възможно да се изправиш срещу нещата, които
се случват, и да ги споделиш – колкото и болезнени да са те.
От авторката

Въведение
В това трудно и объркано време, в което учени от цял свят задават въпроси
и търсят отговори, за да овладеят и преодолеят трудностите, породени от
Sars-Cov2, които стоят пред здравето ни, е от съществено значение да не
забравяме децата. Те също имат право на информация! Възможно е откъсването
от нормалния им ритъм на живот, неразбирането на обстановката около
тях и притеснените им родители да породят усещания на тревожност и
дезориентация, особено при най-малките. Ситуацията е още по-трудна за
уязвимите деца и за онези със затруднения в неврологичното развитие. За тях
би било по-голямо предизвикателство да разберат ситуацията и да се справят
с мислите и чувствата си.
Важно е да говорим с децата и да им поднасяме информация спокойно и без
заобикалки, разбираемо и неподправено, без обаче да им създаваме впечатлението,
че проблемът е пренебрежим или че разполагаме с „вълшебни“ решения, които
съвсем скоро ще ни осигурят щастлив край. По-добре да говорим ясно и откровено.
Да им обясним, че за съжаление случващото се невинаги е под наш контрол и това
ни притеснява. Изключително важно е да открием логично и смислено обяснение,
съобразено със следните три неща: произхода и причините за големите промени в
ежедневието ни, помиряването с усещанията, които съпътстват тези промени,
и предаването на основни правила за собственото ни предпазване и това на
другите.
Най-вече е важно да вдъхнем увереност на децата и да им обясним, че хората
правят най-доброто, на което са способни, макар все още да има много тревоги
и неясноти. Децата не чакат родителите им да им обяснят света; те сами си го
обясняват.
Основното е да говорим с децата и да ги слушаме, за да избегнем объркване и
тревога. Важно е да приветстваме разговорите по темата, както и задаването
на въпроси. Това ще ни помогне да разпознаем истинските им притеснения (които
вероятно са много различни от нашите, а може би и по-лесни за разрешаване).
Следователно най-важното е да помогнем на децата да разберат, че можем
да говорим за тревогите си, да покажем, че заедно можем да открием надежда и
щастие в едно смутно време. Бихме могли да открием нови начини да поддържаме
връзка, дори отдалеч, да преоткрием себе си и да се приспособим.
С тези наблюдения на ум работната група към звеното за детска и юношеска
невропсихиатрия (част от „Поликлинико ди Милано“), което ръководя, си
постави целта да разработи инструмент, който да облекчи родителите и
децата в говоренето за коронавируса, за емоциите, които той поражда, и за всички
ограничения и възможни последствия от него по най-добрия възможен начин.
А какъв по-добър начин да изразим и споделим чувствата и преживяванията
си от това да прочетем една история заедно?
Така се роди книгата, която предстои да прочетете; с подкрепата и
незаменимите предложения на група колеги и под перото на психолога и
терапевта Франческа Дал’Ара (която от дълги години работи в звеното за деца
с множествени увреждания). Представяме ви една обикновена история за една
сложна ситуация. История, която цели да подкрепи майки и бащи, отглеждащи
деца в това изключително напрегнато време. Написахме я точно заради тези деца.
А сега се настанете удобно и се насладете!
Мария Антонела Костантино,
завеждащ звеното по детска и юношеска невропсихиатрия
към „Поликлинико ди Милано“

История за
коронавируса

П

очти се е стъмнило, но Маги няма намерение
да заспива. Тя седи на бюрото си и рисува малки
чудовища.
– Какво рисуваш, слънчице? Време е да си лягаш –
казва мама.
– Рисувам коронавируса – отвръща спокойно Маги.
– Хм, ама той не е толкова голям! – усмихва се мама.
– Така ли? Тогава защо всички толкова се страхуват
от него?
Маги изглежда объркана. Досега е била почти
убедена, че това, което толкова плаши възрастните,
принуждава училищата да затворят и обърква
живота на всички, трябва да бъде поне десет метра
по-високо от баща є.
– Хайде в леглото! Ще ти разкажа повече за това
малко чудовище.

Двете се мушват под топлото одеяло и мама
започва да разказва с нежен глас:
– Имало едно време малко чудовище, наречено
коронавирус. Родило се преди няколко месеца в
една страна, много, много далеч оттук. То е съвсем
мъничко и живее в слюнката на хората.
– Бляк! В слюнката им?
– Да, а може да вирее и в сополиви нослета –
допълва мама и се кикоти. – Коронавирусът е много
нахален и обича да се навира в такива гадни местенца.
Така се придвижва от едно място на друго и пътува
по целия свят, от човек на човек!
– Как пътува? Какво означава „от човек на човек“? –
любопитства Маги.
– Пътува върху малки капчици слюнка, които
отделяме, когато кихаме и кашляме. Затова напоследък
те моля да си миеш ръцете по-често от обикновено и
да не прегръщаш и целуваш сестрите и приятелите си,
а също и баба и дядо. Това е и причината възрастните
да решат да затворят училищата. Затова виждаш и
хора, които вървят с предпазни маски, макар че не сме
се уговаряли да се маскираме.
– Но днес целунах теб и татко… ами ако малкото
чудовище живее в сополивото ми носле?
– Не се тревожи, миличка. Възрастните и
докторите работят усилено, за да научат повече за
малкото чудовище и да открият как да го преборят.
Знаеш ли какво са открили?
– Какво? Кажи ми, искам да знам! – възкликва Маги.
– Обикновено коронавирусът не харесва деца,
въпреки че те са особено сополиви! Така че дори да се
заразят, децата се възстановяват много бързо и им
минава много по-леко, отколкото на възрастните.

– Какво ще правят децата, ако всички възрастни се
разболеят? – пита Маги.
– Искаме да избегнем това. Затова в страните, в
които има много болни, трябва да си стоим вкъщи и
да се пазим, дори понякога да е скучно и много трудно.
Не искаме слюнката на болните да обикаля насамнатам! Ако всички се разболеем, на докторите ще им
е много трудно да се грижат за нас.
– Права си, мамо, не се бях замислила за това. Ами
ако нашият лекар се разболее? Кой ще ни каже какво
лекарство да вземем? – внезапно Маги осъзнава, че
дори лекарите може да се разболеят.
– Точно така, момичето ми, от това се притесняват
и възрастните. Искаме да излекуваме болните и да
спрем това малко чудовище да обикаля наоколо. Има
още нещо, което трябва да знаеш. При някои хора
коронавирусът минава леко – боли ги гърло, имат хрема
и кашлица, понякога и температура, но след няколко дни
и с правилното лечение отново се чувстват добре.

– Ами останалите хора? – Маги все още се тревожи.
– Вирусът е по-опасен за по-възрастните и за
хората с други здравословни проблеми, затова
трябва да ги предпазим.
– Като например прабаба, която е стара и
трудноподвижна? Тези хора умират ли?
– Да, става дума за хора като нея. Ако се разболеят
от вируса, може да се наложи да идат в болница и
да останат там задълго. За съжаление някои от тях
може и да не се възстановят и да починат.
– Разбирам, мамо. Ще предупредиш ли прабаба да
не излиза повече? – пита Маги, обнадеждена, че е
намерила решение.
– Тя знае това, мила. Тъкмо затова скоро не сме я
посещавали, но за късмет сестра ти Ани є се обажда
всеки ден, за да я разведрява.
– А татко защо трябва да ходи на работа?
– Много възрастни трябва да ходят на работа –
като татко ти или нашия лекар например, но те знаят,

че трябва да внимават. Предпазват се по различни
начини: мият си ръцете, носят предпазни маски,
понякога носят ръкавици и се стараят да стоят на
безопасно разстояние един от друг. Като се замислиш,
от малкото чудовище има една полза – много родители
като мен имат възможност да прекарат повече време
с децата си и да не бързат по задачи.
– Ами ние, мамо? Ние можем ли да излизаме? –
нетърпеливо пита Маги.
Тя много обича да излиза навън.
– Излизането навън е чудесно, миличка, но в
момента е малко трудно… Какво ще кажеш утре
да седнем на пода тук, в стаята ти, да отворим
всички прозорци и да правим сапунени мехури? Ще
си затворим очите и като усетим свежия ветрец,
идващ отвън, може да се престорим, че сме в парка.
– Можем да правим сапунени мехури на закрито,
така ли? – изненадва се Маги.

ОСТАВАМ ВКЪЩИ.

– Ами да! – възкликва мама. – Казах ти, има и хубави
неща в това странно време.
– Звучи чудесно! Благодаря, мамо! Обаче… – лицето на
Маги помръква – приятелите ми ми липсват. Скучно ми
е по цял ден вкъщи. Дори учителите ми ми липсват!
– Разбирам, миличка, и моите приятели ми липсват.
Утре можем да съставим списък на приятелите,
които ти липсват най-много, и ще ти дам телефона
си, за да направиш видеоразговор с всички тях –
предлага мама.
– Наистина ли? Ще ми позволиш да се обадя на
приятелите си от твоя телефон? – Маги е радостна,
сякаш не е очаквала такива добри новини.
– За по двайсет минути на ден, напориста
маймунке! – усмихва се мама. Щастлива е, че Маги
се приспособява към ситуацията толкова успешно
и че малките неща є носят такава радост. – Значи
така: когато станем утре сутрин, първо ще хапнем

палачинки за закуска. После ще напишем малко
домашни, през това време може да поговорим с
приятелите ти; след това всички вкъщи ще ми
помогнат да измия чиниите и накрая ще отворим
прозорците и ще правим сапунени мехури в твоята
стая.
– Мислех си също дали да не си направим пица
следобед. Така ще изненадаме татко, когато се
прибере от работа! Какво да сложим на пицата?
Шунка или зеленчуци? Маги?
Маги не отговаря – спи дълбоко. Вече не мисли
за малкото чудовище; в главата є е пълно с идеи и
планове за предстоящия ден.
– Лека нощ, любов моя. Сладки сънища! – прошепва
мама и внимателно целува Маги по челото, като
внимава да не остави слюнка.

