	
  
Ε ΝΩΣΗ	
   Ν ΟΣΗΛΕΥΤΩΝ	
   Ε ΛΛΑΔΑΣ	
   (Ν.Π.Δ.Δ.) 	
   	
  
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ	
  ΕΠΙΤΡΟΠΗ 	
  
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ	
  ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 	
  
	
  

Υ ΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ	
   Δ ΙΕΚΔΙΚΗΣΗΣ 	
  
ΒΡΑΒΕΙΟΥ	
  ΠΡΩΤΟΤΥΠΗΣ	
  ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗΣ	
  ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗΣ 	
  
	
  

Υ ΠΟΒΟΛΗ	
  	
   Π ΛΗΡΟΥΣ	
   Κ ΕΙΜΕΝΟΥ	
   Ε ΡΓΑΣΙΑΣ 	
  
	
  
	
  
ΤΙΤΛΟΣ	
  ΕΡΓΑΣΙΑΣ:	
  
ΤΟ	
  ΑΓΧΟΣ	
  ΤΗΣ	
  ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ	
  ΠΑΙΔΙΩΝ	
  ΜΕ	
  ΝΟΗΤΙΚΗ	
  ΑΝΑΠΗΡΙΑ	
  	
  	
  
ΑΠΟ	
  ΤΗΝ	
  ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ	
  ΣΕ	
  ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΥΣ	
  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥΣ	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

	
  
Ο ΜΑΔΑ	
   Ε ΡΓΑΣΙΑΣ : 	
  
ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ	
  ΣΑΒΒΑΣ 	
  
ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ	
  ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 	
  
	
   ΚΟΥΤΣΟΥΚΗ	
  ΝΕΚΤΑΡΙΑ 	
  
	
  

Η ΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 	
   Υ ΠΟΒΟΛΗΣ : 	
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ΕΠΙΣΤΟΛΗ	
  ΟΜΑΔΑΣ	
  ΕΡΓΑΣΙΑΣ	
  
	
  
	
  

Αξιότιμα	
  Μέλη	
  του	
  Διοικητικού	
  Συμβουλίου	
  της	
  ΕΝΕ,	
  
Αξιότιμα	
  Μέλη	
  της	
  Επιστημονικής	
  Επιτροπής	
  του	
  Συνεδρίου,	
  
Είναι	
   μεγάλη	
   τιμή	
   για	
   την	
   Ομάδα	
   Εργασίας	
   η	
   συμμετοχή	
   μας	
   στο	
   επικείμενο	
   Συνέδριο	
  
της	
  Ένωσης	
  Νοσηλευτών	
  Ελλάδας.	
  Η	
  χαρά	
  μας	
  είναι	
  διπλή,	
  διότι	
  η	
  συμμετοχή	
  αυτή	
  δεν	
  αφορά	
  
μόνο	
   στην	
   Προφορική	
   Παρουσίαση	
   της	
   Εργασίας	
   μας,	
   αλλά	
   μας	
   δίνει	
   τη	
   δυνατότητα	
   να	
  
συμμετέχουμε	
   στο	
   Διαγωνισμό	
   του	
   Συνεδρίου,	
   κάτι	
   που	
   δημιουργεί	
   την	
   αίσθηση	
   της	
  
δέσμευσής	
  μας	
  σε	
  έναν	
  μεγάλο	
  στόχο,	
  της	
  προσεγμένης	
  και	
  επιμελούς	
  ενασχόλησής	
  μας	
  με	
  το	
  
θέμα	
  αλλά	
  και	
  της	
  αξιολόγησης	
  της	
  δουλειάς	
  μας	
  από	
  Επιστήμονες	
  με	
  μεγάλη	
  εμπειρία	
  στην	
  
Ακαδημαϊκή	
  Νοσηλευτική	
  που	
  στελεχώνουν	
  την	
  Επιστημονική	
  Επιτροπή.	
  
Η	
   επιλογή	
   του	
   θέματός	
   μας	
   εναρμονίζεται	
   με	
   τους	
   στόχους	
   του	
   Συνεδρίου,	
   μιας	
   και	
  
αφορά	
  Συστηματική/Κριτική	
  Ανασκόπηση	
  που	
  μπορεί	
  να	
  απευθυνθεί	
  σε	
  διεθνές	
  ακροατήριο,	
  
και	
  δεν	
  περιορίζεται	
  μόνο	
  στην	
  αναπαραγωγή	
  εθνικής	
  ή	
  εγχώριας	
  ακαδημαϊκής	
  γνώσης	
  
Παράλληλα,	
   η	
   Εργασία	
   ακολουθεί	
   με	
   συνέπεια	
   και	
   πληρότητα	
   τα	
   Κύρια	
   Κριτήρια	
  
Επιλογής	
  και	
  Αξιολόγησης	
  Εργασιών,	
  όπως	
  αυτά	
  διατυπώνονται	
  με	
  σαφήνεια	
  στο	
  έντυπο	
  της	
  
Α’	
  Ανακοίνωσης	
  του	
  Συνεδρίου	
  (σελ.	
  16):	
  
•	
  Ο	
  βαθμός	
  πρωτοτυπίας	
  του	
  θέματος.	
  
•	
  Η	
  καινοτομία	
  των	
  μεθόδων	
  και	
  η	
  καταλληλότητά	
  τους.	
  
•	
  Η	
  δυνητική	
  συνεισφορά	
  στο	
  χώρο	
  της	
  υγείας.	
  
•	
  Η	
  προοπτική	
  συνέχισης	
  της	
  έρευνας.	
  
•	
  Η	
  παρουσίαση	
  της	
  εργασίας	
  στο	
  συνέδριο.	
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Τέλος,	
  εκ	
  μέρους	
  της	
  Ομάδας	
  Εργασίας,	
  διαβεβαιώνουμε	
  την	
  Επιστημονική	
  Επιτροπή	
  ότι	
  
μέρος,	
  τμήμα,	
  ενότητα	
  ή	
  κομμάτι	
  της	
  παρούσας	
  Εργασίας	
  δεν	
  έχει	
  υποβληθεί	
  ή	
  δημοσιευθεί	
  
σε	
   κάποιο	
   έγκριτο	
   Επιστημονικό	
   Περιοδικό	
   και	
   ότι	
   το	
   τελικό	
   κείμενο	
   που	
   υποβάλλουμε	
  
αναγνώστηκε	
  και	
  εγκρίθηκε	
  ομόφωνα	
  από	
  όλα	
  τα	
  Μέλη	
  της	
  Ομάδας	
  Εργασίας.	
  
Δεχθείτε	
   τις	
   Ευχαριστίες	
   μας	
   για	
   την	
   δυνατότητα	
   που	
   μας	
   δίνετε	
   μέσα	
   από	
   ευγενή	
  
άμιλλα	
  και	
  υγιή	
  ανταγωνισμό	
  να	
  προάγουμε	
  τη	
  Νοσηλευτική	
  και	
  δευτερογενώς	
  να	
  γινόμαστε	
  
καλύτεροι	
  και	
  πλουσιότεροι	
  σε	
  γνώσεις,	
  εμπειρίες	
  και	
  δεξιότητες.	
  
Ευχόμαστε	
  Καλή	
  Δύναμη	
  στη	
  Διεξαγωγή	
  του	
  Συνεδρίου.	
  
	
  
	
  
Η	
  Ομάδα	
  Εργασίας	
  
	
  
Σάββας	
  Καρασαββίδης	
  
Νοσηλευτής,	
  Γραφείο	
  Περίθαλψης,	
  Κέντρο	
  Αποκατάστασης	
  Ατόμων	
  Με	
  Αναπηρίες	
  Σερρών.	
  

Χαρίκλεια	
  Γεωργιάδου	
  
Νοσηλεύτρια,	
  	
  Τακτικά	
  Εξωτερικά	
  Ιατρεία,	
  Γ.Ν.Θ.	
  «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ».	
  

Νεκταρία	
  Κουτσούκη	
  
Προϊσταμένη	
  Νοσηλεύτρια,	
  404	
  Στρατιωτικό	
  Νοσοκομείο	
  Λάρισας.	
  

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

	
  

Σ.Καρασαββίδης, Χ.Γεωργιάδου και Ν.Κουτσούκη:
«Το άγχος της φροντίδας παιδιών µε Νοητική Αναπηρία από την Οικογένεια σε διαφορετικούς Πολιτισµούς»
Υποβολή Εργασίας Πλήρους Κειµένου Προς Βράβευση

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

Υπεύθυνος	
  Συγγραφέας	
  	
  για	
  Αλληλογραφία	
  και	
  Επικοινωνία:	
  
	
  
ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ	
  ΣΑΒΒΑΣ	
  
Γαληνού	
  16	
  
621	
  23	
  ΣΕΡΡΕΣ	
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E-‐mail:	
  savvaskarasavvidis@hotmail.com	
  
Τηλέφωνο:	
  6972891238	
  
	
  

	
  	
  	
  Αφιερώνεται	
  στους	
  Νοσηλευτές	
  	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  που	
  φροντίζουν	
  Παιδιά	
  με	
  Νοητική	
  Αναπηρία.	
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

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	
   αναπηρία	
   είναι	
   νοητική,	
   κάτι	
   που	
   προεκτείνει	
   την	
   αναπαράσταση	
  
αυτής	
  της	
  αναπηρίας	
  ως	
  κοινωνικού	
  ελλείμματος	
  σε	
  έναν	
  κόσμο	
  που	
  ακόμη	
  δεν	
  έμαθε	
  
να	
  «συγχωρεί»	
  την	
  διαφορετικότητα.	
  
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.	
  	
  
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.	
  
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	
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αναπαραστάσεις	
   της	
   βίωσης	
   του	
   ρόλου	
   του	
   γονιού	
   και	
   δίνει	
   χώρο	
   για	
   προεκτάσεις	
  
ψυχολογικής	
  νοσηρότητας.	
  
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	
   Δον	
   Κιχώτες	
   μπροστά	
   στο	
  
ομιχλώδες	
   τοπίο	
   της	
   νοητικής	
   αναπηρίας,	
   του	
   μέλλοντος,	
   της	
   εξάρτησης,	
   της	
  
αβεβαιότητας.	
  
Πολλά	
   από	
   αυτά	
   και	
   ακόμη	
   περισσότερα	
   αποτέλεσαν	
   το	
   ερέθισμα	
   για	
   να	
  
επιλέξουμε	
  το	
  θέμα	
  αυτό.	
  Τα	
  μάτια	
  των	
  γονιών	
  που	
  κοιτούν	
  τους	
  Νοσηλευτές,	
  τα	
  χέρια	
  
τους	
  που	
  μας	
  εμπιστεύονται	
  τα	
  παιδιά	
  τους,	
  το	
  χαμόγελο	
  που	
  πολλές	
  φορές	
  ανατέλλει	
  
δειλά	
  σε	
  μια	
  μας	
  ενθάρρυνση	
  για	
  να	
  δύσει	
  εσπευσμένα	
  από	
  μια	
  αντίδραση	
  του	
  παιδιού	
  
τους	
  αλλά	
  και	
  οι	
  δικές	
  μας	
  σκέψεις	
  και	
  τα	
  συναισθήματα	
  ως	
  Επαγγελματίες	
  Νοσηλευτές	
  
και	
   Νοσηλεύτριες,	
   μας	
   ώθησαν	
   να	
   ψάξουμε	
   και	
   να	
   περιγράψουμε	
   τη	
   σχέση	
   ανάμεσα	
  
στη	
  νοητική	
  στέρηση	
  και	
  το	
  άγχος	
  των	
  γονιών.	
  	
  
Κίνητρο	
   και	
   μοχλός	
   της	
   ενασχόλησής	
   μας	
   ήταν	
   η	
   επισκόπηση	
   αυτής	
   της	
  
ερευνητικής	
   περιοχής	
   με	
   Νοσηλευτική	
   ματιά.	
   Με	
   προεκτάσεις	
   στην	
   Νοσηλευτική	
  
Φροντίδα.	
  Με	
  στόχο	
  την	
  αναζήτηση	
  απαντήσεων	
  στα	
  ερωτήματα:	
  «Με	
  αφορά	
  εμένα	
  ως	
  
Νοσηλευτή/Νοσηλεύτρια	
   το	
   άγχος	
   των	
   γονιών	
   με	
   παιδί	
   με	
   νοητική	
   αναπηρία?	
   Μπορώ	
  
να	
  κάνω	
  κάτι	
  κι	
  εγώ?	
  Μπορώ	
  να	
  κατανοήσω	
  γιατί	
  οι	
  γονείς	
  βιώνουν	
  τόσο	
  άγχος?»	
  
Μέσα	
  από	
  την	
  προσπάθεια	
  αυτή	
  μάθαμε	
  πολλά	
  για	
  αυτή	
  τη	
  σχέση.	
  Όμως,	
  ακόμη	
  κι	
  
έτσι,	
   αυτά	
   που	
   μάθαμε	
   με	
   αυτά	
   που	
   βιώνουμε	
   απέχουν.	
   Απέχει	
   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.	
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ:	
  
	
  
Η	
  ΣΥΓΓΡΑΦΗ	
  ΤΗΣ	
  ΠΑΡΟΥΣΑΣ	
  ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗΣ	
  ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗΣ	
  
ΚΑΙ	
  ΤΟΥ	
  ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ	
  	
  ΕΝΤΥΠΟΥ	
  ΚΑΙ	
  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ	
  ΥΛΙΚΟΥ	
  
ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ	
  ΠΙΣΤΑ	
  ΤΙΣ	
  ΟΔΗΓΙΕΣ	
  ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ	
  
ΤΟΥ	
  ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ	
  ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ	
  ΤΗΣ	
  ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ	
  ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ	
  	
  
ΠΟΥ	
  ΕΚΔΙΔΕΙ	
  Η	
  ΕΝΩΣΗ	
  ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ	
  ΕΛΛΑΔΑΣ	
  	
  
ΚΑΙ	
  ΤΙΣ	
  ΟΔΗΓΙΕΣ	
  ΤΟΥ	
  ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	
  	
  
«ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ	
  ΠΛΗΡΟΥΣ	
  ΚΕΙΜΕΝΟΥ	
  ΕΡΓΑΣΙΑ	
  ΠΟΥ	
  ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ	
  ΓΙΑ	
  ΒΡΑΒΕΥΣΗ»	
  	
  
ΟΠΩΣ	
  ΔΙΑΤΥΠΩΝΟΝΤΑΙ	
  ΣΤΗΝ	
  Α’	
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ	
  	
  
ΟΥ
ΤΟΥ	
  4 	
  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ	
  ΚΑΙ	
  3ΟΥ	
  ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ	
  ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ	
  ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ	
  ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ	
  
ΤΗΣ	
  ΕΝΩΣΗΣ	
  ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ	
  ΕΛΛΑΔΑΣ.	
  
ΕΠΙΣΗΣ,	
  ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ	
  -‐ΕΚΤΟΣ	
  ΤΟΥ	
  ΠΛΗΡΟΥΣ	
  ΚΕΙΜΕΝΟΥ-‐,	
  	
  
ΕΠΙΣΤΟΛΗ	
  ΤΩΝ	
  ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ,	
  ΑΦΙΕΡΩΣΗ	
  και	
  ΠΡΟΛΟΓΟΣ.	
  
	
  
ΤΟ	
  ΠΛΗΡΕΣ	
  ΚΕΙΜΕΝΟ	
  ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ	
  ΑΠΟ	
  ΤΗΝ	
  ΕΠΟΜΕΝΗ	
  ΣΕΛΙΔΑ.	
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ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:
ΠΕΜΠΤΗ 17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
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

Σ.Καρασαββίδης, Χ.Γεωργιάδου και Ν.Κουτσούκη:
«Το άγχος της φροντίδας παιδιών µε Νοητική Αναπηρία από την Οικογένεια σε διαφορετικούς Πολιτισµούς»
Υποβολή Εργασίας Πλήρους Κειµένου Προς Βράβευση

12

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.
(Σύνολο Λέξεων: 236)

ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ:
Άγχος, Αναπηρία, Γονεϊκότητα, Νοητική Στέρηση, Οικογένεια, Πολιτισµός.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ίσως καµία φράση σε καµία γλώσσα του κόσµου δεν προκάλεσε τόση αγωνία, άγχος,
αναστάτωση, φόβο, απελπισία και στίγµα, κυρίως στις Δυτικές Κοινωνίες, όσο η φράση
«νοητική στέρηση» ή παρόµοιες φράσεις που αφορούν τη νοητική αναπηρία. Ζούµε σε έναν
κόσµο που καλλιεργεί και επιδιώκει την τελειότητα. Μέσα σε ένα τέτοιο πλαίσιο ζωής, η
αίσθηση της διαφορετικότητας πλησιάζει την έννοια της απόκλισης και η νοητική αναπηρία είναι
συνώνυµο της απειλής της εικόνας του εαυτού του σύγχρονου σκεπτόµενου και ανεξάρτητου
ανθρώπου.
Η Νοητική Στέρηση αφορά το 2-3% του πληθυσµού, εάν αυτό καθορίζεται µε βάση τον
Δείκτη Νοηµοσύνης (IQ<70) (WHO, 1993) ενώ για τις µορφές της Σοβαρής – Βαριάς Νοητικής
Στέρησης (IQ<50) η πρόβλεψη αφορά το 0.3-04% 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
στασιµότητα ή πληµµελή ανάπτυξη του νου και από ελλείµµατα σε δεξιότητες και στη γενική
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νοηµοσύνη σε περιοχές όπως η γνωστική ικανότητα, η γλώσσα, τα κίνητρα και οι κοινωνικές
δεξιότητες.
Η νοητική στέρηση περιγράφεται ως σοβαρή – βαριά και χρόνια αναπηρία (McDonald et
al., 1992). Η ουσιαστική και βασική νοητική λειτουργία θέτει σηµαντικούς περιορισµούς στην
δραστηριότητα της ζωής (Baroff, 1991). Είναι διάχυτη είτε σε γνωστικό, είτε σε σωµατικό
επίπεδο ή και στα δύο. Χαρακτηρίζεται από σηµαντικές ελλείψεις της γνωστικής
λειτουργικότητας και συνυπάρχει παράλληλα µε περιορισµούς της συµπεριφοράς προσαρµογής
(Luckasson et al., 1992). Στην ίδια κατηγορία των αναπτυξιακών και νοητικών διαταραχών
συµπεριλαµβάνονται οι µαθησιακές δυσκολίες, η δισχιδής ράχη, η υπερκινητικότητα, η
διαταραχή διάσπασης της προσοχής, η εγκεφαλική παράλυση, ο αυτισµός, προβλήµατα όρασης
και ακοής και διάφορα άλλα σύνδροµα (McDonald et al., 1992). Τα παιδιά µε νοητική αναπηρία
είναι ικανά να αναπτυχθούν και να εξελιχθούν µε εκπαίδευση και µοντέλα παρέµβασης.
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. 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).
Το να έχει µια οικογένεια ένα παιδί µε χρόνια πάθηση ή αναπηρία συχνά σηµαίνει
δυσλειτουργία ή απόκλιση από την έννοια της φυσιολογικής οικογένειας που έχει ο καθένας στο
µυαλό του. Η χρόνια αναπηρία δηµιουργεί αλυσιδωτές αντιδράσεις στην οικογενειακή δοµή. Η
οικογένεια βιώνει κρίση. Η κρίση αυτή είναι δύο µορφών : τραγική, γιατί συνοψίζεται κάτω από
βάρος της τελικής διάγνωσης και οργανωτική γιατί απαιτεί την αναδιάρθρωση των ρόλων στην
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οικογένεια (Farber, 1959,1960). Εκτός όµως από την κρίση, παρατηρούνται διαταραχές στη
συνοχή της οικογένειας, συναισθηµατικές επιπτώσεις στα µέλη της, αλλαγές στην κοινωνική ζωή
της, στους κοινωνικούς ρόλους, εγκατάλειψη της δουλειάς της µητέρας και µείωση του
ελεύθερου χρόνου για όλα τα µέλη της οικογένειας (Drotar, 1981, Wong, 1993).
Η καθηµερινότητα πρέπει να ακολουθήσει τις απαιτήσεις της διαχείρισης της αναπηρίας, οι
ρόλοι πρέπει να ανακατανεµηθούν και οι κανόνες να αναπροσαρµοστούν (Reiss et al, 1993). Η
καθηµερινή φροντίδα, ενώ αποτελεί ένα φυσιολογικό κοµµάτι της καθηµερινότητας για την κάθε
οικογένεια µε µικρό παιδί, παίρνει εντελώς διαφορετικές διαστάσεις όταν το παιδί έχει νοητική
αναπηρία µε µακροχρόνιες προεκτάσεις εξάρτησης στη φροντίδα του. Έτσι, µία από τις βασικές
προκλήσεις για τους γονείς είναι να διαχειριστούν τα χρόνια προβλήµατα υγείας του παιδιού
τους αποτελεσµατικά και να ανταποκριθούν σε αυτό το ρόλο µαζί µε τις υπόλοιπες απαιτήσεις
της καθηµερινότητας (Marvin and Pianta, 1996, Turnbull and Turnbull, 1990, Waggoner and
Wilgosh, 1990).
Η

όλο

και

αυξανόµενη

στροφή

των

ερευνητών

και

των

επιστηµόνων

που

δραστηριοποιούνται στον χώρο της αναπτυξιακής και οικογενειακής ψυχολογίας προς το
περιβάλλον του ατόµου µε νοητική αναπηρία (γονείς, συγγενείς, αδέλφια, φροντιστές) µαρτυρά
την σαφή και περιγεγραµµένη ένδειξη ότι η νοητική αναπηρία και η νοητική στέρηση, ως
σύµπτωµα αλλά και ως δεδοµένο, επιφέρει σηµαντικές αλλαγές στη ζωή και τον ρόλο των
γονέων που φροντίζουν ένα παιδί µε νοητική αναπηρία. Σηµαντικές έρευνες έχουν µέχρι τώρα
δείξει τη ύπαρξη αξιοσηµείωτων επιπέδων άγχους στους γονείς που φροντίζουν παιδί µε νοητική
αναπηρία.
Πρώιµες έρευνες που ασχολήθηκαν µε το θέµα του άγχους και των συναισθηµάτων των
µητέρων σε σχέση µε τα παιδιά τους που έπασχαν από νοητική στέρηση ακολουθούσαν µια
εδραιωµένη άποψη ότι οι αντιδράσεις της µητέρας προς το παιδί και τα συναισθήµατά της
περνούσαν από στάδια µε στερεοτυπική µορφή (Blacher, 1984). Έτσι, κάθε µητέρα περνούσε
«αναγκαστικά» από τα εξής «παθολογικά» στάδια : (1) σοκ, (2) άρνηση, (3) τύψεις, (4)
αυτοκατηγόρια, (5) θυµό και (6) κατάθλιψη, το τέλος της οποίας οδηγούσε σε πιθανή αποδοχή.
Τα τελευταία χρόνια η προσέγγιση που ακολουθείται τοποθετεί τη µητέρα σε ένα πλαίσιο
διαπροσωπικών και εξωγενών παραγόντων (Shapiro et al., 1998).
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Το στρες χρησιµοποιείται στην καθηµερινή ζωή για να περιγράψει την ανθρώπινη
αντίδραση σε καταστάσεις που θέτουν σε δοκιµασία τις σωµατικές και ψυχικές µας δυνάµεις,
υπερεντείνοντας την όλη λειτουργία του οργανισµού (Μελισσά, 2005). Ως στρες ορίζεται η
εξατοµικευµένη απάντηση στα γεγονότα που µεταβάλλουν το κοινωνικό µας περιβάλλον
(Rabkin and Struening, 1976). Στρες βιώνεται όταν οι υποκείµενες απαιτήσεις µιας κατάστασης
είναι ασύµβατες µε τις ικανότητας απάντησης και προσαρµογής του υποκειµένου στις απαιτήσεις
(Straus and Kantor, 1987). Επίσης, ως στρες µπορεί να οριστεί η ισορροπία ανάµεσα στις
εξωτερικές περιβαλλοντικές απαιτήσεις και στην εσωτερικευµένη αντίληψη της ικανότητας του
ατόµου να προσαρµοστεί ή ίσως και να ανταποκριθεί όταν οι απαιτήσεις εµποδίζουν την
επίτευξη άλλων σηµαντικών θεµάτων της επιβίωσης (Raina et al., 2005).
Σε ένα τέτοιο πλαίσιο περιγράφεται η σχέση των γονιών µε παιδί µε νοητική στέρηση. Οι
καθηµερινές αγχογόνες εµπειρίες φαίνεται ότι επιδρούν και επηρεάζουν την γονική ψυχολογική
λειτουργικότητα, τις συµπεριφορές των γονιών και τις αντιδράσεις του παιδιού µε νοητική
αναπηρία. Σε µια πιο αλληλεπιδραστική προοπτική, φαίνεται ότι το άγχος των γονιών πηγάζει
από την αδυναµία τους να προσαρµοστούν στις καθηµερινές απαιτήσεις φροντίδας του παιδιού
τους. Αυτό το γεγονός, στην αβέβαιη πορεία µέσα στο χρόνο και στο δυσοίωνο µέλλον, είναι το
ερέθισµα που δίνει στους γονείς την αίσθηση απώλειας ελέγχου της κατάστασης και βίωσης
έντονου άγχους.
Είναι γενικά αποδεκτό ότι ένα παιδί µε νοητική αναπηρία έχει σηµαντικές ανάγκες που
απαιτούν χρόνο και ενέργεια, συµµετοχή σε δραστηριότητες καθηµερινής φροντίδας που
απαιτούν επιπλέον σωµατική δύναµη, είναι δυσάρεστες και πολύ συχνά αλλάζουν τη ροή και τις
δραστηριότητες της οικογένειας (Seltzer and Heller, 1997, Shultz and Quittner, 1998). Η σχέση
ανάµεσα στις δυσκολίες του παιδιού και την προοπτική της οικογένειας φαίνεται ότι επηρεάζει
την κοινωνική οικολογία της οικογένειας (ποιότητα ζωής του ζευγαριού, άγχος γονεϊκότητας και
κοινωνική υποστήριξη) και σχετίζεται µε τη σοβαρότητα της αναπηρίας.
Οι ερευνητές βρήκαν ότι οι γονείς αυτοί κινδυνεύουν από µια ποικιλία προβληµάτων
οικογενειακής ζωής και από συναισθηµατικές δυσκολίες (Beckman, 1991, Dumas et al., 1991,
Hanson et al., 1989, Singer and Irvin, 1989). Το άγχος των γονιών είναι καθοριστικό γιατί
επηρεάζει τις πρακτικές της γονεϊκότητάς τους χαρακτηρίζοντάς τις ως δυσλειτουργικές (Boyd,
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2002). Έτσι, το υψηλό άγχος συνδέεται µε τις απόψεις των γονιών για την λειτουργία της
οικογένειάς τους και τις αντιλήψεις που έχουν οι ίδιοι για τους εαυτούς τους αλλά και για τους
συζύγους τους (Davarmanesh, 1997, Ong et al., 2005).
Η αλληλεπίδραση µεταξύ του παιδιού και της οικογένειας δηµιουργεί αρνητικά δυναµικά
και παράγει άγχος και αντιδράσεις στο παιδί µε αναπηρία (Brinker et al., 1994, Llewellyn et al.,
2005, O’Connor, 2002). Σήµερα, η έρευνα στρέφεται περισσότερο προς την κατεύθυνση των
παραµέτρων που επηρεάζουν την εµφάνιση του άγχους. Σε αυτό το πεδίο έχει βρεθεί ότι
παράγοντες που διαδραµατίζουν εκλυτικό ρόλο είναι η διάγνωση της αναπηρίας του παιδιού, η
σοβαρότητα της αναπηρίας του, η συµπεριφορά του, οι πηγές υποστήριξης της οικογένειας και η
ποιότητα της συζυγικής σχέσης (Dumas et al., 1991, Gupta, 2007, Kwon, 2007, Weiss, 2002).
Επίσης, παράµετροι όπως το κοινωνικό-οικονοµικό επίπεδο των γονιών φαίνεται ότι
συνεισφέρουν στην δηµιουργία άγχους (Emerson et al., 2006) ενώ οι τρόποι και οι στρατηγικές
µε τις οποίες οι γονείς φροντίζουν τα παιδιά τους (O’Neil et al., 2001, van et al., 2004) αλλά και
ο τύπος της επαγγελµατικής βοήθειας που λαµβάνουν συσχετίζονται µε την βίωση του άγχους
των γονιών (Mahoney and Bella, 1998).
Συγκριτικά µε τους γονείς των φυσιολογικών παιδιών, οι γονείς των παιδιών µε νοητική
αναπηρία βιώνουν περισσότερο άγχος (Quine and Paul, 1985, Roach et al., 1999, Valentine et al.,
1998). Τέλος, το φύλο του παιδιού και οι µειωµένες δεξιότητες επικοινωνίας, το βάρος της
καθηµερινής

φροντίδας,

τα

προβλήµατα

συµπεριφοράς,

προσαρµογής

και

δυσπροσαρµοστικότητας, το ταπεραµέντο και η ιδιοσυγκρασία, η ανταπόκριση και η επανάληψη
µιας συµπεριφοράς, οι τρόποι µε τους οποίους οι γονείς καθηµερινά ανταπεξέρχονται στα
προβλήµατα της καθηµερινότητας του παιδιού τους, η ποιότητα του κοινωνικού δικτύου, η
ικανοποίηση µέσα στο ζευγάρι και η τάση για κατάθλιψη ενοχοποιούνται για τη σχέση της
παιδικής νοητικής αναπηρίας και του γονικού άγχους. (Frey et al., 1989, Shulman et al., 1990,
Quine and Pahl, 1985, Beckman, 1983, Friedrich, 1979, Belsky, 1984, Friedrich et al., 1985,
Dykens, 2000).
ΣΚΟΠΟΣ
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Το βασικό ερώτηµα που τίθεται προς διερεύνηση είναι το εξής: Καταστρέφονται οι µητέρες
και οι γονείς συναισθηµατικά και σωµατικά λόγω της παρουσίας στην οικογένεια ενός παιδιού
µε νοητική στέρηση? Ποιες είναι οι µεταβλητές εκείνες που επηρεάζουν περισσότερο την
κατάσταση?
Σκοπός της παρούσας Συστηµατικής Ανασκόπησης είναι να διερευνήσει τη σχέση ανάµεσα
στην γονεϊκότητα και τις µορφές νοητικής στέρησης. Ειδικότερα, µέσα από την συστηµατική
εξέταση της τρέχουσας αγγλόφωνης ερευνητικής βιβλιογραφίας της τελευταίας δεκαπενταετίας
γίνεται προσπάθεια να ελεγχθούν οι εξής στατιστικές υποθέσεις: (α) Πόσο επηρεάζει η
οποιαδήποτε µορφή νοητικής στέρησης ενός παιδιού την βίωση συναισθηµάτων άγχους και
στρες στους γονείς του, (β) Ποιες επιµέρους παράµετροι ή χαρακτηριστικά της συµπεριφοράς
του παιδιού µε νοητική στέρηση είναι περισσότερο συνδεδεµένα µε το άγχος των γονιών και (γ)
Ποια δεδοµένα ισχύουν σε διαπολιτισµικό επίπεδο (Ανατολή –Δύση) αναφορικά µε τη σχέση
ανάµεσα στο άγχος του γονιού και τη νοητικά αναπηρία του παιδιού τους.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ
Χρησιµοποιήθηκε η µέθοδος αναζήτησης µε ηλεκτρονικές βάσεις δεδοµένων στο
Διαδίκτυο. 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, SCIRUS 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.
Επιπλέον, αναζητήθηκαν αντίστοιχα δεδοµένα σε άρθρα βιβλίων, πρακτικά και περιλήψεις
συνεδρίων, εγχειρίδια, εκπαιδευτικά προγράµµατα και θεραπευτικά µοντέλα, ενώ όσες
παραποµπές και σχετικά άρθρα βρέθηκαν µελετήθηκαν ενδελεχώς. Επίσης, έγινε αναζήτηση
χρησιµοποιώντας τα ονόµατα των ερευνητών που είχαν µεγαλύτερη συχνότητα εµφάνισης στην
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βιβλιογραφία. Επιπλέον, εξετάστηκαν όλες οι βιβλιογραφικές αναφορές των 26 άρθρων που
πληρούσαν τα κριτήρια επιλογής της συστηµατικής ανασκόπησης.
Τέλος, αναζητήθηκαν ειδικές πληροφορίες από τη Βιβλιοθήκη Διδακτόρων του
Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, από τις Βάσεις Δεδοµένων του Πανεπιστηµίου
Μακεδονίας Κοινωνικών και Οικονοµικών Επιστηµών και από τη Βιβλιοθήκη του
Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων.
Η αποδελτίωση των στοιχείων έγινε µε βάση έναν αυτοσχέδιο πίνακα εισαγωγής στοιχείων
που περιλάµβανε:
-Το όνοµα του πρώτου συγγραφέα της µελέτης και την χώρα προέλευσης
- Τις λέξεις-κλειδιά της έρευνας
- Το περιοδικό δηµοσίευσης και την χρονολογία
-Το σκοπό της έρευνας και τις µεταβλητές
- Τα ερευνητικά εργαλεία που χρησιµοποιήθηκαν (ερωτηµατολόγια, συνεντεύξεις)
- Το δείγµα, τα χαρακτηριστικά του και την µέθοδο επιλογής του δείγµατος
- Την ερευνητική µεθοδολογία αναφορικά µε το χειρισµό της συνθήκης συµπλήρωσης των
ερωτηµατολογίων.
-Την Μέθοδο Ανάλυσης των Αποτελεσµάτων (Ποιοτική, Ποσοτική, Μικτή, Συγκριτική)
- Τα κύρια αποτελέσµατα
-Τις επιµέρους παραµέτρους των µεταβλητών.
Επίσης, τέθηκαν κριτήρια εισαγωγής και απόρριψης των υπό αξιολόγηση ερευνών.
Για τα κριτήρια εισαγωγής εφαρµόστηκαν τα εξής:
- Η µελέτη να συνδέει το άγχος των γονιών και τη νοητική στέρηση.
- Να είναι πρωτότυπη.
- Να αφορά οποιαδήποτε µορφή νοητικής αναπηρίας, συµπεριλαµβανοµένης και της µικτής
µορφής (νοητική και κινητική) ή και την συνεξέταση πολλών µορφών νοητικής αναπηρίας
ταυτόχρονα στο ίδιο δείγµα.
- Να έχει σαφή αποτελέσµατα ως προς το άγχος γονεϊκότητας.
- Να δίνει µε ακρίβεια την στατιστική σχέση γονικού άγχους και νοητικής στέρησης
-Η µεταβλητή του άγχους να αφορά είτε τον πατέρα, είτε τη µητέρα, είτε και τους δύο.
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- Η µεταβλητή της νοητικής αναπηρίας να έχει ως παράµετρο την οποιαδήποτε ηλικία του
παιδιού (από βρέφος έως ενήλικας).
- Να προέρχεται από οποιαδήποτε χώρα του κόσµου για να ελεγχθεί και το κριτήριο της
διαπολιτισµικότητας.
Αναφορικά µε τα κριτήρια απόρριψης τέθηκαν:
-Ο Χρονολογικός Περιορισµός Δεκαπενταετίας (1994-2010) ώστε να συµπεριληφθούν οι
πιο πρόσφατες και ενηµερωµένες έρευνες που αφορούν την συγκεκριµένη επιστηµονική περιοχή.
-Ο Γλωσσικός Περιορισµός Αγγλικής Γλώσσας λόγω δυνατότητας κατανόησής τους από
τον ερευνητή.
-Ο Δειγµατοληπτικός Περιορισµός. Οι Ποσοτικές Μελέτες δεν πρέπει να έχουν δείγµα
κάτω από 25 συµµετέχοντες και οι Ποιοτικές όχι κάτω από 6.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Εντάχθηκαν οι µελέτες που πληρούσαν τα παραπάνω κριτήρια και αναδείκνυαν την
στατιστική σχέση της νοητικής αναπηρίας µε το άγχος της γονεϊκότητας.
Έτσι, από το σύνολο των 76 διαθέσιµων δηµοσιευµένων επιστηµονικών άρθρων µε έρευνα,
εκπαιδευτικά

και

θεραπευτικά

προγράµµατα,

άρθρα

βιβλίων,

µοντέλα

παρέµβασης,

ανακοινώσεις συνεδρίων και πρακτικά συνεδρίων που προέκυψαν σχετικά µε τα παραπάνω
κριτήρια, επιλέχθηκαν µόνο τα ερευνητικά δηµοσιευµένα ή υπό δηµοσίευση (on line availability)
άρθρα και τελικά η Συστηµατική Ανασκόπηση στηρίζεται στην ερευνητική σύνθεση των
αποτελεσµάτων 26 ερευνών (ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ).
Συγκεκριµένα, από τις πηγές που προέκυψαν µετά την εκτεταµένη αναζήτηση στο
Διαδίκτυο, απορρίφθηκαν όσα ήταν γενικές ανασκοπήσεις, όσα αφορούσαν µελέτες περίπτωσης
και όσες ήταν έρευνες προέκτασης προηγούµενων µελετών ή έρευνες που διεξήγαγε ο ίδιος
ερευνητής µε την ίδια ερευνητική µεθοδολογία αλλά µε µεγαλύτερο δείγµα για να συγκρίνει τα
αποτελέσµατα µε την αρχική έρευνα. Επίσης, απορρίφθηκαν µελέτες που ήταν σε µορφή
περίληψης, που αποτελούσαν κεφάλαιο ή άρθρο κάποιου βιβλίου ή εγχειριδίου, που αφορούσαν
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στην ύπαρξη θεραπευτικού προγράµµατος ή κάποιας τεχνικής όπως η λογικοσυναισθηµατική
θεραπεία ή εκµάθηση δεξιοτήτων όταν συσχετιζόταν µε την µείωση του άγχους των γονιών µε
παιδί νοητική στέρηση.
Επίσης, κριτήρια απόρριψης αποτελούσαν οι έρευνες που εκτός από το άγχος
συµπεριλάµβαναν ως µεταβλητές την αίσθηση της ψυχολογικής καταπόνησης, την διάχυτη
αγχώδη διαταραχή, την προδιάθεση για νόσηση από αγχώδη διαταραχή, την σύγκριση µορφών
νοητικής αναπηρίας µε άλλες ασθένειες (άσθµα, απώλεια ακοής, ατρησία πρωκτού, AIDS-HIV),
όσες εστίαζαν στη σχέση µητέρας και παιδιού και όχι στη σχέση άγχους µητέρας και αναπηρίας
παιδιού.
Επίσης, αποτέλεσαν αντένδειξη για επιλογή στη συστηµατική ανασκόπηση όσες µελέτες
δεν είχαν ξεκάθαρη αιτιολογία νοητικής στέρησης, όσες σύγκριναν τη συζυγική σχέση πατέρα
και µητέρας σε σχέση µε την αναπηρία ενώ ήδη βίωναν άγχος οι γονείς καθώς και όσες µελέτες
εστίαζαν στον τρόπο ανατροφής και διαπαιδαγώγησης ή στις στρατηγικές και τους τρόπους µε
τους οποίους οι γονείς τα καταφέρνουν καθηµερινά να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του
ανάπηρου παιδιού τους.
Οι 26 αυτές µελέτες δηµοσιεύτηκαν από το 1994 έως και το 2010 και προέρχονται από 17
διαφορετικές χώρες. Ειδικότερα, από τις Ενωµένες Πολιτείες Αµερικής (9 µελέτες), από
Αυστραλία (2 µελέτες), από Γερµανία (2 µελέτες), από Ενωµένο Βασίλειο (2 µελέτες), από
Ενωµένα Αραβικά Εµιράτα (1 µελέτη), από Ιαπωνία (1 µελέτη), από Ιράν (1 µελέτη), από
Ισραήλ (1 µελέτη), από Καναδά (1 µελέτη), από Λίβανο (1 µελέτη), από Μπαγκλαντές (1
µελέτη), από Ολλανδία (1 µελέτη), από Σουηδία (1 µελέτη), από Τουρκία (1 µελέτη) και από µια
µικτή τριάδα συνεργασίας, Ιορδανίας Ταϊβάν και Βόρειας Ιρλανδίας (1 µελέτη). Το ψηφιδωτό
των χωρών από τις 5 ηπείρους είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακό. Δεν εκπροσωπείται η Αφρική.
Η παρουσία ερευνών από διαφορετικές γωνιές του κόσµου φωτίζει ακόµη περισσότερο την
σχέση ανάµεσα στο άγχος των γονιών και τη νοητική στέρηση. Το φιλτράρισµα των ερευνών
µέσα από τα κριτήρια και τους περιορισµούς που τέθηκαν, οργάνωσαν τη µορφή της
συστηµατικής ανασκόπησης γύρω από τους παράγοντες ή τις µεταβλητές που φαίνεται ότι είναι
κοινοί στα ερευνητικά αποτελέσµατα από τις έρευνες πάνω στο συγκεκριµένο θέµα.
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Με βάση λοιπόν τα κοινά αποτελέσµατα που προέκυψαν, η παρούσα συστηµατική
ανασκόπηση βρήκε ότι οι µεταβλητές που διαµεσολαβούν στη σχέση ανάµεσα στο άγχος των
γονιών και τη νοητική αναπηρία του παιδιού τους οµαδοποιούνται σε τέσσερις βασικές
κατηγορίες.
1. Στοιχεία του ίδιου του παιδιού
2. Χαρακτηριστικά των γονέων
3. Οικολογία της οικογένειας
4. Κοινωνικό Περιβάλλον – Διαπολιτισµικότητα.
Στην οµαδοποιηµένη κατηγορία των µεταβλητών που αφορούν στα στοιχεία του ίδιου του
παιδιού µε αναπηρία τεκµηριώνεται µια στατιστικά σηµαντική σχέση ανάµεσα στα προβλήµατα
συµπεριφοράς του παιδιού και το άγχος των γονιών. Η πλειοψηφία των ερευνών (Kobe and
Hammer, 1994, Hodapp et al., 1997, Mobarak et al., 2000, von Gontard et al., 2002, Hastings et
al., 2005, Raina et al., 2005, Khamis, 2006, Bourke et al., 2008, Plant and Sanders, 2007,
Gallagher et al., 2008, McConkey et al., 2008, Mori et al., 2009, Estes et al., 2009) επισηµαίνει
την άµεση επίδραση των συµπεριφορικών προβληµάτων των παιδιών µε αναπηρία στην
εµφάνιση άγχους στους γονείς.
Επιµέρους παράµετροι αυτής της προβληµατικής συµπεριφοράς δεν προκαθορίζονται
ειδικά από τον σχεδιασµό της κάθε έρευνας αλλά προκύπτουν από την επιµέρους ανάλυση της
χρήσης των ερευνητικών εργαλείων (Ερωτηµατολόγια, Συνέντευξη και Αυτοαναφορές). Έτσι, οι
γονείς εκλαµβάνουν ως προβληµατική συµπεριφορά την συµπεριφορά εκείνη που εκφράζεται µε
συναισθήµατα όπως η αρνητική εικόνα του εαυτού και του σώµατος που έχει το παιδί τους
(Kobe and Hammer, 1994, Sarimski, 1997), η εναντιωµατική, αντικοινωνική και επιθετική
συµπεριφορά (Kobe and Hammer, 1994, Kasari and Sigman, 1997, Sarimski, 1997, von Gontard
et al., 2002), το άγχος του παιδιού (Kobe and Hammer, 1994), η συναισθηµατική απάθεια και
εξωτερίκευση των αρνητικών συναισθηµάτων (Davis and Carter, 2008) και η έλλειψη
ευχαρίστησης και η απαισιοδοξία (Kasari and Sigman, 1997, von Gontard et al., 2002).
Αναφορικά µε τις συµπεριφορές προσαρµογής του παιδιού στη νοητική αναπηρία, η
δύστροπη συµπεριφορά και οι υπερβολικές απαιτήσεις του παιδιού και η δυσπροσαρµοστικότητα
(Kobe and Hammer, 1994, Hodapp et al., 1997, Sarimski, 1997, Bourke et al., 2008, Estes et al.,
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2009, Koydemir and Tosun, 2009) φαίνεται να είναι κυρίαρχα στοιχεία στην πρόκληση άγχους
στους γονείς.
Παράλληλα, η εµπλοκή του γονιού στα έργα της καθηµερινής φροντίδας του παιδιού
αποτελούν µια ιδιαίτερα αγχογόνο συνθήκη, γιατί µέσα από την φροντίδα ανακύπτουν οι
επιµέρους δύσκολες συµπεριφορές του παιδιού. Έτσι, από τις έρευνες πηγάζει ότι στις
προβληµατικές συµπεριφορές του παιδιού συµπεριλαµβάνονται επίσης και θέµατα που αφορούν
την αδυναµία ενσωµάτωσης του παιδιού στη οικογενειακή δοµή και ρουτίνα (Kobe and
Hammer, 1994), τον χρόνο που απαιτεί η καθηµερινή φροντίδα του παιδιού (Mobarak et al.,
2000, Hedov et al., 2002, Hastings et al., 2005, Raina et al., 2005, Plant and Sanders, 2007,
McConkey et al., 2008, Kermanshahi et al., 2008, Davis and Carter, 2008), και την
υπερκινητικότητα – υπερδραστηριότητα του παιδιού και τις συνθήκες ύπνου, νυχτερινής
ενούρησης, τουαλέτας, καθαριότητας και φαγητού του παιδιού (Sarimski, 1997, Mobarak et al.,
2000, Hedov et al., 2002, Khamis, 2006, Davis and Carter, 2008, Gallagher et al., 2008).
Τέλος, σε ένα µεταεπίπεδο φροντίδας, οι γονείς ανησυχούν αναφορικά µε το ποιος θα
βρεθεί να αναλάβει τη φροντίδα και τη φύλαξη του παιδιού τους µε τέτοια προβληµατική
συµπεριφορά, όταν οι ίδιοι θα απουσιάζουν από το σπίτι, ενώ αναφέρουν ότι είναι ιδιαίτερα
δύσκολες και οι συνθήκες ανατροφής ενός παιδιού µε τέτοιου είδους συµπεριφορά (Hedov et al.,
2002, Raina et al., 2005, von Gontard et al., 2002).
Από τη επισκόπηση των σχετικών µε την ανασκόπηση ερευνών δεν προκύπτει πως τα
γενικά χαρακτηριστικά του παιδιού µε αναπηρία συµµετέχουν στην αγχογόνο ζωή των γονιών.
Έτσι, δεν δίνεται ιδιαίτερη σηµασία στα γενικά χαρακτηριστικά του παιδιού. Παρόλ’αυτά όµως,
τα ειδικά χαρακτηριστικά του παιδιού διαδραµατίζουν σοβαρό ρόλο στη βίωση του άγχους των
γονιών (Hodapp et al., 1997, Kasari and Sigman, 1997, Hastings et al., 2005, Britner et al., 2003,
von Gontard et al., 2002). Έτσι, υπάρχουν έρευνες που εντοπίζουν και ταυτοποιούν ειδικά
χαρακτηριστικά.
Ως τέτοια χαρακτηριστικά αναφέρονται η κατάθλιψη του παιδιού (Kobe and Hammer,
1994, McConkey et al., 2008), η σωµατική και φυσική υγεία του παιδιού (Bourke et al., 2008),
το γένος του παιδιού (Dyson, 1997), ο βαθµός αναπηρίας του παιδιού (Khamis, 2006, Plant and
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Sanders, 2007, Azar and Badr, 2010) η µορφή και το είδος της διαταραχής (Rimmerman and
Duvdevani, 1996).
Πιο θορυβώδη επιρροή έχουν οι µικτές αιτιολογίες νοητικής αναπηρίας, που
συµπεριλαµβάνουν νοητική και κινητική αναπηρία ή και φυσική αναπηρία, ενώ αναφορικά µε το
θέµα της διάγνωσης, οι γονείς φαίνεται ότι αγχώνονται όταν δεν είναι σαφής η αιτιολογία της
αναπηρίας, όπως στον Αυτισµό, και όταν η διαταραχή του παιδιού τους µένει αδιάγνωστη και
χωρίς ταυτότητα (Kasari and Sigman, 1997).
Η ηλικία του παιδιού είναι άλλος ένας σηµαντικός παράγοντας. Οι γονείς µε βρέφη ή νήπια
µε νοητική αναπηρία έχουν λιγότερο άγχος από τους γονείς µε παιδιά προσχολικής ή εφηβικής
ηλικίας µε νοητική στέρηση. Αυτό αποδίδεται στις µικρές προσδοκίες που έχουν οι γονείς για τα
µικρά σε ηλικία παιδιά τους. Οι προσδοκίες αυτές διογκώνονται όσο οι απαιτήσεις για γνωστική
λειτουργία, για γλωσσική ικανότητα, για µαθηµατικές πράξεις και για σχολικές δεξιότητες
συµβαδίζουν µε την ηλικία του παιδιού (Mobarak et al., 2000, Hastings et al., 2005, Davis and
Carter, 2008, Rutgers et al., 2007) και την µελλοντική του προοπτική στην παρακολούθηση της
σχολικής τάξης. Τότε είναι που τα ελλείµµατα αυτά αρχίζουν να προκαλούν άγχος στους γονείς.
Στο ίδιο πλαίσιο, οι γονείς ανησυχούν ιδιαίτερα για την καθυστέρηση απόκτησης
κοινωνικών δεξιοτήτων, για τη συµµετοχή του παιδιού στις δράσεις της κοινότητας, για την
επικείµενη µακροχρόνια εξάρτηση του παιδιού από τη γονική φροντίδα αλλά και για την αβέβαιη
ανεξαρτησία του (Bourke et al., 2008, Davis and Carter, 2008, Kermanshahi et al., 2008, Mori et
al., 2009).
Οι γονείς, ως ήδη διαµορφωµένες προσωπικότητες, εισέρχονται σε συνθήκες αναπηρίας µε
τη γέννηση του παιδιού τους. Είναι φυσικό κάποια χαρακτηριστικά της ιδιοσυγκρασίας τους και
του ταπεραµέντου τους να συνοδεύουν τις αντιδράσεις τους προς την αναπηρία του παιδιού τους
και κατά συνέπεια να χαρακτηρίζουν τη συµπεριφορά τους και να διαµορφώνουν τους ειδικούς
τύπους ανταπόκρισης στις απαιτήσεις της φροντίδας του ανάπηρου παιδιού τους. Από την
ερευνητική βιβλιογραφία προκύπτει ότι η αίσθηση του ψυχολογικού βάρους και της
καταπόνησης που νιώθουν από τη φροντίδα του παιδιού τους επηρεάζει τη συµπεριφορά τους
και την βίωση άγχους και κατάθλιψης (Mobarak et al., 2000, Hedov et al., 2002, Britner et al.,
2003, Benson, 2006, Gallagher et al., 2008, Koydemir and Tosun, 2009, Mori et al., 2009).
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Σε αυτό συµπεριλαµβάνονται οι µοναδικοί τρόποι αντιµετώπισης της καθηµερινότητας που
έχουν οι γονείς. Ο τρόπος που ο κάθε γονιός ανταπεξέρχεται στις απαιτήσεις της αναπηρίας και
οι προσωπικές στρατηγικές µε τις οποίες είναι εφοδιασµένος επηρεάζουν την σχέση ανάµεσα
στο άγχος και τη φροντίδα (Sarimski, 1997, Dunn et al., 2001). Η αίσθηση του ελέγχου της
κατάστασης (Dunn et al., 2001, Raina et al., 2005), η αίσθηση της ευθύνης για τη φροντίδα του
παιδιού(Plant and Sanders, 2007, Koydemir and Tosun, 2009) αλλά και η υγεία του γονιού
(Bourke et al., 2008, Azar and Badr, 2010) διαδραµατίζουν συµπληρωµατικό ρόλο.
Στα χαρακτηριστικά των γονιών επίσης αναφέρονται οι τρόποι µε τους οποίους
αντιλαµβάνονται την αναπηρία του παιδιού τους, οι θεωρήσεις για την εξέλιξη της πορείας του
παιδιού και οι αντιλήψεις τους για την διαταραχή. Αρνητικές αντιλήψεις, ειδικά των µητέρων,
αντιλήψεις αδυναµίας και απώθησης αλλά και αποστασιοποίησης συσχετίζονται στατιστικά
σηµαντικά µε την βίωση του άγχους συγκριτικά µε τις θετικές πεποιθήσεις (Dunn et al., 2001,
Hastings et al., 2005, Davis and Carter, 2008, Kermanshahi et al., 2008, Koydemir and Tosun,
2009, McConkey et al., 2008).
Όπως είναι φυσικό, οι γονείς των παιδιών µε νοητική αναπηρία ανησυχούν ιδιαίτερα για το
µέλλον και την προοπτική των παιδιών τους. Αυτή η ανησυχία συνδέεται µε την δυνατότητα
µελλοντικής ανεξαρτησίας του παιδιού τους, την µακροχρόνια υπεράσπιση και προστασία της
ζωής τους, την µελλοντική τους φροντίδα, την απόκτηση εργασίας αλλά και την υποστήριξή τους
(Hedov et al., 2002, Khamis, 2006, Kermanshahi et al., 2008, Koydemir and Tosun, 2009).
Η οικολογία της οικογένειας (οικογενειακές σχέσεις, σχέσεις του ζευγαριού και ανεπίσηµη
κοινωνική υποστήριξη) οµαδοποιεί µια σειρά από µεταβλητές που συνδέονται µε το άγχος των
γονιών που φροντίζουν παιδί µε νοητική αναπηρία. Αρχικά, η αίσθηση της λειτουργικότητας της
οικογένειας, η λειτουργία της οικογένειας ως σύστηµα και η συνοχή αλλά και η ανθεκτικότητα
των µελών συνδέονται στατιστικά µε το άγχος των γονιών. Φαίνεται ότι οι φτωχές αντιλήψεις
των γονιών για τη λειτουργία της οικογένειάς τους προκαλούν άγχος στους ίδιους και
επηρεάζουν τις τακτικές φροντίδας προς το παιδί (Dyson, 1997, Kermanshahi et al., 2008,
Bourke et al., 2008, Raina et al., 2005, McConkey et al., 2008).
Η ποιότητα της συζυγικής σχέσης, η επίλυση προβληµάτων στο γάµο, η µονογονεϊκότητα,
ο χρόνος που µπορεί να διατεθεί στο ζευγάρι, ο προσωπικός χώρος και ο ελεύθερος χρόνος για
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τους συζύγους, η ύπαρξη θετικών διαπροσωπικών σχέσεων και η αίσθηση ότι το βάρος της
φροντίδας µοιράζεται ανάµεσα στον πατέρα και στη µητέρα είναι µεταβλητές που σχετίζονται µε
το άγχος των γονιών (Hodapp et al., 1997, Britner et al., 2003, Sarimski, 1997, McConkey et al.,
2008, Koydemir and Tosun, 2009).
Το κοινωνικό περιβάλλον και η κοινωνική πραγµατικότητα αναδεικνύονται ως
διαµεσολαβητικοί παράγοντες ανάµεσα στο άγχος των γονιών και τη νοητική αναπηρία. Βασική
µεταβλητή φαίνεται πως αποτελεί η κοινωνική υποστήριξη των γονιών. Η κοινωνική υποστήριξη
διακρίνεται σε ανεπίσηµη, όταν παρέχεται από άλλα µέλη της ίδιας οικογένειας, από συγγενείς,
φίλους, γείτονες, την κοινότητα, την ενορία και τις οµάδες υποστήριξης και επίσηµη, όταν
παρέχεται επαγγελµατικά από επιστήµονες και επαγγελµατίες είτε ιδιωτικά, είτε δηµόσια, σε
ειδικά κέντρα και νοσοκοµεία.
Από τις έρευνες που µελετήθηκαν προέκυψαν αντιφατικά στοιχεία ως προς την κοινωνική
υποστήριξη. Σε κάποιες έρευνες οι γονείς µε παιδιά µε νοητική αναπηρία ανέφεραν πως η
ανεπίσηµη κοινωνική υποστήριξη που λαµβάνουν είναι η ίδια µε γονείς παιδιών που είναι
φυσιολογικά ή ότι δεν την αξιολογούν ως τόσο σηµαντική (Dyson, 1997, Britner et al., 2003).
Άλλοι γονείς όµως οµολόγησαν ότι η ανεπίσηµη υποστήριξη που λαµβάνουν είναι πολύ µικρή
και φτωχή και πως θα ήθελαν περισσότερη υποστήριξη για να τα καταφέρουν στο ρόλο τους
(Hodapp et al., 1997, Sarimski, 1997, Dunn et al., 2001, Rutgers et al., 2007, Gallagher et al.,
2008, Kermanshahi et al., 2008, McConkey et al., 2008). Επίσης, αναφορικά µε την χρήση της
επαγγελµατικής βοήθειας, κάποιες έρευνες τη θεωρούν αδιάφορη (Benson, 2006), ενώ κάποιες
άλλες τη θεωρούν σηµαντική στη σχέση άγχους και νοητικής αναπηρίας (Hodapp et al., 1997).
Μέσα από την συστηµατική ανασκόπηση ανέκυψαν αρκετά διαπολιτισµικά στοιχεία,
κυρίως συγκριτικά ανάµεσα στην αντιµετώπιση της αναπηρίας στον Δυτικό και στον Ανατολικό
κόσµο. Οι έρευνες που υποστηρίζουν αυτά τα στοιχεία προέρχονται από τις χώρες της Ανατολής
και αναδεικνύουν κάποια στοιχεία που διαµεσολαβούν στην σχέση του άγχους και της νοητικής
στέρησης.
Έρευνα λοιπόν στα Ενωµένα Αραβικά Εµιράτα έδειξε ότι ένας σηµαντικός παράγοντας
αιτιολογίας της νοητικής στέρησης είναι η ενδογαµία η οποία πιθανά και να συνεισφέρει έµµεσα
στην αγχογόνο ζωή των γονιών (Plant and Sanders, 2007). Σε έρευνες που διεξήχθησαν σε
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Ιορδανία και Ταϊβάν (McConkey et al., 2008) φάνηκε ότι οι γονείς µε παιδί µε νοητική αναπηρία
νιώθουν περισσότερο άγχος όταν µοιράζονται το ίδιο σπίτι µε άλλη οικογένεια, όταν µένουν σε
ενοίκιο και όχι σε ιδιόκτητη κατοικία και όταν έχουν χαµηλό επίπεδο µόρφωσης οι µητέρες
(McConkey et al., 2008).
Επίσης, έρευνες σε Μπαγκλαντές, Τουρκία, Ιορδανία και Ταϊβάν έδειξαν ότι η φτώχεια, η
δυσκολία πρόσβασης σε υπηρεσίες ειδικής αγωγής και οι οικονοµικές δυσκολίες ευθύνονται για
την αίσθηση του άγχους στις µητέρες των παιδιών µε νοητική στέρηση. Τέλος, έρευνα στην
Τουρκία έδειξε πως οι µητέρες χάνουν τη δουλειά τους ή αναγκάζονται να δουλεύουν µε
µειωµένο ωράριο γιατί είναι οι µόνες υπεύθυνες για τη φροντίδα του ανάπηρου παιδιού τους
(McConkey et al., 2008) κάτι που φαίνεται να συµβαίνει και στην Σουηδία (Hedov et al., 2002)
αλλά εκεί το Κράτος αναλαµβάνει τη φροντίδα του παιδιού και υπάρχει υψηλή επιδοµατική
πολιτική.
ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Από το σύνολο των 26 ερευνητικών άρθρων που προσπαθούν να περιγράψουν τη σχέση
ανάµεσα στο άγχος των γονιών και στη νοητική αναπηρία του παιδιού τους προέκυψαν
σηµαντικά αποτελέσµατα αναφορικά µε τις επιµέρους παραµέτρους που διαµεσολαβούν
επηρεάζοντας αυτή τη σχέση (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ).
Στα τεχνικά χαρακτηριστικά αυτής της συστηµατικής ανασκόπησης αναφέρεται
περισσότερο η χρήση της Περιγραφικής Στατιστικής Μεθοδολογίας (ΠΙΝΑΚΑΣ 1), ενώ δεν
λείπει και η χρήση της Ποιοτικής Μεθόδου, των Αυτοαναφορών και των Συνεντεύξεων ή και η
µικτή µορφή τους. Επίσης, είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακή η πολυπληθής χρήση Ερωτηµατολογίων
(ΠΙΝΑΚΑΣ 2), ειδικά για την ιδιοσυγκρασία του παιδιού (ΠΙΝΑΚΑΣ 2α), τα χαρακτηριστικά
των γονιών (ΠΙΝΑΚΑΣ 2β), την οικολογία της οικογένειας (ΠΙΝΑΚΑΣ 2γ) και το κοινωνικό
περιβάλλον (ΠΙΝΑΚΑΣ 2δ), ενώ δεν ξεφεύγει της προσοχής η κοινή χρήση εργαλείων
καταγραφής των Κοινωνικό-δηµογραφικών Δεδοµένων (SES) ανεξαιρέτως σε κάθε µια έρευνα.
Κυρίαρχα Ερωτηµατολόγια ως προς τη συχνότητα της χρήσης τους για την διερεύνηση της
σχέσης ανάµεσα στο άγχος γονεϊκότητας και τις µορφές νοητικής στέρησης αναδείχθηκαν το

Σ.Καρασαββίδης, Χ.Γεωργιάδου και Ν.Κουτσούκη:
«Το άγχος της φροντίδας παιδιών µε Νοητική Αναπηρία από την Οικογένεια σε διαφορετικούς Πολιτισµούς»
Υποβολή Εργασίας Πλήρους Κειµένου Προς Βράβευση

27

Ερωτηµατολόγιο Parenting Stress Index-Short Form (PSI/SF) και το Ερωτηµατολόγιο
Questionnaire on Resources and Stress –Short Form-Friedrich Edition (QRS-F) (ΠΙΝΑΚΑΣ 3).
Ως προς την αντιπροσωπευτικότητα των ερευνών, πράγµατι καλύπτουν 17 χώρες από όλη
την υφήλιο (ΠΙΝΑΚΑΣ 4). Δεν αντιπροσωπεύεται η Αφρική και η Νότια Αµερική (ΠΙΝΑΚΑΣ
5).
Παρατηρεί κανείς µια κλιµάκωση αναφορικά µε τις δηµοσιεύσεις (ΠΙΝΑΚΑΣ 6). Από το
1994 έως και σήµερα, δηλαδή την περίοδο που καλύπτει η παρούσα συστηµατική ανασκόπηση,
υπάρχει µια αυξητική τάση µελετών που αφορούν τη σχέση του άγχους των γονέων µε τη
νοητική στέρηση του παιδιού τους. Αυτό θα µπορούσε να αποδοθεί αρχικά στο όλο και
αυξανόµενο ενδιαφέρον των ανθρωπιστικών επιστηµών αναφορικά µε το γενικότερο πεδίο της
Νοητικής Στέρησης.
Παράλληλα όµως, παρατηρείται και µια έντονη στροφή προς τις ανάγκες των γονιών.
Δηλαδή, η παρουσία 26 ερευνών και η κλιµάκωσή τους (οι 11 έρευνες αυτής της ανασκόπησης
είναι µόλις της τελευταίας τριετίας) δείχνει την έντονη ενασχόληση όχι µόνο µε το ίδιο το παιδί
µε νοητική στέρηση αλλά και µε το περιβάλλον του ως σύστηµα αλληλοεξαρτώµενο. Μια άλλη
πιθανή εξήγηση είναι η εξάπλωση του Διαδικτύου και η δηµοσίευση των ερευνών µε τέτοιο
τρόπο ώστε να κοινοποιούνται στην παγκόσµια ακαδηµαϊκή κοινότητα και να αποτελούν βάση
περαιτέρω ερευνών και ερευνητικών υποθέσεων.
Τέλος, οι µορφές νοητικής αναπηρίας που αντιπροσωπεύουν οι έρευνες της συστηµατικής
ανασκόπησης είναι ικανοποιητικές σε αριθµό (ΠΙΝΑΚΑΣ 7), ενώ τα επιµέρους χαρακτηριστικά
τους δείχνουν ότι ήταν πολύ δύσκολο να επιτευχθεί η οµογένεια στην συλλογή του δείγµατος
(ΠΙΝΑΚΑΣ 8).
Με µια πιο διερευνητική µατιά θα έβλεπε κάποιος πως οι κυρίαρχες µεταβλητές αυτής της
στατιστικής σχέσης οµαδοποιούνται σε τέσσερις βασικές κατηγορίες: (α) στοιχεία της
συµπεριφοράς του ίδιου του παιδιού, (β) χαρακτηριστικά των γονέων,

(γ) οικολογία της

οικογένειας και (δ) κοινωνικό περιβάλλον και διαπολιτισµικές προεκτάσεις (ΠΙΝΑΚΑΣ 9).
Πράγµατι, κυρίαρχη µεταβλητή ανάµεσα στο παιδί µε νοητική στέρηση και στα
συναισθήµατα άγχους των γονιών είναι η προβληµατική συµπεριφορά. Αυτή συµπεριλαµβάνει
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τόσο στοιχεία ιδιοσυγκρασίας (συναισθήµατα, αντιδράσεις, συνθήκες και πλαίσια) όσο και
στοιχεία αναγκών και φροντίδας (καθηµερινότητα, επιβίωση, ανατροφή, ασφάλεια).
Δευτερογενώς, το παιδί µε νοητική αναπηρία βρίσκεται στον πυρήνα της αλληλεπίδρασης
µε τον αγχωµένο γονιό του µε βάση την µελλοντική προοπτική της ζωής του, τα χαρακτηριστικά
της αναπηρίας του (διάγνωση, ταυτοποίηση, σοβαρότητα, χρονιότητα, ηλικία εµφάνισης,
συµπτώµατα και είδος διαταραχής).
Από τη δική τους µεριά οι γονείς, ως άµεσα εµπλεκόµενοι στη φροντίδα του παιδιού,
δέχονται τα κύµατα του άγχους και ανάλογα µε την προσωπικότητά τους (φυσικές αντοχές), τα
συναισθήµατά τους και το σύστηµα των αντιλήψεών τους για την αναπηρία, την αίσθηση
ελέγχου της κατάστασης της αναπηρίας αλλά και τον µοναδικό τρόπο µε τον οποίο καθηµερινά
φροντίζουν το παιδί τους, προσπαθούν να ισορροπήσουν ανάµεσα στο άγχος που βιώνουν και
στην επαρκή παροχή φροντίδας στο νοητικά ανάπηρο παιδί τους.
Σε αυτό βοηθά πολύ η ύπαρξη υποστηρικτικού πλαισίου αλλά σηµαντικότερο ρόλο
διαδραµατίζει η σχέση µε το σύζυγο, η ποιότητα του γάµου και η λειτουργία της οικογένειας.
Όταν αυτά τα πεδία υπολειτουργούν και σε αυτά επιπλέον προστίθεται η αδυναµία της
κοινότητας να στηρίξει τους γονείς επίσηµα και ανεπίσηµα και να κατανοήσει τις ανάγκες τους,
δηµιουργείται µια έντονη εικόνα νοσηρότητας των γονιών. Σε διαπολιτισµικό επίπεδο, η
ευηµερία των γονιών εξαρτάται έντονα από την πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας, από την
οικονοµική κατάσταση της οικογένειας και από την εργασία του πατέρα.
Η συνεισφορά της παρούσας συστηµατικής ανασκόπησης έγκειται στα εξής: (α)
πιστοποιείται ότι η νοητική στέρηση είναι πηγή άγχους των γονιών σε όλο τον κόσµο και σε όλες
τις εξεταζόµενες σε αυτή την συστηµατική ανασκόπηση µορφές νοητικής αναπηρίας, (β)
αναδεικνύεται ο ρόλος της προβληµατικής συµπεριφοράς του παιδιού, της συζυγικής σχέσης, της
κοινωνικής υποστήριξης, της αίσθησης ψυχολογικού βάρους και του χρόνου που απαιτεί η
φροντίδα ως των επιµέρους σηµαντικότερων µεταβλητών που επηρεάζουν την βίωση άγχους
στους γονείς (γ) αποδεικνύεται πως τα συναισθήµατα που βιώνουν οι γονείς και ειδικά οι
µητέρες δεν είναι σε συνεχή πορεία και γραµµική σχέση αλλά ποικίλουν σε ένταση,
σηµαντικότητα και ποιοτικά χαρακτηριστικά και τέλος (δ) αναδύονται οι µεταβλητές ως
προγνωστικοί δείκτες και προωθείται η φιλοσοφία της πρόγνωσης και της αποφυγής
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νοσηρότητας των γονιών, όταν οι µεταβλητές αυτές, αφού εντοπιστούν, µπορούν να λειτουργούν
προγνωστικά αναφορικά µε την πρόληψη νοσηρότητας των γονιών.
Με βάση λοιπόν τις έρευνες, θα µπορούσε κανείς να προχωρήσει ένα επίπεδο πιο πάνω, και
µε µια πιο ποιοτική εµβάθυνση θα διερευνούσε τους παράγοντες προδιάθεσης της ύπαρξης
άγχους στους γονείς που φροντίζουν παιδιά µε νοητική στέρηση. Από την έρευνα των Kobe and
Hammer (1994) φαίνεται ότι το άγχος της µητέρας αυξάνεται όταν συνυπάρχει οικογενειακό
πρόβληµα και όταν τα µέλη της οικογένειας είναι κουρασµένα και εξουθενωµένα. Από την άλλη
όµως, η ίδια έρευνα προβλέπει ότι το άγχος της µητέρας µειώνεται όταν υπάρχει δυνατότητα
ανάκαµψης, όταν οι γονείς είναι εφοδιασµένοι µε στρατηγικές επαρκούς παροχής φροντίδας και
όταν το ίδιο το παιδί διευκολύνει µε την συναισθηµατική του προσαρµογή στην αναπηρία.
Ένας άλλος προγνωστικός δείκτης της αύξησης των επιπέδων άγχους στους γονείς είναι η
τάση της οικογένειας να παραπέµπει τη φροντίδα του παιδιού µε νοητική στέρηση για
ιδρυµατική φροντίδα (Rimmerman and Duvdevani, 1996). Επίσης, οι ψυχολογικοί µηχανισµοί
που χρησιµοποιεί η µητέρα για να αντιµετωπίσει την αναπηρία του παιδιού της φαίνεται ότι
προβλέπουν την µεταγενέστερη και αναπόφευκτη νοσηρότητα από άγχος. Τέτοιοι µηχανισµοί
είναι η αποφυγή, η άρνηση, η απώθηση, η ελπίδα σε θαύµατα, οι φαντασιώσεις κανονικότητας, η
χρήση ουσιών και η αποστασιοποίηση (Hedov et al., 2002).
Μια σειρά ερευνών αναφορικά µε την µείωση του άγχους δείχνουν ότι οι γονείς και ειδικά
οι µητέρες βιώνουν χαµηλά επίπεδα άγχους και καταφέρνουν να µειώσουν την κατάθλιψή τους
για το παιδί τους µε νοητική αναπηρία όταν έχουν κοινωνική υποστήριξη, δίνουν έµφαση στην
προσωπική ανάπτυξη των µελών της οικογένειας, επενδύουν σε θετικές διαπροσωπικές σχέσεις
µε τα µέλη της οικογένειας, έχουν υψηλή αυτοαντίληψη, υψηλό επίπεδο δεξιοτήτων,
αυτοεκτίµηση, στρατηγικές διαχείρισης του άγχους, πίστη στο Θεό και άντληση δύναµης από τα
θρησκευτικά τους πιστεύω και όταν η ανεξαρτησία του παιδιού τους και η συµµετοχή του στα
κοινά µπορεί και γίνεται µε µια απλή τηλεφωνική επίβλεψη (Dyson, 1997, Raina et al., 2005,
Benson, 2006).
Συναισθήµατα των γονιών που αποτελούν προδιαθεσικούς παράγοντες είναι η
απαισιοδοξία, η ανησυχία, η λύπη, η απογοήτευση, η κατάθλιψη του συζύγου, η ενοχή, η
έλλειψη εµπιστοσύνης στις γονεϊκές δεξιότητες και στον τρόπο λήψης αποφάσεων, η άρνηση, το
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σοκ, ο θρήνος, η πίεση, το στρες, ο φόβος, η µοναξιά, η σύγχυση, η κοινωνική αποµόνωση, η
αρνητική µατιά των ανθρώπων (Hodapp et al., 1997, Hastings et al., 2005, Gallagher et al., 2008,
Koydemir and Tosun, 2009). Το διάχυτο άγχος και σε άλλους τοµείς της ανθρώπινης
δραστηριότητας του γονιού είναι ένας επίσης ισχυρός προγνωστικός δείκτης (Benson, 2006)
(ΠΙΝΑΚΑΣ 9).
Τέλος, το άγχος και η κατάθλιψη του παιδιού, όταν αυτή µετριέται µε έγκυρα ερευνητικά
εργαλεία προσφέρει πολύτιµη βοήθεια πρόληψης του άγχους της µητέρας. Έχει βρεθεί ότι η
κατάθλιψη της µητέρας, τα προβλήµατα στο γάµο της, η αίσθηση της ανικανότητας του ρόλου
της ως µητέρας και ο χαλαρός έως ανύπαρκτος δεσµός µε τον πατέρα επηρεάζουν την
ψυχολογική λειτουργικότητα του παιδιού (Kobe and Hammer, 1994). Σηµάδια εµφάνισης
κατάθλιψης και άγχους στο παιδί µας παραπέµπουν στην ίδια την µητέρα σαν κυκλικό
επιχείρηµα ενός φαύλου κύκλου: το παιδί αγχώνει τη µητέρα και η αγχωµένη µητέρα αγχώνει το
παιδί της.
Δεν υπάρχει αµφιβολία ότι η χρήση των αποτελεσµάτων της συστηµατικής ανασκόπησης
ως δεικτών προδιάθεσης της εµφάνισης άγχους σε γονείς που µεγαλώνουν παιδιά µε νοητική
αναπηρία έρχεται να απαντήσει ως προς τη χρησιµότητα αυτών των δεδοµένων σε σχέση µε τις
πραγµατικές ανάγκες των γονιών. Μέσα λοιπόν από τις έρευνες αυτές φαίνεται ότι οι γονείς των
παιδιών αυτών περνούν δύσκολα και έχουν ανάγκη από βοήθεια. Επικουρούµενοι από τα
αποτελέσµατα των ερευνών µπορούµε να παρέµβουµε.
Συµπερασµατικά όµως, η σηµαντικότερη βοήθεια που πραγµατικά µπορεί να τους δοθεί
είναι να ακούσουµε τις ανάγκες τους (Wong et al., 2004). Οι γονείς λοιπόν έχουν ανάγκη από
υποστήριξη και από εφοδιασµό µε συγκεκριµένες πρακτικές έτσι ώστε να καταφέρνουν να
υπερασπιστούν τον εαυτό τους απέναντι στα επώδυνα συναισθήµατα της νοητικής αναπηρίας
καθώς και από τρόπους διαχείρισης των αντιλήψεών τους για την αναπηρία του παιδιού τους.
Η παρούσα Συστηµατική Ανασκόπηση δεν εξαιρείται λαθών και παραλείψεων. Η
λεπτοµερής αναζήτηση και επισκόπηση της τρέχουσας ερευνητικής βιβλιογραφίας συνηγορεί
υπέρ της προσπάθειας µείωσης της πιθανότητας συστηµατικού σφάλµατος, όµως η τελική
επιλογή των 26 µόνο ερευνητικών µελετών που συνθέτουν το σώµα της ανασκόπησης δεν ήταν
αναγκαία και ικανή συνθήκη αποφυγής των περιορισµών.
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Αρχικά, η αναζήτηση ερευνών που αφορούν τη συγκεκριµένη θεµατολογία υφίστανται
περιορισµούς τόσο από τον χρόνο (έρευνες δηµοσιευµένες την τελευταία δεκαπενταετία) αλλά
και από τη γλώσσα (Αγγλική). Η ύπαρξη δηµοσιευµένων µελετών σε άλλη γλώσσα πέραν της
Αγγλικής είναι σχεδόν βέβαιο. Παράλληλα, είναι γνωστό ότι αρκετοί ανά τον κόσµο
Επιστηµονικοί Σύλλογοι και Εταιρείες διατηρούν δικές τους Επιστηµονικές Επετηρίδες και
δηµοσιεύουν σε Τόµους τις έρευνες των µελών τους χωρίς αυτές να είναι αναρτηµένες στο
Διαδίκτυο.
Επίσης, στην παρούσα ανασκόπηση έγινε παράθεση των αποτελεσµάτων και µικρή
προσπάθεια σύνθεσης και σύγκρισης των παραγόντων που φαίνεται ότι προκαλούν άγχος στους
γονείς µε παιδιά µε νοητική στέρηση. Περαιτέρω προσπάθεια θα µπορούσε πιθανά να αναδείξει
µε συστηµατικό τρόπο της κύρια επίδραση και την ύπαρξη στατιστικού παράγοντα ανώτερης
τάξης ή υπερπαράγοντα.
Μεθοδολογικά, η απουσία ερευνητικού πρωτοκόλλου αναφορικά µε τη σύνδεση της
στατιστικής σχέσης άγχους και νοητικής στέρησης ώθησε τους ερευνητές στην ευρηµατική
χρήση πολλών και παράλληλων ερευνητικών εργαλείων και ερωτηµατολογίων ή συστοιχιών.
Λίγες αναφορές γίνονται για την διαπολιτισµική στάθµιση, αξιοπιστία και εγκυρότητα των
εργαλείων αυτών σε ευρύτερους πληθυσµούς ή για το εάν το κάθε ερωτηµατολόγιο είναι
εξειδικευµένο για τη συγκεκριµένη νοητική αναπηρία που εξετάζει. Το ότι οι συµµετέχοντες δεν
είναι εθελοντές αλλά καταγεγραµµένοι σε αρχεία ή στρατολογηµένοι µε πληρωµή, δεν αποτελεί
εχέγγυο για την σωστή συµπλήρωση των ερωτηµατολογίων. Πιθανά να είναι διαφορετικές οι
απαντήσεις γονέων που θα συµµετείχαν αυτόβουλα και χωρίς κίνητρο στην έρευνα.
Σε αυτό συνηγορεί και η ύπαρξη χαµηλού δείγµατος και µικρού αριθµού συµµετοχής των
υποκειµένων στις έρευνες. Επιπλέον, από την ανασκόπηση πηγάζει ότι η µητέρα είναι το κύριο
πρόσωπο που δίνει πληροφορίες και συµµετέχει στις έρευνες. Η µητέρα όµως αποτελεί ένα µόνο
µικρό µέρος της οικογένειας του παιδιού µε νοητική αναπηρία. Η συνεξέταση και των
υπολοίπων µελών της οικογένειας ίσως να αποτελέσει και τον καταλυτικό παράγοντα αναφορικά
µε τις συνθήκες που επικρατούν µέσα στην οικογένεια. Στις έρευνες της συστηµατικής
ανασκόπησης δεν γίνεται καµία αναφορά στους συγγενείς και στα άλλα άτοµα της οικογένειας
που συνεισφέρουν στη διαχείριση της αναπηρίας.
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Η συµπλήρωση των ερωτηµατολογίων που στάλθηκαν ταχυδροµικά έγινε από τους γονείς
στο σπίτι. Δεν έχει όµως εξασφαλιστεί σε όλες τις µελέτες µε σαφήνεια η συνθήκη κάτω από την
οποία συµπληρώθηκαν αυτά τα ερωτηµατολόγια. Εάν οι µητέρες ήταν όντως µόνες τους όταν
απαντούσαν σε αυτά, εάν συµπλήρωσαν οι πατέρες χωριστά από τις µητέρες τα ερωτηµατολόγια,
εάν οι επιµέρους στήλες στάλθηκαν χώρια ή εάν συνεργάστηκαν είναι θέµατα που αφορούν
περαιτέρω διερεύνηση.
Σε αυτό ίσως να διαδραµατίζει ρόλο και ο ευαίσθητος χώρος της αναπηρίας του παιδιού µε
ό,τι αυτό συνεπάγεται για τους γονείς. Έτσι, οι έρευνες πιθανόν να µην εξάντλησαν τα όρια της
µεθοδολογικής τους αυστηρότητας ή να άφησαν κάποια περιθώρια ερευνητικής ευελιξίας στην
προσπάθειά τους να πείσουν τους γονείς να συµµετέχουν στην έρευνα.
Είναι γνωστή η ετερογένεια του χώρου της νοητικής στέρησης. Αυτό προσπάθησε η
ανασκόπηση να το προβλέψει ήδη από τον τίτλο της, γι αυτό και έγιναν αποδεκτές µελέτες µε
οποιαδήποτε µορφή νοητικής στέρησης συνδεόταν η έκλυση άγχους στους γονείς του παιδιού.
Αυτό όµως ως γεγονός δεν αποκλείει την πολλαπλότητα και πολυπλοκότητα των διαταραχών,
ενώ είναι ιδιαίτερα σηµαντικό να αναφερθεί ότι σε πολλές διαταραχές ή σύνδροµα υπάρχει
µεγάλη αλληλοεπικάλυψη των συµπτωµάτων, συννοσηρότητα και συνύπαρξη πολλών
παράλληλων διαταραχών.
Προεκτείνοντας αυτή την επιχειρηµατολογία, είναι πολύ δυσδιάκριτα τα όρια ανάµεσα
στην κλινική διάγνωση και την κλινική ταξινόµηση µιας διαταραχής. Η σχέση ανάµεσα στα
ερωτηµατολόγια, τις αυτοαναφορές και τη διάγνωση ή την πρόγνωση διαταραχών που εµπίπτουν
στο ψυχιατρικό φάσµα είναι χαοτική και πολυσύνθετη. Έτσι, παραµένει ασαφές το ερώτηµα εάν
τα αποτελέσµατα της κάθε µελέτης αφορούν την έρευνα ή την κλινική πράξη.
Η πλειοψηφία των µελετών προβλέπει ή συσχετίζει την ύπαρξη άγχους και δυσάρεστων
συναισθηµάτων µε τη νοητική στέρηση. Αυτό ως γεγονός θεωρείται εκλεκτικό, µιας και µε βάση
την διακύµανση, υπάρχει ένα ποσοστό µητέρων που είναι ουδέτερο ή είναι αισιόδοξο,
αγωνίζεται και έχει θετικά συναισθήµατα για την αναπηρία του παιδιού, γονείς που διαθέτουν
χρόνο για το παιδί τους και έχουν ενεργό ρόλο για τις πρωτοβουλίες της θεραπείας και της
εκπαίδευσής του. Εκ των πραγµάτων, το ποσοστό αυτό των µητέρων δεν εµφανίζεται πουθενά,
σε καµία µελέτη.
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Εξάλλου, το άγχος και το στρες δεν είναι κατάκτηση ή ειδικό χαρακτηριστικό µόνο των
γονέων και της γονεϊκότητας. Η ανασκόπηση ακροβατεί επικίνδυνα προς µια τέτοια κατεύθυνση,
δείχνοντας ότι όπου υπάρχει γονεϊκότητα και ειδικές απαιτήσεις φροντίδας υπάρχει και άγχος.
Ακόµη, οι περισσότερες έρευνες εστιάζουν στο άγχος, το στρες και την κατάθλιψη που βιώνουν
οι µητέρες και γενικά οι γονείς των παιδιών. Ποιος όµως µπορεί µε βεβαιότητα να πιστοποιήσει
ότι όντως αυτά τα συναισθήµατα είναι τα πιο οδυνηρά και όχι κάποια άλλα όπως η αίσθηση της
καταπόνησης ή η αίσθηση του ψυχολογικού βάρους?
Οι µελέτες που χρησιµοποιούν ποιοτική µεθοδολογία είναι ελάχιστες. Πιθανά,
περισσότερες µελέτες Ανάλυσης Λόγου ή Περιεχοµένου να προσέδιδαν διαφορετική κατεύθυνση
στην έρευνα και να φώτιζαν περισσότερο το µωσαϊκό της νοητικής αναπηρίας από τις ψυχρές
και κάποιες φορές αποστειρωµένες µελέτες, ειδικά όταν το θέµα είναι τόσο ευαίσθητο αλλά και
επώδυνο ψυχικά. Στην ίδια γραµµή κινούνται και οι φωνές εκείνες που εκφράζουν την
αµφιβολία της εγκυρότητας των αποτελεσµάτων εφόσον δεν υπάρχει επανέλεγχος και
επανάληψη της έρευνας (test-retest, follow-up) για να δούµε την εξελικτική πορεία των
οικογενειών µέσα στο χρόνο και την ωρίµανση αυτών των συναισθηµάτων.
Η ανασκόπηση αποτυγχάνει να µας δώσει µια καθαρή εικόνα για το πώς νιώθουν οι γονείς
µέσα σε αυτή τη σχέση µε τα παιδιά τους, να διακριβώσει τα συνολικά συναισθήµατα (θετικά και
αρνητικά), να καθορίσει µε ακρίβεια τον όρο «προβληµατική συµπεριφορά» και να αναδείξει
επακριβώς τις παραµέτρους που την ορίζουν ή ευθύνονται για την γένεσή της. Οι γονείς κατά
πλειοψηφία αναφέρονται στην προβληµατική συµπεριφορά του παιδιού µε νοητική στέρηση ως
του παράγοντα εκείνου που συνεισφέρει αρκετά στην πρόκληση του άγχους, όµως δεν δίνονται
περισσότερες λεπτοµέρειες. Ακόµη, οι έρευνες δεν καταφέρνουν να µετρήσουν την ισορροπία
ανάµεσα στα θετικά αποτελέσµατα της κοινωνικής υποστήριξης και στις αρνητικές συνέπειές
της.
Στο θέµα της γενίκευσης των αποτελεσµάτων θα µπορούσε κάποιος να αναφέρει την
δυσκολία ενός τέτοιου εγχειρήµατος, µιας και όπως έχει ήδη αναφερθεί, υπάρχει έντονη
ετερογένεια στο χώρο της νοητικής αναπηρίας. Ακόµη όµως και στις έρευνες µε οµογενείς
οµάδες διαταραχών ή µε ερευνητικά υποκείµενα µε ίδια µορφή νοητικής αναπηρίας είναι πολύ
δύσκολο να γενικευτούν τα δεδοµένα.
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Τέλος, η ανασκόπηση δείχνει ότι είναι µέχρι τώρα ανέφικτη η προσπάθεια να ταυτοποιηθεί
η γραµµή της αιτιότητας. Δεν έχει ακόµη βρεθεί η κατεύθυνση ανάµεσα στο άγχος και την
κατάθλιψη που αναφέρουν συχνά οι γονείς αναφορικά µε τη νοητική αναπηρία του παιδιού τους.
Δεν φαίνεται να υπάρχει σαφήνεια ως προς το ποιο είναι το αίτιο και ποιο το αιτιατό.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Υπάρχει µια ανεπαίσθητη τάση συµπαραδήλωσης ότι η γονεϊκότητα σε συνθήκη νοητικής
στέρησης ταυτίζεται µε συνθήκη παθολογίας και νοσηρότητας. Παρόλο που ο Becman (1991)
παρατηρεί ότι το άγχος δεν ταυτίζεται κατ’ ανάγκη µε τη δυσλειτουργία, εντούτοις δεν υπάρχει
κάποιος ερευνητικός προσανατολισµός που να διερευνά το λειτουργικό και παραγωγικό άγχος
αυτών των γονιών σε σχέση µε το παθολογικό. Φαίνεται ότι το παθολογικό κοµµάτι του άγχους
να διαποτίζει όλες τις µορφές της ανθρώπινης αλληλεπίδρασης µέσα σε µια οικογένεια µε παιδί
µε νοητική στέρηση.
Επίσης, οι έρευνες δεν εστιάζουν σε συναισθήµατα οικογενειακής ευτυχίας ή ευηµερίας. Η
αίσθηση της παθολογικότητας εµποδίζει την αξιολόγηση πιο ποιοτικών χαρακτηριστικών. Ο
όρος «υγιής» οικογένεια αφορά στην ικανότητα

της οικογένειας να λειτουργεί και να

προσαρµόζεται κατάλληλα ώστε να καλύπτει τις ανάγκες των ελών. Η υγιής οικογένεια είναι µια
έννοια που βρίσκεται σε διαρκή εξέλιξη και ο ορισµός της στοχεύει στο να προσδιορίσει την
παρούσα κατάσταση της οικογένειας και τυχόν διαβλεπόµενες τάσεις για το µέλλον (ΣαπουντζήΚρέπια, 2001). Πιθανά µια νέα ερευνητική δουλειά να αφορά τη σχέση της ευτυχίας µέσα στην
οικογένεια σε µακροπρόθεσµο πλάνο.
Γενικά, οι µέχρι τώρα έρευνες ψάχνουν να βρουν «παθολογικά» στοιχεία στη συµπεριφορά
των µητέρων ή γονιών που έχουν παιδί µε νοητική στέρηση. Ανέκδοτες όµως αναφορές από τους
γονείς έδειξαν ότι υπήρχαν και θετικές αντιδράσεις της οικογένειας, όταν γεννιόταν ένα παιδί µε
νοητική στέρηση. Έτσι, οι ερευνητές µπήκαν στο δίληµµα να µελετήσουν την ψυχολογική
προσαρµογή των γονιών και όχι αποκλειστικά τη δυσλειτουργία που µέχρι τότε µελετούσαν
(Αλευριάδου, 2005).
Ποια θα ήταν αλήθεια τα αποτελέσµατα των ερευνών όταν οι µετρήσεις που θα παίρναµε
θα γινόταν σε µια στιγµή που ένα παιδί µε νοητική αναπηρία θα πετύχαινε ένα µεγάλο επίτευγµα
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όπως για παράδειγµα να περπατήσει ή να πει «µαµά σ’ αγαπώ»? Ποιές θα ήταν αλήθεια οι
επιδράσεις µιας τέτοιας στιγµής στον ψυχισµό και στην ανατροφοδότηση των γονιών, στον
εφοδιασµό τους µε ελπίδα για το µέλλον της φροντίδας? Ποιος αλήθεια θα µπορούσε να
περιγράψει τη µαγεία της σχέσης της µητέρας µε το παιδί της, τις µοναδικές στιγµές που περνούν
µαζί, τις ατέλειωτες ώρες, τις απογοητεύσεις αλλά και τις χαρές που κρύβει η µητρότητα και η
γονεϊκότητα και την αίσθηση ότι αυτό το παιδί αποτελεί µια πρόκληση για την ύπαρξή τους?
Για παράδειγµα, ο Turnbull (1993) διαπίστωσε ότι υπήρχε µεγαλύτερη συµπόνια, αύξηση
της ψυχικής αντοχής, µεγάλο συναισθηµατικό δέσιµο µε τους γονείς άλλων οικογενειών που
είχαν κι αυτοί παιδιά µε νοητική στέρηση. Έτσι, σύγχρονοι ερευνητές (Shapiro et al., 1998,
Turnbull, 1993) κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι η ψυχολογική προσαρµογή και όχι η
δυσλειτουργία είναι η κατάλληλη µεταβλητή που θα πρέπει να µελετάται στην οικογένεια.
Εξάλλου, ποιος µπορεί να βεβαιώσει ότι το άγχος και η κατάθλιψη είναι σηµαντικότερες
µεταβλητές από την ίδια την ψυχολογική προσαρµογή? Η έννοια της προσαρµογής εµπίπτει στα
όρια της «υγιούς» οικογένειας. Η «υγιής» οικογένεια αποτελεί µια αντίληψη των φυσικών,
συναισθηµατικών, κοινωνικών και πνευµατικών υποχρεώσεων και ενεργειών που έχουν µεταξύ
τους τα µέλη µιας οικογένειας και που ποικίλλουν ανάλογα µε την κουλτούρα, τις αξίες, τον
χρόνο (Kenney-Weeks and O’Connor,1994). Με αυτή την έννοια, η θέαση της οικογένειας µε
παιδί µε νοητική αναπηρία δεν είναι παθολογική. Ίσως µια τέτοια θεώρηση να άλλαζε τα
ερευνητικά δεδοµένα.
Η δηµιουργία προβλεπτικών µοντέλων και ειδικών θεραπευτικών πρωτοκόλλων ίσως
πρέπει να προωθηθεί. Μέσα από εκπαιδευτικά προγράµµατα αγωγής υγείας αλλά και πρόληψης
οι γονείς µε προθυµία θα δεχτούν παρεµβάσεις που στο σύνολό τους επιδιώκουν την ποιότητα
ζωής της οικογένειας µε παιδί µε νοητική αναπηρία. Σήµερα οι περισσότερες έρευνες
προσανατολίζονται στην σχετιζόµενη µε την υγεία ποιότητα ζωής (Health-Related Quality of
Life). Και µαζί µε αυτήν, µετρούν καινούργιες έννοιες, όπως της οικογενειακής συνοχής, της
οικογενειακής ανθεκτικότητας, της εγγύτητας των µελών µέσα στην οικογένεια.
Μια σηµαντική πλευρά των οικογενειών που δεν φωτίζεται µέσα από τις έρευνες είναι τα
χαρακτηριστικά των προσώπων που αποτελούν την ανεπίσηµη κοινωνική υποστήριξη αυτών των
οικογενειών. Ακόµη, οι τρόποι αλληλεπίδρασης µε τα πρόσωπα αυτά και οι επιµέρους δεξιότητές
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ή τα χαρίσµατά τους µπορούν να δώσουν αρκετά στοιχεία εµπλουτίζοντας τα θεραπευτικά
προγράµµατα και κάνοντάς τα περισσότερο ανθρώπινα και ρεαλιστικά.
Περαιτέρω διερεύνηση του οικογενειακού περιβάλλοντος πιθανά να λειτουργούσε
θεραπευτικά για τις µητέρες. Η καθηµερινότητα, οι ευθύνες, οι προγραµµατισµένες εργασίες και
τα επιµέρους καθήκοντα µπορούν να δώσουν σηµαντικές πληροφορίες για τον τρόπο που
λειτουργεί η οικογένεια. Το θετικό κοινωνικό περιβάλλον έχει ήδη επισηµανθεί ότι συσχετίζεται
µε την καλύτερη προσαρµογή των µητέρων (Erickson and Upshur, 1989).
Η στάθµιση και ο εµπλουτισµός των ερωτηµατολογίων καθώς και µια πιο ενιαία και
εξειδικευµένη µορφή τους ίσως να είναι κάποιος ανέφικτος αυτή τη στιγµή στόχος όµως
παραµένει µεθοδολογικά ως κυρίαρχη απαίτηση. Ως προέκταση αυτής της διαδικασίας φαίνεται
να είναι και η διατύπωση θεωρητικών µοντέλων µε συνθετική µορφή.
Διαπολιτισµικά και εθνολογικά δεδοµένα θα µπορούσαν να ενσωµατωθούν σε συγκριτικές
έρευνες ώστε να φανεί όχι µόνο η διαφορετική αντιµετώπιση της νοητικής αναπηρίας αλλά
ταυτόχρονα να αναδειχθεί και η εξελικτική πορεία της αντιµετώπισης της νοητικής αναπηρίας,
µε δεδοµένο ότι τα διαπολιτισµικά στοιχεία θα καταγράψουν την κοινωνική πραγµατικότητα και
σε αναπτυσσόµενες χώρες.
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 Δυτικές 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.
Η διαφορετικότητα αρχίζει να αποτελεί κοµµάτι του ψηφιδωτού της κοινωνικής
πραγµατικότητας. Έτσι, τώρα πια δεν υπάρχει µια λέξη ή µια προκατάληψη για να καλύψει όλα
όσα νιώθουν οι γονείς και η οικογένεια. Η οικογένεια µπορεί πια να µιλά ελεύθερα για το άγχος
και την κατάθλιψη που νιώθει, για το ψυχολογικό βάρος της φροντίδας, για την εξουθένωση και
την καταπόνηση. Και µέσα από αυτό να αναζητά την κοινωνική υποστήριξη. Μια έρευνα που θα
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εξέταζε την εξελικτική πορεία του στίγµατος σε σχέση µε το άγχος των γονιών θα ήταν ιδιαίτερα
σηµαντική.
Μαζί µε την κοινωνία όµως άλλαξε και η ίδια η οικογένεια. Ο θεσµός αυτός
µεταγλωττίστηκε σε κάτι διαφορετικό. Νέα µοντέλα οικογένειας αναδεικνύονται. Μονογονεϊκές,
οµόφυλες, πολύγαµες, πολυπολιτισµικές. Παράλληλα, συνεχίζουν να υφίστανται ακόµη ειδικές
πληθυσµιακές οµάδες και φυλές ( Άµις, Αθίγγανοι, Ροµά κλπ) που η κοινωνική συνοχή είναι
πολύ ισχυρή ανάµεσα στα µέλη. Επίσης η νοητική αναπηρία συνδέεται στενά µε τις πράξεις
υιοθεσίας. Ακόµη, υπάρχουν οικογένειες µε δύο παιδιά µε νοητική στέρηση ή και µε δίδυµα µε
νοητική στέρηση. Μια ενδελεχής συνεξέταση όλων αυτών των νέων συνθηκών σε σχέση µε την
αναπηρία του παιδιού και το άγχος των γονιών θα ήταν ιδιαίτερα διαφωτιστική.
Μέσα σε όλες αυτές τις αλλαγές, παρόντες οι Νοσηλευτές. Παρόντες, υπεύθυνοι αλλά και
συνυπεύθυνοι σε µια επώδυνη πορεία. 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 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.
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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. 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!

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αλευριάδου, Α. (2005) “Μητρικές αντιδράσεις προς το παιδί µε νοητική στέρηση: διαστάσεις,
παράγοντες

και

µοντέλα

πρόβλεψης”.

Στο

Αντικαιάδας.

Αναπαραστάσεις

και

ψυχοκοινωνικές παρεµβάσεις για τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες. Επ.Εκδ. Ρήγα, Α-Β. Αθήνα:
Ελληνικά Γράµµατα
Azar, M., Badr, K.L. (2010). “Predictors of coping in parents of children with an Intellectual
Disability: Comparison between Lebanese Mothers and Fathers”. Journal of Pediatric
Nursing 25 (1) 46-56
Baroff, G.S. (1991) Developmental Disabilities. Austin, TX : Pro-Ed
Beckman, P.J. (1983) “Influence of selected child characteristics on stress in families of
handicapped infants”. American Journal of Mental Deficiency 88 150–156
Beckman, P. (1991) “Comparison of mothers’ and fathers’ perceptions of the effect of young
children with and without disabilities”. American Journal on Mental Retardation 95 585595
Belsky, J. (1984) “The determinants of parenting: A process model”. Child Development 55 83–
96.

Σ.Καρασαββίδης, Χ.Γεωργιάδου και Ν.Κουτσούκη:
«Το άγχος της φροντίδας παιδιών µε Νοητική Αναπηρία από την Οικογένεια σε διαφορετικούς Πολιτισµούς»
Υποβολή Εργασίας Πλήρους Κειµένου Προς Βράβευση

39

Benson P.R. (2006) “The ipact of child symptom severity on depressed mood among parents of
children with ASD: The Mediating Role of Stress Proliferation”. Journal of Autism and
Developmental Disorders 36 685-695
Blancher, J. (1984) “Sequential stages of parental adjustment to the birth of a child with
handicaps: Fact or artifact?”. Mental Retardation 22 55-68
Boyd, B.A. (2002) “Examining the relationship between stress and lack of social support in
mothers of children with autism”. Focus on Autism and Other Developmental Disabilities
17 208–215
Brinker, R.P., Seifer, R., Sameroff, A.J. (1994) “Relations among maternal stress, cognitive
development, and early intervention in middle- and low-SES infants with developmental
disabilities”. American Journal of Mental Retardation 98 463–480
Britner, P.A., Morog, M.C., Pianta, R.C., Marvin, R.S. (2003) “Stress and Coping: A Comparison
of Self-Report measures of functioning in families of young children with Cerebral Palsy or
No Medical Diagnosis”. Journal of Child and Family Studies 12 (3) 335-348
Bourke, J., Ricciardo, B., Bebbington, A., Aiberti, K., et al. (2008) “Physical and Mental Health
in Mothers of Children with Down Syndrome”. The Journal of Pediatrics 153 320-326
Davarmanesh, A. (1997) The effects of a mentally retarded child on family. Tehran : University
of Social Welfare & Rehabilitation Sciences Press
Davis, N.O., Carter, A.S. (2008) “Parenting Stress in Mothers and Fathers of Toddlers with
Autism Spectrum Disorders: Associations with Child Characteristics”. Journal of Autism
and Developmental Disorders 38 1278-1291
Drotar, D. (1981) “Psychological perspectives in chronic childhood illness”. Journal of Pediatric
Psychology 6 211-218
Dumas, J.E., Wolf, L.C., Fisman, S.N., Culligan, A. (1991) “Parenting stress, child behavior
problems, and dysphoria in parents of children with autism, Down syndrome, behavior
disorders, and normal development”. Exceptionality 2 97–110
Dunn, M.E., Burbine, T., Bowers C.A., Dunn S.T. (2001) “Moderators of Stress in Parents
of Children with Autism”. Community Mental Health Journal 37 (1) 39-52

Σ.Καρασαββίδης, Χ.Γεωργιάδου και Ν.Κουτσούκη:
«Το άγχος της φροντίδας παιδιών µε Νοητική Αναπηρία από την Οικογένεια σε διαφορετικούς Πολιτισµούς»
Υποβολή Εργασίας Πλήρους Κειµένου Προς Βράβευση

40

Dykens, E. (2000) “Annotation: Psychopathology in children with intellectual disability”.
Journal of Child Psychology and Psychiatry 41 407–417
Dyson, L. (1997) “Fathers and mothers of school-age children with developmental disabilities:
parental stress, family functioning, and social support”. American Journal on Mental
Retardation 102 (3) 267-279
Emerson, E., Hatton, C., Llewellyn, G., Blacher, J., et al. (2006) “Socio-economic position,
household composition, health status and indicators of the well-being of mothers of children
with and without intellectual disabilities”. Journal of Intellectual Disability Research 50
862–873
Erickson, M., Upshur, C. (1989) “Caretaking burdens and social support: Comparison of mothers
of infants with and without disabilities”. American Journal on Mental Retardation 94 250258
Estes, A., Munson, J., Dawson, G., Koehler, E., et al. (2009) “Parenting stress and psychological
functioning among mothers of preschool children with autism and developmental delay”.
Autism 13 (4) 375-387
Farber, B. (1959) Effects of a severely mentally retarded child on family integration. Monographs
of the Society for Research on Child Development 25 (2), Series No.71.
Farber, B. (1960) Family organization and crisis: Maintenance of integration in families with a
severely mentally retarded child. Monographs of the Society for Research on Child
Development 25 (1), Series No.75.
Frey, K.S., Greenberg, M.T., Fewell, R.R. (1989) “Stress and coping among parents of
handicapped children: A multidimensional approach”. American
Journal of Mental Retardation 94 240–249
Friedrich, W.N. (1979) “Predictors of the coping behaviour of mothers of handicapped children”.
Journal of Consulting and Clinical Psychology 47 1140–1141
Friedrich, W.N., Wilturner L.T., Cohen, D.S. (1985) “Coping resources and parenting mentally
retarded children”. American Journal of Mental Deficiency 90 130–139

Σ.Καρασαββίδης, Χ.Γεωργιάδου και Ν.Κουτσούκη:
«Το άγχος της φροντίδας παιδιών µε Νοητική Αναπηρία από την Οικογένεια σε διαφορετικούς Πολιτισµούς»
Υποβολή Εργασίας Πλήρους Κειµένου Προς Βράβευση

41

Gallagher, S., Phillips, A.C., Oliver, C., and Carroll, D. (2008) “Predictors of Psychological
morbidity in parents of children with Intellectual Disabilities”. Journal of Pediatric
Psychology 33 (10) 1129-1136
Gupta, V.B. (2007) “Comparison of parenting stress in different developmental disabilities”.
Journal of Developmental and Physical Disabilities 19 417–425
Hanson, M., Ellis, L., Deppe, J. (1989) “Support for families during infancy”. In Support for
caregiving families: Enabling positive adaptation to Disability. ed by Singer, G.H.S., Irvin,
L. K. Baltimore: Paul H. Brookes
Hastings, R.P., Kovshoff, H., Ward, N.J., Espinosa d.F., et al. (2005) “Systems Analysis of Stress
and positive perceptions in mothers and fathers of Pre-School Children with Autism”.
Journal of Autism and Developmental Disorders 35 (5) 635-644
Hedov, G., Anneren, G., Wikblad, K. (2002) “Swedish parents of children with Down’s
syndrome. Parental stress and sense of coherence in relation to employment rate and time
spent in child care”. Scandinavian Journal of Caring Science 16 424-430
Hodapp, R., Dykens, E.M., Masino L.L. (1997) “Families of Children with Prader-Willi
Syndrome:Stress-Support and Relations to Child Characteristics”. Journal of Autism and
Developmental Disorders 27 (1) 11-24
Kasari, C., Sigman, M. (1997) “Linking Parental Perceptions to Interactions in Young Children
with Autism”. Journal of Autism and Developmental Disorders 27 (1) 39-57
Kenney-Weeks, S., O’ Connor, P. (1994) “Concept analysis of family + health = A new
definition of family health”. Rehabilitation Nursing 19 (4) 201-210
Kermanshahi, S.M., Vanaki, Z., Ahmadi, F., Kazemnejad, A., et al. (2008) “Iranian mothers’
perceptions of their lives with children with mental retardation: A preliminary
phenomenological investigation”. Journal of Developmental Physical Disabilities 20 317326
Khamis, V. (2007) “Psychological distress among parents of children with mental
retardation in the United Arab Emirates”. Social Science and Medicine 64 850-857

Σ.Καρασαββίδης, Χ.Γεωργιάδου και Ν.Κουτσούκη:
«Το άγχος της φροντίδας παιδιών µε Νοητική Αναπηρία από την Οικογένεια σε διαφορετικούς Πολιτισµούς»
Υποβολή Εργασίας Πλήρους Κειµένου Προς Βράβευση

42

Kobe, H., Hammer, D. (1994) “Parenting Stress and Depression in Children With Mental
Retardation and Developmental Disabilities”. Research in Developmental Disabilities 15
(3) 209-221
Koydemir, S., Tosun, U. (2009) “Impact of autistic children on the lives of mothers”. Procedia
Social and Behavioral Sciences 1 2534-2540
Kwon, J.Y. (2007) “The relationship between parenting stress, parental intelligence and child
behavior problems in a study of Korean preschool mothers”. Early Child Development and
Care 177 449–460
Llewellyn, G., McConnell, D., Thompson, K., Whybrow, S. (2005) “Out-of-home placement of
school age children with disabilities”. Journal of Applied Research in Intellectual Disability
18 1–16
Luckasson, R., Coulter, D.L., Polloway, E.A., Reiss, S., et al. (1992) Mental Retardation:
Definition,Classification, and Systems of Support. Washington, DC: American Association
on Mental Retardation

Mahoney, G., Bella, J.M. (1998) “An examination of the effects of family-centered early
intervention on child and family outcomes”. Topics in Early Childhood Special Education 18 83–
94
Marvin, R.S., Pianta, R.C. (1996) “Mothers’ reactions to their child’s diagnosis: Relations with
security and attachment”. Journal of Clinical Child Psychology 25 436–445
McConkey, R., Truesdale-Kennedy, M., Chang, Y.M., Jarrah, S., et al. (2008) “The impact on
mothers of bringing up a child with intellectual disabilities: A cross-cultural study”.
International Journal of Nursing Studies 45 65-74
McDonald, P.L., Adams, R.M., Lewos, R.C. (1992) “Are You Missing Developmental
Disabilities? An Overview”. Physician Assistant 16 (8) 49-108
Μελισσά – Χαλικιοπούλου, Χ. (2005) Ψυχολογία της Υγείας. Θεσσαλονίκη: Αυτοέκδοση
Mobarak R., Khan, N., Munir, S., Zaman, S., et al. (2000) “Predictor of stress in mothers of
children with celebral palsy in Bagladesh”. Journal of Pediatric Psychology 25 (6) 427-433

Σ.Καρασαββίδης, Χ.Γεωργιάδου και Ν.Κουτσούκη:
«Το άγχος της φροντίδας παιδιών µε Νοητική Αναπηρία από την Οικογένεια σε διαφορετικούς Πολιτισµούς»
Υποβολή Εργασίας Πλήρους Κειµένου Προς Βράβευση

43

Mori, K., Ujiie, T., Smith, A., Howlin, P. (2009) “Parental stress associated with caring for
children with Asperger’s Syndrome or Autism”. Pediatrics International 51 364-370
Μωυσιάδου, Ε. (2007) Από την κλειστή περίθαλψη των ατόµων µε νοητική υστέρηση στην
αυτόνοµη διαβίωση. Το παράδειγµα του Κέντρου Αποκατάστασης Ατόµων µε Αναπηρίες
Σερρών. Αδηµοσίευτη Μεταπτυχιακή Διατριβή. Αθήνα: Εθνική Σχολή Δηµόσιας Υγείας
O’Connor, T.G. (2002) “The effects of parenting reconsidered: Findings, challenges and
applications”. Journal of Child Psychology and Psychiatry 43 555–572
O’Neil, E., Palisano, R.J., Westcott, S.L. (2001) “Relationship of therapists’ attitudes, children’s
motor ability, and parenting stress to mothers’ perceptions of therapists’ behaviours during
early intervention”. Physical Therapy 81 1412–1424
Ong, L., Chandran, V., Peng, R. (2005) “Stress experienced by mothers of Malaysian children
with mental retardation”. Journal of Intellectual Disability Research 49 (9) 657–666
Quine, L., Paul, J. (1985) “Examining the causes of stress in families with severely mentally
handicapped children”. British Journal of Social Work 15 501–517

Plant, K.M., Sanders, M.R. (2007) “Predictors of care-giver stress in families of preschoolaged
children with developmental disabilities”. Journal of Intellectual Disability Research 51 (2)
109-124
Rabkin, J.G., Struening, E.L. (1976) “Life events, stress, and illness”. Science 194 1013–1020
Raina, P., O’Donnell, M., Rosenbaum, P., Brehaut, J., et al. (2005) “The health and well-beingof
caregivers of children with cerebral palsy”. Pediatrics 115 626-36
Reiss, D., Steinglass, P., Howe, G. (1993) “The family’s organization around the illness”. In How
Do Families Cope with Chronic Illness?. ed by Cole, R., Reiss, D. Hillsdale, NJ: Lawrence
Erlbaum
Rimmerman, A., Duvdevani, I. (1996) “Parents of Children and Adolescents With Severe Mental
Retardation: Stress, Family Resources, Normalization, and Their Application for Out-ofHome Placement”. Research in Developmental Disabilities 17 (6) 487-494

Σ.Καρασαββίδης, Χ.Γεωργιάδου και Ν.Κουτσούκη:
«Το άγχος της φροντίδας παιδιών µε Νοητική Αναπηρία από την Οικογένεια σε διαφορετικούς Πολιτισµούς»
Υποβολή Εργασίας Πλήρους Κειµένου Προς Βράβευση

44

Roach, M.A., Ormond, G.I., Barratt, M.S. (1999) “Mothers and fathers of children with Down
syndrome: Parental stress and involvement in children”. American Journal on Mental
Retardation 104 422–436
Rutgers, A., van IJzendoorn M.H., Bakermans-Kranenburg, M.J., Swinkels S.H.N., et al. (2007)
“Autism, attachment and parenting: A comparison of children with Autism Spectrum
Disorder, Mental Retardation, Language Disorder, and Non-clinical Children”. Journal of
Abnormal Child Psychology 35 859-870
Σαπουντζή – Κρέπια, Δ. (2001) Χρόνια Ασθένεια και Νοσηλευτική Φροντίδα. Μια ολιστική
προσέγγιση. Αθήνα: Εκδόσεις Έλλην
Sarimski, K. (1997) “Behavioural phenotypes and family stressin three mental retardation
syndromes”. European Child and Adolescent Psychiatry 6 26-31
Scott, S. (1994) “Mental retardation”. In Child and adolescent psychiatry – modern approaches.
ed by Rutter, M.,Taylor, E., L. Hersov. Oxford: Blackwell
Seltzer, M.M., Heller, T. (1997) “Families and caregiving across the life course: research
advances on the influence of context”. Family Relations 46 395–405
Shapiro, J., Blancher, J, Lopez, S. (1998) “Maternal reactions to children with mental
retardation”. In Handbook of mental retardation and development. ed by Burack, J.,
Hodapp, R., Zingler, E. Cambridge, MA: Cambridge University Press
Shulman, S., Margalit, M., Gadish, O., Stuchniner, N. (1990) “The family system of moderately
mentally retarded children”. Journal of Mental Deficiency Research 34 341–350
Shultz, R., Quittner, A.L. (1998) “Caregiving for children and adults with chronic conditions:
introduction to the special issue”. Health Psychology 17 107–11
Singer, G.H., Irvin, L.K. (1989) “Family caregiving, stress, and support”. In Support for
caregiving families: Enabling positive adaptation to Disability. ed by Singer, G.H.S., Irvin,
L. K. Baltimore:Paul H. Brookes
Straus, M., Kantor, G. (1987) “Stress and child abuse”. In The battered child. ed by Heifer, R.,
Kempe, R. Chicago, IL:The University of Chicago Press.
Turnbull, A.P., Turnbull, H.R. (1990) Families, professionals, and exceptionality: A special
partnership. Columbus, OH: Merrill

Σ.Καρασαββίδης, Χ.Γεωργιάδου και Ν.Κουτσούκη:
«Το άγχος της φροντίδας παιδιών µε Νοητική Αναπηρία από την Οικογένεια σε διαφορετικούς Πολιτισµούς»
Υποβολή Εργασίας Πλήρους Κειµένου Προς Βράβευση

45

Turnbull, A. (1993) Cognitive coping, families, and disability. Baltimore: Paul H. Brookes
Valentine, D.P., McDermott, S., Anderson, D. (1998) “Mothers of adults with mental retardation:
Is race a factor in perceptions of burdens and gratification?”. Families in Society 79 577–
584
van Schie, P.E., Siebes, R.C., Ketelaar, M., Vermeer, A. (2004) “The measure of process of care
(MPOC): Validation of the Dutch translation”. Child: Care, Health and Development 30
529–539
von Gontard, A., Backes, M., Laufersweiler-Plass, C., Wendland, C., et al. (2002)
“Psychopathology and familial stress - comparisonof boys with Fragile X syndrome and
Spinal Muscular Atrophy”. Journal of Child Psychology and Psychiatry 43 (7) 949-957
Waggoner, K., Wilgosh, L. (1990) “Concerns of families of children with learning disabilities”.
Journal of Learning Disabilities 23 97–113
Weiss, M.J. (2002) “Hardiness and social support as predictors of stress in mothers of typical
children, children with autism, and children with mental retardation”. Autism 6 115–130
Wong, D.L. (1993) Pediatric Nursing. St.Louis:Mosby
Wong, S.Y., Wong, T.K.S., Martinson, I., Lai, A.C., et al. (2004) “Needs of Chinese parents with
developmental disability”. Journal of Learning Disabilities 8 (2) 141-158
World Health Organisation. (1993) The ICD-10 classification of mental and behavioural
disorders – diagnostic criteria for research. Geneva:WHO

Σ.Καρασαββίδης, Χ.Γεωργιάδου και Ν.Κουτσούκη:
«Το άγχος της φροντίδας παιδιών µε Νοητική Αναπηρία από την Οικογένεια σε διαφορετικούς Πολιτισµούς»
Υποβολή Εργασίας Πλήρους Κειµένου Προς Βράβευση

46
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Κριτήρια Εισόδου:
- Η µελέτη να συνδέει το άγχος των γονιών και τη νοητική στέρηση.
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- Να είναι πρωτότυπη.
-Να αφορά οποιαδήποτε µορφή νοητικής αναπηρίας, συµπεριλαµβανοµένης και της µικτής µορφής (νοητική και
κινητική) ή και την συνεξέταση πολλών µορφών νοητικής αναπηρίας ταυτόχρονα στο ίδιο δείγµα.
- Να έχει σαφή αποτελέσµατα ως προς το άγχος γονεϊκότητας.
- Να δίνει µε ακρίβεια την στατιστική σχέση γονικού άγχους και νοητικής στέρησης
-Η µεταβλητή του άγχους να αφορά είτε τον πατέρα, είτε τη µητέρα, είτε και τους δύο.
-Η µεταβλητή της νοητικής αναπηρίας να έχει ως παράµετρο την οποιαδήποτε ηλικία του παιδιού (από βρέφος έως
ενήλικας).
- Να προέρχεται από οποιαδήποτε χώρα του κόσµου για να ελεγχθεί το κριτήριο της διαπολιτισµικότητας

↓
Κριτήρια Αποκλεισµού:
-Ο Χρονολογικός Περιορισµός Δεκαπενταετίας (1994-2010) ώστε να συµπεριληφθούν οι πιο πρόσφατες και
ενηµερωµένες έρευνες που αφορούν την συγκεκριµένη επιστηµονική περιοχή.
-Ο Γλωσσικός Περιορισµός Αγγλικής Γλώσσας λόγω δυνατότητας κατανόησής τους από τον ερευνητή.
-Ο Δειγµατοληπτικός Περιορισµός. Οι Ποσοτικές Μελέτες δεν πρέπει να έχουν δείγµα κάτω από 25 συµµετέχοντες
και οι Ποιοτικές όχι κάτω από 6.

↓
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ:
26 Ερευνητικά Δηµοσιευµένα Άρθρα
που αποτελούν την Βιβλιογραφική Βάση της Συστηµατικής – Κριτικής Ανασκόπησης

↓
ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗΣ – ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗΣ µε ΤΙΤΛΟ:

«Το άγχος της φροντίδας των παιδιών µε Νοητική Αναπηρία από την Οικογένεια
σε διαφορετικούς Πολιτισµούς»
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Τύποι Μεθοδολογίας που χρησιµοποιήθηκαν.
Μεθοδολογία
Συγγραφείς- Μελέτη- Έρευνα
Αριθµός Ερευνών
Μικτή
Kasari and Sigman, 1997
2
(Παρατήρηση και Ποσοτική) Davis and Carter, 2008
Μικτή
Britner et al., 2003
(Ποιοτική και Ποσοτική)
3
Plant and Sanders, 2006
Triangulation
Estes et al., 2009
Raina et al., 2005
Ποιοτική
3
Kermanshahi et al., 2008
Koydemir and Tosun, 2009
Kobe and Hammer, 1994
Rimmerman and Duvdevani, 1996
Dyson, 1997.
Hodapp et al., 1997
Sarimski, 1997
Mobarak et al., 2000
Dunn et al., 2001
Hedov et al.,2002
Ποσοτική
18
Von Gotard et al., 2002
Hastings et al., 2005
Benson , 2006
Khamis, 2007
Rutgers et al., 2007
Bourke et al., 2008
Gallagher et al., 2008
McConkey et al., 2008
Mori et al., 2009
Azar and Kurdahi, 2010

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

48

Σ.Καρασαββίδης, Χ.Γεωργιάδου και Ν.Κουτσούκη:
«Το άγχος της φροντίδας παιδιών µε Νοητική Αναπηρία από την Οικογένεια σε διαφορετικούς Πολιτισµούς»
Υποβολή Εργασίας Πλήρους Κειµένου Προς Βράβευση

A/A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
18
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

49

Αλφαβητικός Πίνακας Χρήσης Ερωτηµατολογίων στις Έρευνες της Συστηµατικής Ανασκόπησης
Ερωτηµατολόγιο
Μετρήσιµες Μεταβλητές
Aberrant Behavior Checklist
ABC
Προβλήµατα συµπεριφοράς.
Autism Behavior Checklist
ABC
Συµπτώµατα του Αυτισµού.
Autism Diagnostic Observation Schedule
ADOS-G
Κοινωνική και επικοινωνιακή λειτουργικότητα των παιδιών µε
Αυτισµό.
Autism Diagnostic Interview – Revised
ADI-R
Διάγνωση του Αυτισµού.
Autism Screening Questionnaire
ASQ
Σοβαρότητα των συµπτωµάτων του Αυτισµού.
Behavior Screening Questionnaire
BSQ
Προβλήµατα συµπεριφοράς του παιδιού.
Behavior Style Questionnaire
Μέτρηση της συµπεριφοράς.
Brief Symptom Inventory
BSI
Αξιολόγηση της ψυχολογικής καταπόνησης των γονιών.
Caregiven Burden Index
Ψυχολογική καταπόνηση από τη φροντίδα του παιδιού.
Center for Epidemiological Studies – Depression Scale
CES-D
Κατάθλιψη.
Child Behavior Checklist
CBCL
Προβλήµατα της παιδικής και σχολική ηλικίας.
Child Rearing Practice Report
CRPR
Ανατροφή των παιδιών.
Childhood Autism Rating Scale
CARS
Σοβαρότητα των συµπτωµάτων του αυτισµού.
Children’s Derpession Inventory
Παιδική Κατάθλιψη.
Coping Health Inventory for Parents
CHIP
Τρόποι µε τους οποίους ανταπεξέρχονται οι γονείς
στις απαιτήσεις της αναπηρίας.
Dyadic Adjustment Scale
DAS
Λειτουργικότητα του ζεύγους των γονιών.
Effects of the Situation Questionnaire
ESQ
Διάχυση του άγχους και σε άλλους τοµείς της ζωής των γονιών,
εκτός από αυτόν της αναπηρίας.
Family Crisis Orientated Personal Evaluation Scale
F-COPES
Άγχος και την Ικανότητα της Οικογένειας και των µελών της
να αντιµετωπίζουν τις δυσκολίες και τις κρίσεις.
Family Functioning Style Scale
Λειτουργία της οικογένειας.
Family Social Environmental Characteristics
FES
Χαρακτηριστικά Κοινωνικού Περιβάλλοντος.
Family Support Questionnaire
Άτοµα που υποστηρίζουν την οικογένεια.
Family Support Scale
FSC
Πηγές της κοινωνικής υποστήριξης (φίλοι, συγγενείς κλπ).
Fragenbogen zur sozialen Unterstutzung
FSOZU
Κοινωνική Υποστήριξη.
Hospital Anxiety and Depression scale
HADS
Ψυχική υγεία και ψυχολογική νοσηρότητα των γονέων.
Independent Behavior Assessment Scale
IBAS
Δεξιότητες προσαρµογής του παιδιού στην αναπηρία.
Informal Supports
Ανεπίσηµη / άτυπη υποστήριξη από άλλα µέλη της
οικογένειας,συγγενείς, γείτονες, φίλους και την κοινότητα
(θρησκευτικές οργανώσεις).
Internal-External Locus of Control Scale
LOC
Εντοπισµό του κέντρου ελέγχου της συµπεριφοράς.
Inventory of Socially Supportive Behaviors
ISSB
Κοινωνική υποστήριξη.
Judson Scale
Προσαρµογή της µητέρας στην αναπηρία του παιδιού της.
Kansas Inventory of Parental Perceptions Positive Contributions scale
KIPP-PC
Αξιολόγηση των αντιλήψεων των γονιών
Kaufman Assessement Battery for Children
K-ABC
Νοηµοσύνη
Life Experiences Survey
LES
Γεγονότα ζωής
Maladaptive Behaviors
Προσαρµογή του παιδιού στην αναπηρία.
Medical Assessment Form
Χαρακτηριστικά του παιδιού.
Mental Component Scale
MCS
Ψυχική Υγεία.
Nisonger Child Behavior Rating Form
NBRF
Συµπεριφορά παιδικής ηλικίας.
Orientation to Life
SOC
Αίσθηση της οικογενειακής συνοχής.
Parent Perception Inventory
PPI
Επίπεδου του άγχους των γονιών.
Parent Report version of the Developmental Behavior Checklist
DBC
Προβληµατική συµπεριφορά.
Parental Efficacy Questionnaire
PEQ
Τρόποι παροχής γονικής φροντίδας και µέτρηση του γονικού άγχους.
Parenting Daily Hassles Questionnaire
PDH
Πίεση και το άγχος που συνοδεύουν την ανατροφή των παιδιών.
Parenting Stress Index-Short Form
PSI/SF
Ταυτοποίηση των πηγών του άγχους.
Physical Component Scale
PCS
Φυσική Λειτουργικότητα.
Pittsburgh Sleep Quality Index
Ποιότητα και ενοχλήσεις του ύπνου.
Professional Support
Επαγγελµατική βοήθεια που δέχονται οι γονείς.
Psychiatric Symptom Index
PSI
Ψυχιατρική Νοσηρότητα.
Questionnaire on Resources and Stress –Short Form-Friedrich
QRS-F
Επίπεδο του άγχους των γονέων και εντοπισµό οικογενειακών
Edition
και συζυγικών προβληµάτων.
Raven Coloured and Standard Progressive Matrices
CPM/SPM
Νοηµοσύνη
SCL-90
SCL-90
Ψυχολογική λειτουργικότητα των γονιών.
Self-Report Questionnaire
SRQ
Άγχος των µητέρων.
SF12
SF12
Γενική υγεία.
Social Provision Scale
SPS
Κοινωνική υποστήριξη.
Social Support Index
Κοινωνική υποστήριξη.
Society For The Study of Behavioural Phenotypes Postal
Προβλήµατα Συµπεριφοράς.
Questionnaire
Strengths and Difficulties Questionnaire
SDQ
Προβληµατική συµπεριφορά του παιδιού µε νοητική αναπηρία.
Support Functions Scale –Short Form
SFC
Πηγές κοινωνικής υποστήριξης.
The Beck Anxiety Inventory
BAI
Αυτοαναφορές σχετικά µε το άγχος.
The Brief Attachment Screening Questionnaire
BASQ
Τύπος του δεσµού που έχει το παιδί µε τη µητέρα.
The Center for Epidemiologic Studies Depression Inventory
CES-D
Κατάθλιψη σε ενήλικες.
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60
61
62
63

The Family Environment Scale – Form R
The General Health Questionnaire
The Infant Toddler Social Emotional Assessment
The Mullen Scales of Early Learning

64
65
66
67

Verhaltensfragebogen fur Vorschulkinder
Vineland Adaptive Behavior Scale – Survey Form
Vineland Social-Emotional Early Childhood Scales
Ways of Coping Questionnaire-Revised

ITSEA

VABS
WOC
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Κοινωνικά χαρακτηριστικά του οικογενειακού περιβάλλοντος.
Ψυχιατρική νοσηρότητα.
Κοινωνικά και συναισθηµατικά προβλήµατα των µικρών παιδιών.
Σύνθετη εξελικτική αξιολόγηση παιδιών από την γέννηση έως και
την ηλικία των 5 ετών.
Προσχολική ηλικία.
Προσαρµογή στην αναπηρία.
Αυτισµό.
Τρόποι αντιµετώπισης των δυσκολιών της αναπηρίας.

ΠΙΝΑΚΑΣ 2α

Πίνακας Εξειδίκευσης Ερωτηµατολογίων για την Ιδιοσυγκρασία του Παιδιού µε Νοητική Αναπηρία.
Ερωτηµατολόγια για την Αξιολόγηση των στοιχείων της συµπεριφοράς του παιδιού .
Μετρήσιµες Μεταβλητές
Aberrant Behavior Checklist
Autism Behavior Checklist
Autism Diagnostic Observation Schedule
Autism Diagnostic Interview – Revised
Autism Screening Questionnaire
Behavior Screening Questionnaire
Behavior Style Questionnaire
Child Behavior Checklist
Childhood Autism Rating Scale
Children’s Derpession Inventory
Independent Behavior Assessment Scale
Kaufman Assessement Battery for Children
Maladaptive Behaviors
Medical Assessment Form
Nisonger Child Behavior Rating Form
Parent Report version of the Developmental Behavior Checklist
Physical Component Scale
Raven Coloured and Standard Progressive Matrices
Society For The Study of Behavioural Phenotypes Postal Questionnaire
Strengths and Difficulties Questionnaire
The Infant Toddler Social Emotional Assessment
The Mullen Scales of Early Learning
Verhaltensfragebogen fur Vorschulkinder
Vineland Adaptive Behavior Scale – Survey Form
Vineland Social-Emotional Early Childhood Scales

ABC
ABC
ADOS-G
ADI-R
ASQ
BSQ
CBCL
CARS
IBAS
K-ABC

NBRF
DBC
PCS
CPM/SPM
SDQ
ITSEA

VABS

Προβλήµατα συµπεριφοράς.
Συµπτώµατα του Αυτισµού.
Κοινωνική και επικοινωνιακή λειτουργικότητα των παιδιών µε Αυτισµό.
Διάγνωση του Αυτισµού.
Σοβαρότητα των συµπτωµάτων του Αυτισµού.
Προβλήµατα συµπεριφοράς του παιδιού.
Μέτρηση της συµπεριφοράς.
Προβλήµατα της παιδικής και σχολική ηλικίας.
Σοβαρότητα των συµπτωµάτων του αυτισµού.
Παιδική Κατάθλιψη.
Δεξιότητες προσαρµογής του παιδιού στην αναπηρία.
Νοηµοσύνη
Προσαρµογή του παιδιού στην αναπηρία.
Χαρακτηριστικά του παιδιού.
Συµπεριφορά παιδικής ηλικίας.
Προβληµατική συµπεριφορά.
Φυσική Λειτουργικότητα.
Νοηµοσύνη
Προβλήµατα Συµπεριφοράς.
Προβληµατική συµπεριφορά του παιδιού µε νοητική αναπηρία.
Κοινωνικά και συναισθηµατικά προβλήµατα των µικρών παιδιών.
Σύνθετη εξελικτική αξιολόγηση παιδιών από την γέννηση έως και την ηλικία των
5 ετών.
Προσχολική ηλικία.
Προσαρµογή στην αναπηρία.
Αυτισµό.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2β

Πίνακας Εξειδίκευσης Ερωτηµατολογίων για τα Χαρακτηριστικά των Γονιών.
Ερωτηµατολόγια για τα Χαρακτηριστικά των Γονιών.
Μετρήσιµες Μεταβλητές
Brief Symptom Inventory
Caregiven Burden Index
Center for Epidemiological Studies – Depression Scale
Child Rearing Practice Report
Coping Health Inventory for Parents
Dyadic Adjustment Scale
Effects of the Situation Questionnaire
Hospital Anxiety and Depression scale
Internal-External Locus of Control Scale
Judson Scale
Kansas Inventory of Parental Perceptions Positive Contributions scale
Life Experiences Survey
Mental Component Scale
Parent Perception Inventory
Parental Efficacy Questionnaire
Parenting Daily Hassles Questionnaire
Parenting Stress Index-Short Form
Pittsburgh Sleep Quality Index
Psychiatric Symptom Index
SCL-90
Self-Report Questionnaire
SF12
The Beck Anxiety Inventory
The Brief Attachment Screening Questionnaire
Ways of Coping Questionnaire-Revised

BSI
CES-D
CRPR
CHIP
DAS
ESQ
HADS
LOC
KIPP-PC
LES
MCS
PPI
PEQ
PDH
PSI/SF
PSI
SCL-90
SRQ
SF12
BAI
BASQ
WOC

Αξιολόγηση της ψυχολογικής καταπόνησης των γονιών.
Ψυχολογική καταπόνηση από τη φροντίδα του παιδιού.
Κατάθλιψη.
Ανατροφή των παιδιών.
Τρόποι µε τους οποίους ανταπεξέρχονται οι γονείς στις απαιτήσεις της αναπηρίας.
Λειτουργικότητα του ζεύγους των γονιών.
Διάχυση του άγχους και σε άλλους τοµείς της ζωής των γονιών, εκτός από αυτόν της
αναπηρίας.
Ψυχική υγεία και ψυχολογική νοσηρότητα των γονέων.
Εντοπισµό του κέντρου ελέγχου της συµπεριφοράς.
Προσαρµογή της µητέρας στην αναπηρία του παιδιού της.
Αξιολόγηση των αντιλήψεων των γονιών
Γεγονότα ζωής
Ψυχική Υγεία.
Επίπεδου του άγχους των γονιών.
Τρόποι παροχής γονικής φροντίδας και µέτρηση του γονικού άγχους.
Πίεση και το άγχος που συνοδεύουν την ανατροφή των παιδιών.
Ταυτοποίηση των πηγών του άγχους.
Ποιότητα και ενοχλήσεις του ύπνου.
Ψυχιατρική Νοσηρότητα.
Ψυχολογική λειτουργικότητα των γονιών.
Άγχος των µητέρων.
Γενική υγεία.
Αυτοαναφορές σχετικά µε το άγχος.
Τύπος του δεσµού που έχει το παιδί µε τη µητέρα.
Τρόποι αντιµετώπισης των δυσκολιών της αναπηρίας.

ΠΙΝΑΚΑΣ 2γ

Πίνακας Εξειδίκευσης Ερωτηµατολογίων για την Οικολογία της Οικογένειας.
Ερωτηµατολόγια για την
Μετρήσιµες Μεταβλητές
Αξιολόγηση της Οικολογίας της Οικογένειας.
Child Rearing Practice Report
Coping Health Inventory for Parents
Dyadic Adjustment Scale
Family Crisis Orientated Personal Evaluation Scale
Family Functioning Style Scale
Family Support Questionnaire
Life Experiences Survey
Orientation to Life
Questionnaire on Resources and Stress –Short Form-Friedrich
Edition
The Family Environment Scale – Form R
The General Health Questionnaire
The Infant Toddler Social Emotional Assessment
Ways of Coping Questionnaire-Revised

CRPR
CHIP
DAS
F-COPES

LES
SOC
QRS-F

Ανατροφή των παιδιών.
Τρόποι µε τους οποίους ανταπεξέρχονται οι γονείς στις απαιτήσεις της αναπηρίας.
Λειτουργικότητα του ζεύγους των γονιών.
Άγχος και την Ικανότητα της Οικογένειας και των µελών της να αντιµετωπίζουν τις δυσκολίες και
τις κρίσεις.
Λειτουργία της οικογένειας.
Άτοµα που υποστηρίζουν την οικογένεια.
Γεγονότα ζωής
Αίσθηση της οικογενειακής συνοχής.
Επίπεδο του άγχους των γονέων και εντοπισµό οικογενειακών και συζυγικών προβληµάτων.

ITSEA
WOC

Κοινωνικά χαρακτηριστικά του οικογενειακού περιβάλλοντος.
Ψυχιατρική νοσηρότητα.
Κοινωνικά και συναισθηµατικά προβλήµατα των µικρών παιδιών.
Τρόποι αντιµετώπισης των δυσκολιών της αναπηρίας.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2δ

Πίνακας Εξειδίκευσης Ερωτηµατολογίων για το Κοινωνικό Περιβάλλον.
Ερωτηµατολόγια για την Κοινωνική Υποστήριξη.
Μετρήσιµες Μεταβλητές
Family Social Environmental Characteristics
Family Support Questionnaire
Family Support Scale
Fragenbogen zur sozialen Unterstutzung
Informal Supports
Inventory of Socially Supportive Behaviors
Professional Support
Social Provision Scale
Social Support Index
Support Functions Scale –Short Form
The Family Environment Scale – Form R

FES
FSC
F-SOZU

ISSB
SPS
SFC

Χαρακτηριστικά Κοινωνικού Περιβάλλοντος.
Άτοµα που υποστηρίζουν την οικογένεια.
Πηγές της κοινωνικής υποστήριξης (φίλοι, συγγενείς κλπ).
Κοινωνική Υποστήριξη.
Ανεπίσηµη / άτυπη υποστήριξη από άλλα µέλη της οικογένειας, συγγενείς, γείτονες,
φίλους και την κοινότητα (θρησκευτικές οργανώσεις).
Κοινωνική υποστήριξη.
Επαγγελµατική βοήθεια που δέχονται οι γονείς.
Κοινωνική υποστήριξη.
Κοινωνική υποστήριξη.
Πηγές κοινωνικής υποστήριξης.
Κοινωνικά χαρακτηριστικά του οικογενειακού περιβάλλοντος.

ΠΙΝΑΚΑΣ 3

Πίνακας Συχνότητας Χρήσης Ερωτηµατολογίων (κατά φθίνουσα σειρά)
Συντοµογρ
Μετρήσιµες Μεταβλητές
αφία
*
Parenting Stress Index-Short Form
PSI/SF
Ταυτοποίηση των πηγών του άγχους.
Questionnaire on Resources and Stress –Short Form-Friedrich
QRS-F
Επίπεδο του άγχους των γονέων και εντοπισµό οικογενειακών
Edition
και συζυγικών προβληµάτων.
Family Support Scale
FSC
Πηγές της κοινωνικής υποστήριξης (φίλοι, συγγενείς κλπ).
Child Behavior Checklist
CBCL
Προβλήµατα της παιδικής και σχολική ηλικίας.
Family Functioning Style Scale
Λειτουργία της οικογένειας.
Hospital Anxiety and Depression scale
HADS
Ψυχική υγεία και ψυχολογική νοσηρότητα των γονέων.
Support Functions Scale –Short Form
SFC
Πηγές κοινωνικής υποστήριξης.
The Family Environment Scale – Form R
Κοινωνικά χαρακτηριστικά του οικογενειακού περιβάλλοντος.
Vineland Adaptive Behavior Scale – Survey Form
VABS
Προσαρµογή στην αναπηρία.
Aberrant Behavior Checklist
ABC
Προβλήµατα συµπεριφοράς.
Autism Behavior Checklist
ABC
Συµπτώµατα του Αυτισµού.
Autism Diagnostic Observation Schedule
ADOS-G
Κοινωνική και επικοινωνιακή λειτουργικότητα των παιδιών µε Αυτισµό.
Autism Diagnostic Interview – Revised
ADI-R
Διάγνωση του Αυτισµού.
Autism Screening Questionnaire
ASQ
Σοβαρότητα των συµπτωµάτων του Αυτισµού.
Behavior Screening Questionnaire
BSQ
Προβλήµατα συµπεριφοράς του παιδιού.
Behavior Style Questionnaire
Μέτρηση της συµπεριφοράς.
Brief Symptom Inventory
BSI
Αξιολόγηση της ψυχολογικής καταπόνησης των γονιών.
Caregiven Burden Index
Ψυχολογική καταπόνηση από τη φροντίδα του παιδιού.
Center for Epidemiological Studies – Depression Scale
CES-D
Κατάθλιψη.
Child Rearing Practice Report
CRPR
Ανατροφή των παιδιών.
Childhood Autism Rating Scale
CARS
Σοβαρότητα των συµπτωµάτων του αυτισµού.
Children’s Derpession Inventory
Παιδική Κατάθλιψη.
Coping Health Inventory for Parents
CHIP
Τρόποι µε τους οποίους ανταπεξέρχονται οι γονείς
στις απαιτήσεις της αναπηρίας.
Dyadic Adjustment Scale
DAS
Λειτουργικότητα του ζεύγους των γονιών.
Effects of the Situation Questionnaire
ESQ
Διάχυση του άγχους και σε άλλους τοµείς της ζωής των γονιών,
εκτός από αυτόν της αναπηρίας.
Family Crisis Orientated Personal Evaluation Scale
F-COPES
Άγχος και την Ικανότητα της Οικογένειας και των µελών της
να αντιµετωπίζουν τις δυσκολίες και τις κρίσεις.
Family Social Environmental Characteristics
FES
Χαρακτηριστικά Κοινωνικού Περιβάλλοντος.
Family Support Questionnaire
Άτοµα που υποστηρίζουν την οικογένεια.
Fragenbogen zur sozialen Unterstutzung
F-SOZU
Κοινωνική Υποστήριξη.
Independent Behavior Assessment Scale
IBAS
Δεξιότητες προσαρµογής του παιδιού στην αναπηρία.
Informal Supports
Ανεπίσηµη / άτυπη υποστήριξη από άλλα µέλη της οικογένειας,
συγγενείς,
γείτονες, φίλους και την κοινότητα (θρησκευτικές οργανώσεις).
Internal-External Locus of Control Scale
LOC
Εντοπισµό του κέντρου ελέγχου της συµπεριφοράς.
Inventory of Socially Supportive Behaviors
ISSB
Κοινωνική υποστήριξη.
Judson Scale
Προσαρµογή της µητέρας στην αναπηρία του παιδιού της.
Ερωτηµατολόγιο

Συχνότητα
Χρήσης
8
8
4
3
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
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Kansas Inventory of Parental Perceptions Positive Contributions
scale
Kaufman Assessement Battery for Children
Life Experiences Survey
Maladaptive Behaviors
Medical Assessment Form
Mental Component Scale
Nisonger Child Behavior Rating Form
Orientation to Life
Parent Perception Inventory
Parent Report version of the Developmental Behavior Checklist
Parental Efficacy Questionnaire
Parenting Daily Hassles Questionnaire
Physical Component Scale
Pittsburgh Sleep Quality Index
Professional Support
Psychiatric Symptom Index
Raven Coloured and Standard Progressive Matrices
SCL-90
Self-Report Questionnaire
SF12
Social Provision Scale
Social Support Index
Society For The Study of Behavioural Phenotypes Postal
Questionnaire
Strengths and Difficulties Questionnaire
The Beck Anxiety Inventory
The Brief Attachment Screening Questionnaire
The Center for Epidemiologic Studies Depression Inventory
The General Health Questionnaire
The Infant Toddler Social Emotional Assessment
The Mullen Scales of Early Learning
Verhaltensfragebogen fur Vorschulkinder
Vineland Social-Emotional Early Childhood Scales
Ways of Coping Questionnaire-Revised
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KIPP-PC

Αξιολόγηση των αντιλήψεων των γονιών

1

K-ABC
LES

Νοηµοσύνη
Γεγονότα ζωής
Προσαρµογή του παιδιού στην αναπηρία.
Χαρακτηριστικά του παιδιού.
Ψυχική Υγεία.
Συµπεριφορά παιδικής ηλικίας.
Αίσθηση της οικογενειακής συνοχής.
Επίπεδου του άγχους των γονιών.
Προβληµατική συµπεριφορά.
Τρόποι παροχής γονικής φροντίδας και µέτρηση του γονικού άγχους.
Πίεση και το άγχος που συνοδεύουν την ανατροφή των παιδιών.
Φυσική Λειτουργικότητα.
Ποιότητα και ενοχλήσεις του ύπνου.
Επαγγελµατική βοήθεια που δέχονται οι γονείς.
Ψυχιατρική Νοσηρότητα.
Νοηµοσύνη
Ψυχολογική λειτουργικότητα των γονιών.
Άγχος των µητέρων.
Γενική υγεία.
Κοινωνική υποστήριξη.
Κοινωνική υποστήριξη.
Προβλήµατα Συµπεριφοράς.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Προβληµατική συµπεριφορά του παιδιού µε νοητική αναπηρία.
Αυτοαναφορές σχετικά µε το άγχος.
Τύπος του δεσµού που έχει το παιδί µε τη µητέρα.
Κατάθλιψη σε ενήλικες.
Ψυχιατρική νοσηρότητα.
Κοινωνικά και συναισθηµατικά προβλήµατα των µικρών παιδιών.
Σύνθετη εξελικτική αξιολόγηση παιδιών από την γέννηση
έως και την ηλικία των 5 ετών.
Προσχολική ηλικία.
Αυτισµό.
Τρόποι αντιµετώπισης των δυσκολιών της αναπηρίας

1
1
1
1
1
1
1

MCS
NBRF
SOC
PPI
DBC
PEQ
PDH
PCS

PSI
CPM/SPM
SCL-90
SRQ
SF12
SPS

SDQ
BAI
BASQ
CES-D
ITSEA

WOC

1
1
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4

Α/Α
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
ΣΥΝΟΛΟ

Πίνακας Κατανοµής Ερευνών ανά χώρα (Αλφαβητικά).
Χώρα
Συγγραφείς- Μελέτη-Έρευνα
Αυστραλία
1.Plant and Sanders, 2006.
2. Bourke et al., 2008.
Γερµανία
1.Sarimski, 1997.
2.Von Gotard et al., 2002.
Ενωµένα Αραβικά Εµιράτα
1.Khamis, 2007.
Ενωµένο Βασίλειο
1.Hastings et al., 2005.
2.Gallagher et al., 2008.
Ενωµένες Πολιτείες Αµερικής
1. Kobe and Hammer, 1994.
2. Hodapp et al., 1997.
3. Kasari and Sigman, 1997.
4. Dunn et al., 2001.
5. Britner et al., 2003.
6. Benson , 2006.
7. Davis and Carter, 2008.
8. Estes et al., 2009.
Ιαπωνία
1.Mori et al., 2009.
Ισραήλ
1. Rimmerman and Duvdevani, 1996.
Ιράν
1.Kermanshahi et al., 2008.
Καναδάς
1.Raina et al., 2005.
Λίβανος
1.Azar and Kurdahi, 2010.
Μπαγκλαντές
1.Mobarak et al., 2000.
Ολλανδία
1.Rutgers et al., 2007.
Σουηδία
1.Hedov et al., 2002.
Τουρκία
1.Koydemir and Tosun, 2009.
Μικτή Συνεργασία
α.(Βόρεια Ιρλανδία, Ιορδανία, Ταϊβάν). 1.McConkey et al., 2008.
β. (Αµερική και Καναδάς).
2.Dyson, 1997.
17 ΧΩΡΕΣ
26 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5

Α/Α
1.

2.

3.

4.
5.
6.
ΣΥΝΟΛΟ

Πίνακας Γεωγραφικής Κατανοµής Ερευνών της Συστηµατικής Ανασκόπησης ανα ΗΠΕΙΡΟ
Χώρα
Συγγραφείς- Μελέτη-Έρευνα
Γερµανία
1.Sarimski, 1997.
2.Von Gotard et al., 2002.
Ενωµένο Βασίλειο
1.Hastings et al., 2005.
2.Gallagher et al., 2008.
Ολλανδία
1.Rutgers et al., 2007.
Σουηδία
1.Hedov et al., 2002.
Αµερική
Ενωµένες Πολιτείες Αµερικής
1. Kobe and Hammer, 1994.
2. Dyson, 1997 (Μικτή µε Καναδά).
3. Hodapp et al., 1997.
4. Kasari and Sigman, 1997.
5. Dunn et al., 2001.
6. Britner et al., 2003.
7. Benson , 2006.
8. Davis and Carter, 2008.
9. Estes et al., 2009.
Καναδάς
1.Raina et al., 2005.
Ασία
Ενωµένα Αραβικά Εµιράτα
1.Khamis, 2007.
Ιαπωνία
1.Mori et al., 2009.
Ισραήλ
1. Rimmerman and Duvdevani, 1996.
Ιράν
1.Kermanshahi et al., 2008.
Λίβανος
1.Azar and Kurdahi, 2010.
Μπαγκλαντές
1.Mobarak et al., 2000.
Τουρκία
1.Koydemir and Tosun, 2009.
Αυστραλία
Αυστραλία
1.Plant and Sanders, 2006.
2. Bourke et al., 2008.
Αφρική
Διηπειρωτική
Μικτή Συνεργασία
1.McConkey et al., 2008.
(Βόρεια Ιρλανδία, Ιορδανία, Ταϊβάν).
4 Ήπειροι
17 ΧΩΡΕΣ
26 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Ήπειρος
Ευρώπη
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ΠΙΝΑΚΑΣ 6

Έτος Δηµοσίευσης
1994
1996
1997

2000
2001
2002
2003
2005
2006
2007
2008

2009

Πίνακας Καταγραφής Δηµοσιεύσεων ανά Έτος.
Συγγραφείς-Μελέτη-Έρευνα
Kobe and Hammer
Rimmerman and Duvdevani,
Dyson
Hodapp et al.
Kasari and Sigman
Sarimski
Mobarak et al.
Dunn et al.
Hedov et al.
Von Gotard et al.
Britner et al.
Hastings et al.
Raina et al.
Benson
Plant and Sanders
Khamis
Rutgers et al.
Bourke et al.
Davis and Carter
Gallagher et al.
Kermanshahi et al.
McConkey et al.
Estes et al.

ΣΥΝΟΛΑ
1
1
4

1
1
2
1
2
2
2

5

3

2010
ΣΥΝΟΛΑ

Koydemir and Tosun
Mori et al.
Azar and Kurdahi
12 ΧΡΟΝΙΕΣ

1
26 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
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ΠΙΝΑΚΑΣ 7

Μορφές Νοητικής Διαταραχής των παιδιών των ερευνών της Ανασκόπησης
Αυτισµός
Βαριά Νοητική Στέρηση
Διαταραχές Ανάπτυξης
Διαταραχές Λόγου και Μαθησιακές Δυσκολίες
Εγκεφαλική Παράλυση
Ελαφρά Νοητική Στέρηση
Μέτρια Νοητική Στέρηση
Μικτή Αναπηρία (Νοητική, Φυσική και Αισθητηριακή Αναπηρία)
Σπονδυλική Μυική Ατροφία
Σύνδροµο Asperger
Σύνδροµο Cornelia de Lange
Σύνδροµο Down
Σύνδροµο Εύθραυστου Χ
Σπονδυλική Μυϊκή Ατροφία
Σύνδροµο Prader-Willi
Σύνδροµο Smith-Magenis
Σύνδροµο Williams – Beuren
ΣΥΝΟΛΟ : 17 Μορφές Αναπηρίας
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ΠΙΝΑΚΑΣ 8

Διάγνωση Αναπηρίας
Οµογένεια Διάγνωσης
Δείγµατος

Πίνακας Οµογένειας και Ετερογένειας Δειγµάτων των Ερευνών.
Είδος –Μορφή Νοητικής / Γνωστικής Διαταραχής
Συγγραφείς- Μελέτη-Έρευνα
του παιδιού
Αναπτυξιακή Διαταραχή
Αυτισµός

Εγκεφαλική Παράλυση

Νοητική Στέρηση
Σύνδροµο Down

Ετερογένεια Διάγνωσης
Δείγµατος

ΣΥΝΟΛΑ

Σύνδροµο Prader-Willi
Αυτισµός και Αναπτυξιακές Διαταραχές
Αυτισµός, Νοητική Στέρηση και Διαταραχές Λόγου.
Αυτισµός, Σύνδροµο Down και Νοητική Στέρηση
Ελαφρά, µέτρια και βαριά νοητική στέρηση.
Νοητική Στέρηση και Διαταραχές Ανάπτυξης
Μικτή Διαταραχή
(Νοητική, Φυσική και Αισθητηριακή Αναπηρία,
Μαθησιακές Διαταραχές και Δυσκολίες Λόγου)
Σοβαρή-Βαριά Νοητική Στέρηση
Σύνδροµο Asperger και Αυτισµός
Σύνδροµο Down, Αυτισµός, Σύνδροµο Cornelia de
Lange, Σύνδροµο Smith-Magenis.
Σύνδροµο Εύθραυστου Χ και Σπονδυλική Μυϊκή
Ατροφία
Σύνδροµο Εύθραυστου Χ, Σύνδροµο Prader – Willi,
Σύνδροµο Williams – Beuren.
17 Είδη Αναπηρίας

ΠΙΝΑΚΑΣ 9

Plant and Sanders, 2006
Dunn et al., 2001
Hastings et al., 2005
Benson , 2006
Davis and Carter, 2008
Koydemir and Tosun, 2009
Mobarak et al., 2000
Britner et al., 2003
Raina et al., 2005
Kermanshahi et al., 2008
McConkey et al., 2008
Azar and Kurdahi, 2010
Hedov et al., 2002
Bourke et al., 2008
Hodapp et al., 1997
Estes et al., 2009
Rutgers et al., 2007
Kasari and Sigman, 1997
Khamis, 2007
Kobe and Hammer, 1994
Dyson, 1997.

Έρευνες
µε ίδια
διάγνωση
1
4

3

3
2
1
1
1
1
1
1
1

Rimmerman and Duvdevani,1996
Mori et al., 2009
Gallagher et al., 2008

1
1
1

Von Gotard et al., 2002

1

Sarimski, 1997

1

26 Έρευνες

26 Έρευνες
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Πίνακας Σύνοψης Αλληλεπιδράσεων και Διαµεσολαβητικών Παραγόντων στη σχέση
Νοητικής Αναπηρίας του παιδιού και στις Συναισθηµατικές Αντιδράσεις των γονιών.
Μορφές Νοητικής Διαταραχής Παιδιού
Γενικές Συναισθηµατικές
Οµαδοποίηση
Επιµέρους Παράµετροι
Αντιδράσεις
Παραγόντων
των Γονιών
Αυτισµός, Βαριά Νοητική Στέρηση,
Άγχος,
Κατάθλιψη,
Καταθλιπτική διάθεση, σωµατική υγεία, ασθένειες και ιώσεις κατά
Διαταραχές Ανάπτυξης , Διαταραχές
Ανηµποριά, Καταπόνηση,
τη διάρκεια της χρονιάς, µορφή της νοητικής διαταραχής, γένος,
Λόγου και Μαθησιακές Δυσκολίες,
Εξουθένωση,
Διαφυγή,
ηλικία και χαρακτηριστικά του παιδιού, διάγνωση της διαταραχής,
Εγκεφαλική Παράλυση, Ελαφρά Νοητική
Απώθηση,
Άρνηση,
χρόνος µέχρι τη διάγνωση, αδιάγνωστη διαταραχή, αναιτιολόγητη
Στέρηση, Μέτρια Νοητική Στέρηση,
Αποστασιοποίηση, Χρήση
διαταραχή, σταδιακή εµφάνιση των συµπτωµάτων του παιδιού,
Μικτή Αναπηρία (Νοητική, Φυσική και
Ουσιών,
Κοινωνική
Ιδιαιτερότητα
βαθµός αναπηρίας, συµµετοχή του παιδιού στην κοινότητα,
Αισθητηριακή Αναπηρία), Σπονδυλική
Αποµόνωση,
Ενοχή,
του Παιδιού
καθυστέρηση απόκτησης κοινωνικών δεξιοτήτων, εξάρτηση και
Μυική Ατροφία, Σύνδροµο Asperger,
Διάχυτο Άγχος, Θρήνος,
ανεξαρτησία, µακρόχρονη φροντίδα, προβληµατική συµπεριφορά,
Σύνδροµο Cornelia de Lange, Σύνδροµο
Πίεση, Φόβος, Μοναξιά,
αρνητική εικόνα του εαυτού και του σώµατος, επιθετική,
Down, Σύνδροµο Εύθραυστου Χ,
Απογοήτευση,
Σύγχυση,
εναντιωµατική και αντικοινωνική συµπεριφορά, άγχος από τη
Σπονδυλική Μυϊκή Ατροφία, Σύνδροµο
Ανησυχία, Έλλειψη Ύπνου,
µητέρα, εξωτερίκευση αρνητικών συµπεριφορών, απάθεια, έλλειψη
Prader-Willi, Σύνδροµο Smith-Magenis,
Απαισιοδοξία,
Λύπη,
συναισθηµάτων, έλλειψη ευχαρίστησης, απαισιοδοξία, υπερβολική
Σύνδροµο Williams – Beuren, Αυτισµός,
Έλλειψη εµπιστοσύνης.
και µη ρεαλιστική απαίτηση φροντίδας από τους γονείς του,
Βαριά Νοητική Στέρηση, Διαταραχές
δύστροπη
συµπεριφορά,
δυσκολία
προσαρµογής
στην
Ανάπτυξης, Διαταραχές Λόγου και
καθηµερινότητα, δυσπροσαρµοστικότητα στην αναπηρία, αδυναµία
Μαθησιακές Δυσκολίες, Εγκεφαλική
ενσωµάτωσης στην οικογενειακή δοµή και ρουτίνα, υπερβολικός
Παράλυση, Ελαφρά Νοητική Στέρηση
χρόνος σπαταληµένος στη φροντίδα, δυσκολίες ύπνου, νυχτερινής
ενούρησης, προβλήµατα στην τουαλέτα και την καθαριότητα,
υπερδραστηριότητα, υπερκινητικότητα, απουσία αυτονοµίας στο
φαγητό και την τροφή.
Αίσθηση καταπόνησης, εξουθένωσης και αδυναµίας, απουσία
χρήσης προσωπικών στρατηγικών, έντονη αίσθηση ευθύνης για τη
φροντίδα, δυσκολία εύρεσης και ανάθεσης προσώπου φύλαξης για
Χαρακτηριστικά
το παιδί, ανησυχία για το µέλλον του παιδιού, κατακερµατισµένες
των Γονέων
προσδοκίες γονεϊκότητας, απώλεια κέντρου ελέγχου συµπεριφοράς,
προβλήµατα ψυχικής και σωµατικής υγείας, ερωτηµατικά για την
υπεράσπιση και την υποστήριξη του παιδιού όταν οι γονείς δεν θα
είναι στη ζωή, αρνητικές αντιλήψεις και θεωρήσεις για την
αναπηρία, δυσκολία διαχείρισης του άγχους, κόπωση από την
καθηµερινή πρόκληση να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις της
φροντίδας και να τα καταφέρουν, οικονοµικά προβλήµατα,
αίσθηση αβοηθησίας και εγκατάλειψης, έλλειψη εµπιστοσύνης στις
ικανότητές τους ως γονείς και στον αποτελεσµατικό τρόπο λήψης
αποφάσεων.
Μειωµένη λειτουργικότητα της οικογένειας, διάβρωση της
οικογενειακής
συνοχής,
χαλάρωση
της
οικογενειακής
ανθεκτικότητας, ψυχρότητα στην οικογενειακή εγγύτητα,
Οικολογία
υπολειτουργία της οικογένειας ως συστήµατος, προβλήµατα στο
της Οικογένειας
ζευγάρι, έλλειψη ποιότητας στο γάµο, απουσία προσωπικού χρόνου
του ζευγαριού, οικογενειακά προβλήµατα, ανισορροπία κατανοµής
της φροντίδας ανάµεσα στον πατέρα και τη µητέρα, επιρροή της
ψυχικής υγείας του συντρόφου προς τον άλλο σύντροφο, ανησυχία
για το µέλλον της οικογένειας, καθήλωση και επιβράδυνση του
κύκλου ζωής της οικογένειας, τάση να αναθέσουν τη φροντίδα σε
ίδρυµα, ανικανότητα στο γονεϊκό ρόλο, επιδείνωση σε
µονογονεϊκές οικογένειες και σε περιπτώσεις ενδογαµίας.
Παράπονα για την ανεπάρκεια της επίσηµης επιστηµονικής –
επαγγελµατικής υποστήριξης, απώλεια εργασίας της µητέρας και
µετατροπή της σχέσης εργασίας σε σχέση µε µειωµένο ωράριο,
Κοινωνικό
φτώχεια και οικονοµική δυσχέρεια, επιθυµία ποιοτικότερης
Περιβάλλον
κοινωνικής υποστήριξης, βίωση συναισθηµάτων
κοινωνικής
αποµόνωσης και µοναξιάς, στήριξη από ανεπίσηµες πηγές φίλων,
συγγενών, ενορίας, κοινότητας, ανώνυµων οµάδων, µη
κυβερνητικών οργανώσεων και άλλων µελών της οικογένειας,
αίσθηµα κοινωνικής εγκατάλειψης,

Σ.Καρασαββίδης, Χ.Γεωργιάδου και Ν.Κουτσούκη:
«Το άγχος της φροντίδας παιδιών µε Νοητική Αναπηρία από την Οικογένεια σε διαφορετικούς Πολιτισµούς»
Υποβολή Εργασίας Πλήρους Κειµένου Προς Βράβευση

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ:
Βασικός και Αναλυτικός Πίνακας Αποδελτίωσης
Στοιχείων, Χαρακτηριστικών και Αποτελεσµάτων
των 26 Ενταγµένων Ερευνών στην Συστηµατική Ανασκόπηση.
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