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Εισαγωγή: Η Νοητική Αναπηρία των παιδιών αποτελεί πραγµατικότητα και κοινό βίωµα για τουσ Γονείσ σε όλον
τον κόσµο. Η Νοητική Αναπηρία και οι πρακτικέσ τησ γονεϊκότητασ συνδέονται µε το άγχοσ τησ καθηµερινήσ
φροντίδασ που βιώνουν οι Γονείσ. Το άγχοσ υπεισέρχεται στα πλαίσια τησ οικογένειασ και επηρεάζει σηµαντικά το πλαίσιο τησ φροντίδασ υγείασ. Το δεδοµένο αυτό προσανατολίζει τουσ Νοσηλευτέσ τησ Οικογένειασ στην
διερεύνηση αυτήσ τησ σχέσησ και τον τρόπο που επηρεάζει τον σχεδιασµό τησ νοσηλευτικήσ φροντίδασ.
Σκοπόσ: Η διερεύνηση τησ σχέσησ τησ Νοητικήσ Αναπηρίασ και του Άγχουσ Γονεϊκότητασ και παράλληλα η διερεύνηση των διαστάσεων του άγχουσ και η κατανόηση του τρόπου µε τον οποίο επηρεάζει και διαµεσολαβεί στο
πλαίσιο παροχήσ διαπολιτισµικήσ νοσηλευτικήσ φροντίδασ.
Επί µέρουσ στόχοι: Η διερεύνηση τησ σχέσησ τησ Νοητικήσ Αναπηρίασ και του Άγχουσ Γονεϊκότητασ αλλά και
των επιµέρουσ συνιστωσών τησ.
Ανασκόπηση Βιβλιογραφίασ: Κριτική και Συστηµατική Ανασκόπηση τησ βιβλιογραφίασ τησ τελευταίασ 5ετίασ.
Καταγράφεται διαπολιτισµικά µια σαφήσ και σηµαντική σχέση ανάµεσα στη Νοητική Αναπηρία και το Άγχοσ
Γονεϊκότητασ. Παράλληλα, διαπολιτισµικέσ συνιστώσεσ αυτήσ τησ σχέσησ είναι το οικογενειακό περιβάλλον, η
οικολογία τησ οικογένειασ, τα χαρακτηριστικά των γονιών, οι πληροφορίεσ για το παιδί µε Νοητική Αναπηρία και
οι κοινωνικέσ/πολυπολιτισµικέσ συνθήκεσ.
Συµπεράσµατα: Ο διακριτόσ ρόλοσ τησ κουλτούρασ επισηµαίνεται στον τρόπο έκφρασησ και βίωσησ του άγχουσ
και τησ κόπωσησ από την καθηµερινή φροντίδα παιδιού µε νοητική αναπηρία και διαφαίνεται να διαδραµατίζει
συσχετιστικό ρόλο στην µορφή επαγγελµατικήσ βοήθειασ που λαµβάνουν οι Γονείσ από τη διεπιστηµονική οµάδα υγείασ, συµπεριλαµβανοµένων και των Νοσηλευτών.
ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙ∆ΙΑ: Άγχοσ, Γονεϊκότητα, Νοητική Στέρηση, Νοσηλευτική, Οικογένεια, Πολιτισµόσ.

Εισαγωγή
Η Νοητική Στέρηση αφορά το 2-3% του πληθυσµού, εάν
αυτό καθορίζεται µε βάση τον ∆είκτη Νοηµοσύνησ (IQ<70)
(WHO, 1993) ενώ για τισ µορφέσ τησ Σοβαρήσ – Βαριάσ
Νοητικήσ Στέρησησ (IQ<50) η πρόβλεψη αφορά το 0.304% του γενικού πληθυσµού (Scott, 1994). Σύµφωνα µε
τον Παγκόσµιο Οργανισµό Υγείασ και τον Αµερικανικό Σύνδεσµο για τη Νοητική και Αναπτυξιακή Αναπηρία, η Νοητική Αναπηρία είναι µια συνθήκη που χαρακτηρίζεται από
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στασιµότητα ή πληµµελή ανάπτυξη του νου και από ελλείµµατα σε δεξιότητεσ και στη γενική νοηµοσύνη σε περιοχέσ όπωσ η γνωστική ικανότητα, η γλώσσα, τα κίνητρα και
οι κοινωνικέσ δεξιότητεσ.
Η χρόνια αναπηρία και οι τρόποι µε τουσ οποίουσ προσαρµόζεται τόσο ο πάσχων όσο και η οικογένειά του αποτελεί ερευνητικό προσανατολισµό πολλών επιστηµόνων.
Οι συνθήκεσ και οι παράµετροι πολλαπλασιάζουν την επίδρασή τουσ όταν ο πάσχων είναι παιδί και όταν η αναπη-
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ρία είναι νοητική, κάτι που προεκτείνει την αναπαράσταση αυτήσ τησ αναπηρίασ ωσ κοινωνικού ελλείµµατοσ σε
έναν κόσµο που ακόµη δεν έµαθε να «συγχωρεί» την διαφορετικότητα (Καρασαββίδησ, 2009β).
Η γέννηση ενόσ παιδιού µε αναπηρία βιώνεται ωσ απειλή για το σύστηµα τησ οικογένειασ και για την αυτοεικόνα
των γονέων. Οι σχέσεισ του ζευγαριού τίθενται εν αµφιβόλω και διαταράσσεται η δυναµική και η προοπτική για το
µέλλον. Στην πραγµατικότητα, απειλή δεν είναι το ίδιο το
παιδί αλλά το άγνωστο, ο φόβοσ για κοινωνικό στιγµατισµό και η έλλειψη ενηµέρωσησ (Μελισσά-Χαλκιοπούλου,
1995). Τα συναισθήµατα και οι πρακτικέσ εµφανίζουν τεράστια διακύµανση: από απόρριψη και άρνηση έωσ αποδοχή και υπερπροστατευτισµό. Το ανάπηρο παιδί συνιστά
προσβολή για το ναρκισσισµό των γονέων και η πολυµορφία των αντιδράσεων, το είδοσ τησ σύγκρουσησ µε την αναπηρία και η τελική έκβασή τησ επαφίεται στην προσαρµοστικότητα και ευελιξία των γονέων (Μωυσιάδου, 2007). Με
τον όρο «αντιδράσεισ» εννοούµε όλεσ τισ αντιδράσεισ τησ
µητέρασ που παρουσιάζουν κάποια διαχρονική και διαπεριστασιακή σταθερότητα στην εµφάνισή τουσ, και όχι τισ
σποραδικέσ αντιδράσεισ που αδυνατούν να βοηθήσουν
στην πρόβλεψη µελλοντικών εξελίξεων (Αλευριάδου, 2005).
Σε αυτή την περίπλοκη σχέση διαντιδρούν τόσο τα
χαρακτηριστικά τησ αναπηρίασ όσο και οι θεωρήσεισ τησ
από τουσ γονείσ και οι κοινωνικέσ «µατιέσ» του περιβάλλοντοσ. Συναισθήµατα αγάπησ, γονεϊκότητασ, ευτυχίασ και
ευηµερίασ τησ οικογένειασ µεταγλωττίζονται σε εξάρτηση, µακροχρόνια φροντίδα και άγχοσ (Karasavvidis et
al.,2011). Η αίσθηση τησ οικογενειακήσ συνοχήσ διαβρώνεται, η εγγύτητα τησ συναισθηµατικήσ επικοινωνίασ των
µελών τησ οικογένειασ µειώνεται αισθητά, η οικογενειακή ανθεκτικότητα δοκιµάζεται, ο κύκλοσ ζωήσ τησ οικογένειασ επιβραδύνεται και στον πυρήνα αυτήσ τησ επίπονησ διαδικασίασ βρίσκεται από τη µία πλευρά ένα µικρό
παιδί, αβοήθητο, µε δυναµικό που δυναµιτίζει τισ σχέσεισ
και από την άλλη οι γονείσ που ωσ ετερόφωτοι πια δορυφόροι περιστρέφονται γύρω από τη δίνη τησ συνεχούσ και
συστηµατικήσ του φροντίδασ (Καρασαββίδησ, Γεωργιάδου και Κουτσούκη, 2011).
Μια τέτοια πορεία, πολλέσ φορέσ µοναχική, ενοχική
και µονόδροµη, επιφέρει χτυπήµατα «κάτω από την ζώνη»
και προκαλεί ιδιαίτερεσ δυσχέρειεσ στην αίσθηση τησ
γονεϊκότητασ και στισ προσδοκίεσ που οι γονείσ επένδυσαν σε αυτή. Ένα παιδί µε νοητική αναπηρία αλλάζει το
πλάνο των αντιλήψεων του να είσαι γονιόσ, ευνουχίζει τισ
αναπαραστάσεισ τησ βίωσησ του ρόλου του γονιού και δίνει
χώρο για προεκτάσεισ ψυχολογικήσ νοσηρότητασ (Καρασαββίδησ, Γεωργιάδου και Κουτσούκη, 2011).
Άγχοσ, φόβοσ, κατάθλιψη, αποµόνωση, θλίψη και θυµόσ
είναι µερικά µόνο από τα καθηµερινά αδυσώπητα συναισθήµατα µε τα οποία έρχονται αντιµέτωποι οι γονείσ που
φροντίζουν παιδί µε νοητική αναπηρία. Αντιµέτωποι ωσ
∆ον Κιχώτεσ µπροστά στο οµιχλώδεσ τοπίο τησ νοητικήσ
αναπηρίασ, του µέλλοντοσ, τησ εξάρτησησ, τησ αβεβαιότητασ (Καρασαββίδησ, 2009α).

Σκοπόσ
Το βασικό ερευνητικό ζητούµενο είναι η διερεύνηση τησ
σχέσησ του άγχουσ γονεϊκότητασ και νοητικήσ στέρησησ
σε διαπολιτισµικό επίπεδο.
Σκοπόσ τησ παρούσασ εργασίασ είναι να διερευνήσει
τη σχέση ανάµεσα στην γονεϊκότητα και τισ µορφέσ νοητικήσ στέρησησ σε διαπολιτισµικό επίπεδο ελέγχοντασ τισ
εξήσ υποθέσεισ: (α) Ποια δεδοµένα ισχύουν σε διαπολιτισµικό επίπεδο (Ανατολή –∆ύση) αναφορικά µε τη σχέση ανάµεσα στο άγχοσ του γονιού και τη νοητικά αναπηρία του παιδιού τουσ και (β) Ποια είναι η σύνδεση ανάµεσα
στο άγχοσ που βιώνουν οι γονείσ και στισ υπηρεσίεσ φροντίδασ που µπορούν να λάβουν από τουσ Νοσηλευτέσ.
Υλικό και µέθοδοσ
Χρησιµοποιήθηκε η µέθοδοσ αναζήτησησ µε ηλεκτρονικέσ βάσεισ δεδοµένων στο ∆ιαδίκτυο. Πραγµατοποιήθηκε εκτεταµένη αναζήτηση ερευνητικών άρθρων δηµοσιευµένων σε έγκυρα και έγκριτα επιστηµονικά περιοδικά,
καταχωρηµένων στισ διεθνείσ ακαδηµαϊκέσ βάσεισ δεδοµένων HEAL-LING, SAGE, ELSEVIER, WILSON,
SCIENCEDIRECT, MEDLINE, PUBMED, Cochrane,
EMBASE, SCOPUS και CINAHL µε κριτήρια αναζήτησησ
και λέξεισ κλειδιά τουσ όρουσ «parental stress and mental
retardation» [MeSH], «parenting stress and persons
with special needs» [MeSH], «mental retardation and
family problems» [MeSH], «stress and parents» [MeSH],
«parenting and stress» [MeSH], «mental delay and
parents» [MeSH], «developmental disabilities and family
stress» [MeSH], «intellectual handicap and parenting»
[MeSH], «maternal stress and child with disabilities»
[MeSH] καθώσ και συνδυασµούσ αυτών.
Αποτελέσµατα
Η Νοητική Αναπηρία των παιδιών αποτελεί πραγµατικότητα και κοινό βίωµα για τουσ Γονείσ σε όλον τον κόσµο.
Η Νοητική Αναπηρία και οι πρακτικέσ τησ γονεϊκότητασ
συνδέονται µε το άγχοσ τησ καθηµερινήσ φροντίδασ που
βιώνουν οι Γονείσ. Το άγχοσ υπεισέρχεται στα πλαίσια τησ
οικογένειασ και επηρεάζει σηµαντικά το πλαίσιο τησ φροντίδασ. Το δεδοµένο αυτό προσανατολίζει τουσ Ειδικούσ
στην διερεύνηση αυτήσ τησ σχέσησ και στην ανάδειξη των
συνιστωσών που προδιαθέτουν σε άγχοσ γονεϊκότητασ
(Καρασαββίδησ, 2009β).
Η ενασχόληση µε την νοητική αναπηρία και το άγχοσ
των γονιών είναι θέµα που συνδέεται και µε τισ κοινωνικέσ αναπαραστάσεισ για το στίγµα. Φαίνεται ότι στισ ∆υτικέσ Κοινωνίεσ το στίγµα εξελίχθηκε σε άγχοσ. Μέχρι και
πριν από λίγα χρόνια, οι γονείσ και η κοινωνία πίσω από
τη λέξη «στίγµα» τοποθετούσαν όλα τα συναισθήµατα και
τισ δυσκολίεσ τησ ανατροφήσ ενόσ παιδιού µε νοητική
αναπηρία. Η ανθρώπινη εξέλιξη και η κοινωνική αναπαράσταση τησ αναπηρίασ, µπορεί ακόµη και σήµερα να
επηρεάζει τισ κοινωνικέσ προκαταλήψεισ και τα στερεότυπα αλλά έχει εξασθενήσει πια στο να στιγµατίζει
(Karasavvidis et al., 2001).

Τόµος 4 - Τεύχος 2
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Καταγράφεται διαπολιτισµικά µια σαφήσ και στατιστικά σηµαντική σχέση ανάµεσα στη Νοητική Στέρηση και
το Άγχοσ Γονεϊκότητασ. Το γονεϊκό άγχοσ αποτελεί κοινό
τόπο στη βίωση των συναισθηµάτων των γονιών µε παιδί
µε νοητική στέρηση ανά τον κόσµο. Η κουλτούρα διαµεσολαβεί στον τρόπο έκφρασησ και βίωσησ αυτών των
συναισθηµάτων και φαίνεται να διαδραµατίζει συσχετιστικό και ωριµαντικό ρόλο αναφορικά µε την επαγγελµατική βοήθεια που λαµβάνουν οι γονείσ καθώσ και µε τισ
προσδοκίεσ που έχουν για την επίσηµη – επαγγελµατική
βοήθεια που θα λάβουν αλλά και για την ανεπίσηµη που
ήδη λαµβάνουν από συγγενείσ, φίλουσ, κοινότητεσ ή ανώνυµεσ οµάδεσ στήριξησ (Karasavvidis et al.,2011).
Παράλληλα, διαπολιτισµικέσ συνιστώσεσ αυτήσ τησ
σχέσησ φαίνεται πωσ είναι το οικογενειακό περιβάλλον,
η οικολογία τησ οικογένειασ, τα χαρακτηριστικά των γονιών,
οι πληροφορίεσ για το ίδιο το άτοµο µε ειδικέσ ανάγκεσ
αλλά και οι κοινωνικέσ/διαπολιτισµικέσ συνθήκεσ (Καρασαββίδησ και συν., 2011).
Ο διακριτόσ ρόλοσ τησ κουλτούρασ επισηµαίνεται στον
τρόπο έκφρασησ και βίωσησ του άγχουσ και τησ κόπωσησ από την καθηµερινή φροντίδα παιδιού µε νοητική
αναπηρία και φαίνεται να διαδραµατίζει συσχετιστικό ρόλο
στην µορφή επαγγελµατικήσ βοήθειασ που λαµβάνουν οι
Γονείσ από τη διεπιστηµονική οµάδα υγείασ (Καρασαββίδησ και συν., 2010).
Οι γονείσ φαίνεται να βιώνουν έντονο άγχοσ για την
γονική τουσ ιδιότητα και τισ καθηµερινέσ πρακτικέσ γονεϊκότητασ αλλά παράλληλα δείχνουν να αµφισβητούν διαπολιτισµικά τον κυρίαρχο ρόλο τησ επίσηµησ Θεραπευτικήσ – Επαγγελµατικήσ βοήθειασ, αναδεικνύοντασ τισ
διαπροσωπικέσ σχέσεισ ωσ σηµαντικότερεσ πηγέσ στήριξησ στην καθηµερινότητάσ τουσ µε ένα παιδί µε νοητική στέρηση (Καρασαββίδησ, Αυγερινού και Καρπουχτσήσ,
2011).
Συζήτηση
Το πρώτο και βασικό δεδοµένο το οποίο αναδεικνύεται
από την παρούσα ανασκόπηση είναι η ανατροπή στισ µέχρι
σήµερα παραδεδοµένεσ απόψεισ για την ποιότητα και την
περιοδολόγηση των σταδίων των συναισθηµάτων που βιώνουν οι γονείσ. Αποδεικνύεται διαπολιτισµικά ότι οι γονείσ
δεν διέρχονται γραµµικά από «υποχρεωτικέσ» περιόδουσ
σταδίων µέχρι να καταφέρουν να εγκαταστήσουν µέσα
τουσ το συναίσθηµα τησ αποδοχήσ για την νοητική αναπηρία του παιδιού τουσ.
Παράλληλα, το δεύτερο πιο σηµαντικό δεδοµένο που
αρύεται από τισ πηγέσ είναι ότι οι γονείσ όχι µόνο αµφισβητούν την επίσηµη επαγγελµατική, επιστηµονική και
θεραπευτική βοήθεια από τουσ Ειδικούσ, στουσ οποίουσ
συµπεριλαµβάνουν και τουσ Νοσηλευτέσ, αλλά αντίθετα,
στρέφονται όλο και πιο πολύ στουσ ανθρώπουσ του κοντινού τουσ οικογενειακού, συγγενικού και γειτονικού τουσ
περιβάλλοντοσ. Αυτά τα ανεπίσηµα, εθελοντικά και ερασιτεχνικά κοινωνικά δίκτυα υποστήριξησ αναδεικνύονται
πρωτεύοντα και κυρίαρχα στην ανακούφιση των γονέων

[80]

µε παιδί µε νοητική αναπηρία διαπολιτισµικά.
Ένα ακόµη βασικό στοιχείο που φαίνεται ότι διατρέχει όλη την ερευνητική περιοχή τησ νοητικήσ αναπηρίασ
είναι το φαινόµενο του «ψυχοπαθολογικού αστερισµού».Υπάρχει η αίσθηση ότι το παιδί µε νοητική αναπηρία µοιράζει,
σαν να «ακτινοβολεί», παθολογικά δυναµικά και ενέργεια
στο οικογενειακό και ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον.
Αυτό ωσ δεδοµένο δηµιουργεί την αίσθηση ότι η οποιαδήποτε ερευνητική προσπάθεια είναι εξ αρχήσ καταδικασµένη σε µια κατάσταση µέσα στην οποία διαφαίνεται κάτι
το παθολογικό. Έρευνεσ που εστιάζουν ή περιγράφουν
την σχέση µητέρασ-παιδιού µε νοητική αναπηρία µε αισιόδοξα µηνύµατα ή όµορφα και δυνατά συναισθήµατα απουσιάζουν παντελώσ.
Αυτή η συµπαραδήλωση τησ παθολογικότητασ, δηλαδή η αίσθηση ότι η νοητική αναπηρία είναι a priori κάτι
αρνητικό, ανεπιθύµητο, δύσκολο σε χειρισµό και µη αποδεκτό, δηµιουργεί ακόµη περισσότερα ερωτηµατικά, µιασ
και τα στοιχεία που η παρούσα εργασία αναδεικνύει φωτίζουν το θέµα διαπολιτισµικά. Έννοιεσ όπωσ αυτέσ του
σεβασµού στη διαφορετικότητα, τησ αποδοχήσ των ατοµικών διαφορών στην ανάπτυξη αλλά και τησ ενσωµάτωσησ των παιδιών µε νοητική αναπηρία και των οικογενειών τουσ στα πλάνα και τισ διεργασίεσ τησ θεραπείασ και
τησ φροντίδασ φαίνεται πωσ είναι το κλείδι που θα «ξεκλειδώσει» τα αφόρητα συναισθήµατα άγχουσ των γονιών αλλά
και θα επαναφέρει τα συναισθήµατα εµπιστοσύνησ προσ
τουσ Ειδικούσ.
Τέλοσ, παρά τισ επαρκείσ διαπολιτισµικέσ αναφορέσ
και περιγραφέσ τησ σχέσησ µητέρασ και παιδιού µε νοητική αναπηρία, απέχει πολύ η καταγραφή των συναισθηµάτων, το βάθοσ και η ποιότητα, µα πιο πολύ από όλα δεν
αποτυπώνεται στα πλαίσια αυτήσ τησ Ανασκοπικήσ Εργασίασ η µαγεία αυτήσ τησ ειδικήσ σχέσησ µητέρασ και παιδιού, ακόµη και αν αυτό το παιδί δεν παύει να είναι παιδί µε νοητική αναπηρία.
Συµπεράσµατα
Το ερώτηµα που τίθεται είναι εάν οι Νοσηλευτέσ µπορούν
ή έχουν έστω καταφέρει ωσ επαγγελµατίεσ υγείασ να κατανοήσουν την ειδική σχέση µητέρασ και παιδιού µε νοητική αναπηρία, εάν είναι ενήµεροι για τισ αλλαγέσ και την
αναγκαιότητα θεµελίωσησ θεραπευτικήσ συµµαχίασ και
εάν έχουν επίγνωση τησ αµφισβήτησησ τησ επίσηµησ φροντίδασ από τουσ γονείσ.
Φαίνεται πωσ όλεσ αυτέσ τισ αλλαγέσ δεν βρήκαν παρόντεσ, υπεύθυνουσ αλλά και συνυπεύθυνουσ τουσ Νοσηλευτέσ σε αυτή την αγχώδη και επώδυνη πορεία των γονιών.
Όπωσ φαίνεται, µάλλον οι Νοσηλευτέσ δεν έχουν ακόµη
κατανοήσει ότι οι γονείσ αποκαλούν µε τον τίτλο «Θεραπευτέσ» και τουσ Νοσηλευτέσ. Μια τέτοια σηµείωση προκαλεί αµφιθυµικά συναισθήµατα.
Από τη µια η χαρά και η ευθύνη τησ ισότιµησ αναγνώρισησ. Από την άλλη, η σηµαντικά διαφανείσα τάση αποµυθοποίησησ, αµφισβήτησησ και υποτίµησησ του Θεραπευτικού Ρόλου, του ρόλου του «Ειδικού» που συνδέεται
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µε την Νοητική Αναπηρία. Συνεπαγόµενα, και του Ρόλου
των Νοσηλευτών.
Μάλλον δεν κατάφερε σύσσωµη η Θεραπευτική Κοινότητα να πείσει τουσ γονείσ ότι µπορεί να κατανοήσει το
άγχοσ τουσ και να υποστηρίξει την διαδικασία διαχείρισήσ του όταν το παιδί τουσ διαβρώνει την συνοχή τησ οικογένειάσ τουσ. Και δεν το κατάφερε διαπολιτισµικά!
Μαζί µε τουσ υπόλοιπουσ Θεραπευτέσ, οι Νοσηλευτέσ καλό θα είναι να αναλογιστούν την ευθύνη αλλά και
την κατεύθυνση τησ πορείασ τουσ. Τόσο οι ίδιοι οι Νοσηλευτέσ όσο και οι Πολυκλαδικέσ Οµάδεσ αρχίζουν να ευαισθητοποιούνται συστηµατικά προσ ένα «άνοιγµα», µια
διεύρυνση του ρόλου τουσ, µια «αγκαλιά» από προοπτικέσ, πιθανότητεσ και εναλλακτικέσ. Μια «αγκαλιά» που
θα µπορεί στην ασφάλειά τησ ο γονιόσ µε παιδί µε αναπηρία να ακουµπήσει, να ηρεµήσει, να προχωρήσει µπροστά. Αλλά και µια «αγκαλιά» που θα χωράει και όλο το
κοινωνικό δίκτυο του γονιού. Ένα κοινωνικό δίκτυο που
φαίνεται διαπολιτισµικά εδώ και αιώνεσ να συµβαδίζει
σιωπηλά αλλά τόσο ηχηρά µαζί µε το γονιό που πονάει
(Καρασαββίδησ, Γεωργιάδου και Κουτσούκη, 2011).
Μέσα σε ένα τέτοιο πλαίσιο οι Νοσηλευτέσ καλό θα
είναι να εντάσσουν στα πλάνα τησ φροντίδασ, στα ερευνητικά και κλινικά τουσ πρωτόκολλα αλλά και στισ διεργασίεσ

τησ φροντίδασ και τουσ γονείσ και το παιδί µε νοητική αναπηρία αλλά και το κοινωνικό τουσ δίκτυο. Με λίγα λόγια, να
συµπεριλαµβάνουν όλα τα πρόσωπα και όλουσ τουσ ανθρώπουσ σε όλεσ τισ κοινότητεσ. Ίσωσ η σηµαντικότερη κατεύθυνση στην οποία θα ήταν καλό να στραφεί µελλοντικά η
έρευνα να ήταν εκείνη των ανθρώπινων σχέσεων. Να µάθουν
οι Ειδικοί ποια χαρίσµατα, ποια ταλέντα, ποιεσ δεξιοτεχνίεσ, ποια µυστικά, ποια χαρακτηριστικά, τι παραπάνω
έχουν όλοι αυτοί οι απλοί άνθρωποι. Όλα αυτά τα πρόσωπα του οικογενειακού, συγγενικού και γειτονικού περιβάλλοντοσ των γονιών που αποτελούν την ανεπίσηµη υποστήριξή τουσ και καταφέρνουν χωρίσ τυµπανοκρουσίεσ,
πρωτόκολλα, ειδικότητεσ και εξειδικεύσεισ να «αλιεύουν»
την εµπιστοσύνη των γονιών, να λειτουργούν ωσ εστίεσ παραµυθητικέσ στο παραλυτικό τουσ άγχοσ από τη φροντίδα του
ανάπηρου παιδιού τουσ, να απλώνουν το χέρι και να συµβαδίζουν απλά, µε αποδοχή, σιωπηλά αλλά ουσιαστικά µε
τουσ αποδιοργανωµένουσ -από την νοητική αναπηρία του
παιδιού τουσ και την επίπονη φροντίδα του- γονείσ.
Φαίνεται πωσ οι διαπροσωπικέσ σχέσεισ αποτελούν
τη βάση για τη θεραπεία όλων των προβληµάτων. Κάτι που
µπορεί να φαίνεται µε την πρώτη µατιά ακατόρθωτο αλλά
σίγουρα αποτελεί φιλοδοξία και όνειρο για τον κάθε Θεραπευτή, για τον κάθε Νοσηλευτή!

ABSTRACT
REVIEW
CHILDREN WITH INTELLECTUAL DISABILITY CARE-INDUCED STRESS IN FAMILIES ACROSS DIFFERENT
CULTURES
Karasavvidis Savvas, RN, B.Sc.Nursing (Hons.), B.Sc.Psychology (Hons.), M.Ed., M.Psy., M.Sc.N., Ph.D.
Candidate Student Nursing Graduate School Faculty of Biology and Medicine, University of Lausanne
Switzerland
In tr o du ction : Intellectual Disability in children is a reality experienced by Parents all over the world.
Intellectual Disability and parenting practices are connected with daily care-induced stress experienced
by Parents. Stress is relevant within the family context and seriously affects the healthcare context. Granted
this, Family Nurses are orientated towards exploring this connection and the way in which it affects nursing
care planning.
Aim: Exploring the connection between Intellectual Disability and Parenting Stress in parallel with appraising
stress dimensions and understanding the way in which it affects, and interacts with, transcultural nursing
care.
Objectives: Exploring the link between Intellectual Disability and Parenting Stress along with its particular
aspects.
Review: A Critical Systematic Review of the literature of the last 5 years. Attested is a marked, meaningful
relation between Intellectual Disability and Parenting Stress. Transcultural factors impacting this relation
are family background, family ecology, parents’ traits, the feedback on the child with Intellectual Disability
and social/multi-cultural status.
Conclusions: The importance of culture manifests itself in the way of expressing and experiencing stress
and fatigue owing to the daily care of a child with intellectual disability and seems to play a correlational
role in the kind of professional help offered to Parents by interdisciplinary health teams, including Nurses.
KEY WORDS: Stress, Parenting, Mental Retardation, Nursing, Family, Culture
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