Aile ve Çocuk Terapileri
Aile ve çocuk terapileri, yaşamsal problemlerin aile içinde
ele alınmasını ve bu bağlamda çözülmesini öneren ve tüm aile
üyelerinin katılımıyla, ailenin iyilik halini arttırmayı
hedefleyen terapötik bir müdahale sürecidir. Bu terapi
çeşidinde çocuğun hayatında etkin rol oynayan tüm aile
fertleri terapiye davet edilir.
Günümüzde eşler arasında ya da anne-baba ve çocuklar
arasındaki çatışma normal sayılmakla birlikte alanda çok sık
karşılaşılmaktadır. Ailede bir problemin kanıtı olarak
görülen, üyeler arasında çatışmalar olması değildir. Aile
üyelerinin bu gibi gerilimlere, birbirleriyle çatışmaya
girmeden, birbirlerini cezalandırmadan ya da hastalık
belirtileri ortaya çıkarmadan dayanıklılık gösterememesi ve
çözmede yetersiz kalması aile ve çocuk terapilerinin önemini
açığa çıkarmaktadır. Bu açıdan değerlendirdiğimizde, çocukta
yaşanan uyum bozuklukları, davranış bozuklukları ailedeki bu
çatışmanın bir yansıması olarak değerlendirilebilir.
Örneğin anne-babası boşanma evresinde olan küçük bir çocukta;
gece uyanmalarının sık yaşanması, ergende okulda
uyumsuzluklarının başlaması ya da çocukta mide bulantısı, baş
ağrısı gibi yakınmaların olması, ailenin yaşanan problemi
çözmede yetersiz olmasının kanıtı olarak görülmektedir.
Ailelerin yaşadıkları sorunlara bağlı çocuklarda görülebilen
duygusal,
bilişsel,
sosyal,
fiziksel
belirtilere
rastlanılmaktadır. Ailelerin çocukları için bize başvurduğu
yakınmalar aşağıdaki gibidir.
Evde ve sosyal çevrede yaşanan davranış problemleri,
Agresyon, kaygı, depresyon
Öğrenme güçlükleri,
Hiperaktivite,
Dikkat eksikliği,
Yaygın gelişimsel problemler,

Tuvalet alışkanlığı kazanma,
Uyku güçlükleri,
Tırnak yeme,
Kardeş kıskançlığı,
Alt Islatma,
Yalan söyleme,
Parmak Emme,
Yeme bozuklukları,
Sınav kaygısı,
Okul fobisi,
Çalma,
Sosyal iletişim,
Hayali şeyler görme
Aile ve çocuk terapisinde amaçlar; ailenin etkileşimini ve
dinamiklerini tanımlamak ve patoloji ile ilişkisini keşfetmek;
ailenin içsel güçlerini ve işlevsel kaynaklarını harekete
geçirmek; uyumsuz aile etkileşimi stillerini yeniden
yapılandırmak ve ailenin problem çözme davranışını
güçlendirmek şeklinde ifade edilebilir. Evlilik çatışması
yaşayan bir ailede, anne baba her tartıştığında çocukta
uyumsuz davranışlar ya da bedensel belirtiler gözlemlenebilir.
Burada yalnızca çocukla ilgilenip “görünürde olan”
patolojisiyle ilgilenirsek, iyileşme olsa dahi kısa süreli
olacaktır. Burada çocuk ilgiyi kendi üzerine çekerek aile içi
dengeyi korumaya çalışmaktadır ve mutlaka aile ilişkilerinin
değerlendirilmesi gerekmektedir.
Aile ve çocuk terapisti var olan problemler ve güçlükleri
çözümlemenin yanı sıra, çocukları duygusal olarak
güçlendirmek, kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak ve
oluşabilecek psikolojik sorunları önlemek amacıyla önleyici
terapilere yer vermektedir. Psikoloğumuz, çocuğun sosyal
ilişkilerini ve bağımsızlığını, duygusal yaşantısını olumsuz
etkileyen durumların keşfedilmesi, problemin tanımlanması ve
meydana getiren etmenlerin keşfedilmesi ve bu etmenlerin
ortadan kaldırılarak çocuğun yaşadığı olumsuzluğun çözümü ve

yaşanan güçlüğün
çalışır.

ortadan

kaldırılmasına

yönelik

olarak

Terapötik sürecin bir parçası olarak çocukla bireysel olarak
çalışılırken diğer tarafta ailelerle de görüşülmektedir. Aile
ve çocuk terapileri süreci içerisinde çocuğun devam ettiği
eğitim kurumlarının ve diğer profesyonellerin desteğine
ihtiyaç duyulabilmektedir. Randevu ve danışmanlık için 0212
537 61 60 numaralı telefonumuzdan, bizimle iletişime
geçebilirsiniz.

