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Περίληψη
Ο ερχομός ενός παιδιού στη ζωή αποτελεί ένα από τα πιο χαρμόσυνα γεγονότα στη ζωή του ανθρώπου, το οποίο
καθορίζει την υπόλοιπη ζωή και τις σχέσεις του. Υπάρχουν όμως περιπτώσεις στις οποίες η γέννηση ενός
παιδιού με νοητική στέρηση και όλες οι επακόλουθες δυσκολίες όπως είναι η εξάρτηση και η ανάγκη φροντίδας,
προκαλεί στρες, άγχος, θλίψη και δυσκολία στην αποδοχή της κατάστασης του παιδιού.
Η παρούσα εργασία αποτελεί μια ανασκόπηση ερευνητικών μελετών στο θέμα της επιβάρυνσης που προκαλεί η
φροντίδα ενός ατόμου με νοητική στέρηση. Θα αναλυθεί η έννοια της φροντίδας, η έννοια της επιβάρυνσης και η
επιβάρυνση που προκαλεί η φροντίδα ενός ατόμου με νοητική στέρηση, οι πιθανές αιτίες της επιβάρυνσης, οι
παράγοντες οι οποίοι συμβάλλουν στη μείωση της επιβάρυνσης και των επιπτώσεων της φροντίδας στην υγεία
των πρωτοβάθμιων φροντιστών όπως είναι οι γονείς και γενικά της οικογένειας, και πως διαμορφώνεται η κατάσταση όταν τα παιδιά αυτά γίνονται ενήλικες.

Abstract
The birth of a child is one of the most exciting happenings in the man's life, which determines the rest of his life
and his future relationships. However, in some cases the birth of a child with mental retardation with all the
consequent difficulties like dependence and the need for care creates stress, anxiety, grief and difficulty in
accepting the situation. This article is a literature review of research and other studies regarding burden that is
created from the care of a mentally retarded person. The concepts of care and care giver burden are analyzed.
The possible causes of burden, factors contributing to the relief of burden and the consequences of burden are
discussed. The article also explores the association between care giving and family life, as well as how the
situation is formatted when these children become adult.
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να αποβεί επιζήμια τόσο για τη σωματική όσο και

απ'
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λειτουργικότητα και την προσαρμογή των άλλων
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άρχισε να γίνεται «το ίδρυμα επιλογής» (Parker

αναφέρονται σε συγκεκριμένες πράξεις και μπορούν
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ασυνήθιστης φροντίδας η οποία ξεπερνά τα όρια
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φροντίδας, ενώ η υποκειμενική επιβάρυνση αφορά

Τα περισσότερα παιδιά απολαμβάνουν μια υγιή

τα συναισθήματα τα οποία βιώνει ο φροντιστής στην

παιδική ζωή χωρίς να έχουν ανάγκη για ειδική

πραγματοποίηση των λειτουργιών της φροντίδας.

φροντίδα υγείας. Άλλα παιδιά, λιγότερο τυχερά

Το 1980, oi Zarit, Reever και Bach-Peterson

παρουσιάζουν δυσκολίες από τα πρώτα χρόνια της

ανέλυσαν ακόμα περισσότερο αυτή τη δυσ διάστατη

ζωής τους, βιώνουν αισθητηριακές, επικοινωνιακές

έννοια
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επιβάρυνση είναι η έκταση στην οποία οι φροντιστές

διάφορους περιορισμούς στην ανεξαρτησία και την

αντιλαμβάνονται τη φυσική τους υγεία, την κοινωνική

αυτό-φροντίδα τους. Στην ερευνητική βιβλιογραφία

ζωή και την οικονομική υπόσταση ως αποτέλεσμα

έχει τεκμηριωθεί ότι η φροντίδα ενός παιδιού με

της φροντίδας του συγγενικού τους ατόμου. Οι Zarit

νοητική

και συν.(1980) θεωρούν την επιβάρυνση ως προϊόν

επιβαρυντική (Maes et al 2003, Pruchno 2003,

μιας

ερμηνευτικής

Miltiades & Pruchno 2002, Rimmerman et al 2001,

διαδικασίας, θέση που δηλώνει ότι η επιβάρυνση

Gosch 2001, Essex et al 1999, Pruchno & Patrick

δεν αποτελεί αναπόφευκτο, αρνητικό επακόλουθο

1999, McDermott et al 1997, Seltzer et al 1995).

της φροντίδας, αλλά μια υποκειμενική αντίληψη της

Παρόλο που η φροντίδα αποτελεί σημαντικό μέρος

φροντίδας και των αντιδράσεων στη συμπεριφορά

της γονικής ιδιότητας, ο ρόλος αυτός παίρνει μια

του λήπτη της φροντίδας. Ο Piatt (1985) υποστηρίζει

εντελώς διαφορετική σημασία όταν το παιδί βιώνει

επίσης ότι η αντικειμενική επιβάρυνση περιλαμβάνει

λειτουργικές ανεπάρκειες και πιθανή μακροχρόνια

«τη διαταραχή στην οικογενειακή ζωή η οποία είναι

εξάρτηση.

δυνητικά επαλη- θεύσιμη και παρατηρητέα, που

προκλήσεις για τους γονείς είναι να διαχειριστούν

διαφέρει από την υποκειμενική επιβάρυνση η οποία

αποτελεσματικά τα χρόνια προβλήματα του παιδιού

στηρίζεται

προσωπικά

τους και να συνδυάσουν αυτό το ρόλο με τις

συναισθήματα του φροντιστή». Με τον ίδιο τρόπο, οι

απαιτήσεις της καθημερινής ζωής και τις υπόλοιπες

Montgomery

και

την

ευθύνες που έχουν. Κατά συνέπεια, η φροντίδα ενός

υποκειμενική

επιβάρυνση

του

τέτοιου παιδιού στο σπίτι, μπορεί να αποδειχθεί

φροντιστή, ή τις συναισθηματικές του αντιδράσεις

δύσκολη και επιβαρυντική για τους γονείς με

στη φροντίδα ενώ η αντικειμενική σχετίζεται με τις

σοβαρές επιπτώσεις τόσο στη σωματική υγεία όσο

αλλαγές στις διάφορες πλευρές της ζωής του

και τη ψυχική ευημερία των ατόμων αυτών.

φροντιστή και της οικογένειας». Παρόμοια οι Miller

Επιπρόσθετα οι ιατρικές και τεχνολογικές εξελίξεις

καισυν.(1991) διακρίνουν δυο άλλες διαστάσεις της

είχαν ως αποτέλεσμα ένας μεγάλος αριθμός των

επιβάρυνσης.

«προσωπική

παιδιών αυτών όχι μόνο να ενηλικιώνονται αλλά και

επιβάρυνση» ως την αντίληψη του φροντιστή όσον

να φθάνουν μέχρι τα γεράματα. Επειδή τα παιδιά

αφορά προβλήματα στις προσωπικές πράξεις και

αυτά ζουν περισσότερο και καλύτερη ζωή, οι γονείς

δραστηριότητες που επηρεάζονται από τη φροντίδα,

επίσης γερνούν και αυτοί φροντίζοντας τα σαν

και τη «διαπροσωπική επιβάρυνση» όσον αφορά

αιώνιοι

τα προβλήματα στη σχέση του με το φροντιζόμενο

διαδραματίζουν ένα κεντρικό ρόλο στη ζωή των

άτομο.

παιδιών αυτών όχι μόνο από γονική υποχρέωση

της

επιβάρυνσης,

ειδικής,

δηλώνοντας

υποκειμενικής,

εξολοκλήρου
συν.

στα

(1985)

Περιγράφουν

ως

ότι

καθόρισαν
τη

την

«στάση

στέρηση

Μια

είναι

από

φροντιστές.

τις

στρεσσογόνα

πλέον

Ιδιαίτερα

και

σημαντικές

οι

μητέρες

αλλά κυρίως από αγάπη γι' αυτό και το ενδιαφέρον
των ερευνητών άρχισε να στρέφεται στην εξέταση
των εντάσεων αλλά και των ικανοποιήσεων αυτής
της «αιώνιας γονικότητας» (Rowitz 1998).

Όμως στη φροντίδα παιδιών με νοητική στέρηση η

ηλικία

θεωρία των Miltiades & Pruncho (2002) οι οποίοι

εκπαιδευτικών ευκαιριών.

έχουν επεκτείνει το μοντέλο της επιβάρυνσης των

Στην περίπτωση οικογενειών που έχουν παιδιά με

Lawton και συνεργατών (1992), η επιβάρυνση της

νοητική

φροντίδας είναι «η αντίληψη του ψυχολογικού στρες,

ενσωματώνεται στην καθημερινή ζωή μαζί με άλλες

του άγχους και της κατάθλιψης, η πτώση του ηθικού

υποχρεώσεις όπως η εργασία και το νοικοκυριό.

και

η

γενικευμένη

απώλεια

της

των

φροντιστών

στέρηση,

η

και

την

φροντίδα

απώλεια

του

παιδιού

προσωπικής

Τόσο οι πρωτοβάθμιοι φροντιστές όπως είναι οι

ελευθερίας η οποία αποδίδεται αποκλειστικά στη

γονείς και οι δευτεροβάθμιοι όπως είναι τα αδέλφια

φροντίδα». Αντίθετα, η ικανοποίηση της φροντίδας

και

ορίζεται ως «το αντιλαμβανόμενο όφελος της

αφιερώνουν το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου τους

παροχής φροντίδας και αντιπροσωπεύει τα θετικά

στη φροντίδα και τη συντροφιά με αυτά τα παιδιά.

στοιχεία τα οποία αντλούνται από τη σχέση

Όμως

φροντίδας με ένα χρόνια άρρωστο άτομο»

φροντιστές

Η μακροχρόνια φροντίδα: Βάρος ή ευλογία;

σημαντικού βαθμού επιβάρυνση σε σχέση με τους

Σε πάρα πολλές μελέτες τα άτομα που φροντίζουν

φροντιστές φυσιολογικών παιδιών και παιδιών με

μέλη της οικογένειας τους με χρόνιο νόσημα

κάποιο σωματικό πρόβλημα. Οι γονείς αυτοί μπορεί

παρουσιάζουν ψηλή επιβάρυνση (Harper & Lund

να

άλλα

μέλη

όπως

της

εκτεταμένης

φάνηκε

των

σε

παιδιών

παρουσιάσουν

οικογένειας,

πολλές
αυτών

επίσης

μελέτες

οι

παρουσιάζουν

ψηλότερο

βαθμό

&

δυσθυμίας και κατάθλιψης σε σύγκριση με το γενικό

Carter1999, Annerstedt και συν. 2000, Tornatore και

πληθυσμό, παρόλο που σε πολλές μελέτες φάνηκε

συν.2002)

και

ότι οι γονείς με ψηλό βαθμό επιβάρυνσης δεν

αρνητικών

επακόλουθων

1990,

Almberg

και

συν.

1997,

υποφέρουν

από

που

Winslow
έναν

αριθμό

οφείλονται

στη

βρίσκονται

κατανάγκη

σε

μεγαλύτερο

φροντίδα.

ανάπτυξης

Ερευνητές οι οποίοι έχουν μελετήσει την εμπειρία

(Scumacher et al 1993). Αντίθετα, τα άτομα τα

της μακροχρόνιας φροντίδας παιδιών με νοητική

οποία φροντίζουν ηλικιωμένα μέλη της οικογένειας

στέρηση, έχουν βρει ότι η έκθεση στο στρες της

τους παρουσιάζουν ταυτόχρονα ψηλά επίπεδα

φροντίδας έχει σαν αποτέλεσμα την απογύμνωση

επιβάρυνσης και κατάθλιψης. Οι ίδιοι ερευνητές οι

του ατόμου από τα φυσικά και ψυχολογικά του

οποίοι μελέτησαν την επιβάρυνση στις οικογένειες

αποθέματα. Για παράδειγμα ο Crnic και συνεργάτες

παιδιών με νοητικά προβλήματα βρήκαν ότι η

(1983) βρήκαν ότι τα καθημερινά προβλήματα και οι

επιβάρυνση σχετίζεται με το κοινωνικό πλαίσιο της

εντάσεις είναι πιο στρεσσογόνα σε γονείς παιδιών

οικογένειας και τα χαρακτηριστικά της φροντίδας,

με νοητική στέρηση παρά σε γονείς παιδιών με οξύ

καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι η επιβάρυνση

πρόβλημα υγείας. Επιπρόσθετα, οι ηλικιωμένοι

αποτελεί ενδογενές στοιχείο στη σχέση φροντίδας,

γονείς

είναι

αλλά αυτό δεν συμβαίνει και με την εμφάνιση

περισσότερο απομονωμένοι και έχουν μεγαλύτερη

καταθλιπτικών συμπτωμάτων. Εκείνο το οποίο

ανάγκη διευρυμένων υπηρεσιών παρά οι νεότεροι

φαίνεται να επηρεάζει την κατάθλιψη και να την

γονείς στην ίδια θέση. Στην ίδια μελέτη βρέθηκε ότι ο

μετριάζει είναι τα κοινωνικά στηρίγματα που διαθέτει

τύπος των εντάσεων που βιώνουν οι οικογένειες

το άτομο το οποίο φροντίζει, καθώς και οι δυναμικοί

περιλαμβάνουν τα χαρακτηριστικά του παιδιού, τα

παράγοντες

προσωπικά

φροντίδας. Η εφαρμογή αυτών των ευρημάτων στην

λαμβάνουν

και

οικογένειας, την

λιγότεροι

οικονομικά

υποστήριξη,

προβλήματα

της

καταθλιπτικών

κίνδυνο

αντιμετώπισης

συμπτωμάτων

του

στρες

της

πράξη είναι η διαπίστωση ότι ενώ η επιβάρυνση
καθαυτή είναι δύσκολο να θεραπευθεί, η κατάθλιψη
στους

πρωτοβάθμιους

χρόνιες καταστάσεις

φροντιστές

ατόμων

με

μπορεί να απαυλυνθεί με την ενίσχυση των

στη ζωή τους αλλά δεν βρέθηκε διαφορά στη

προσαρμοστικών και κοινωνικών δεξιοτήτων.

λειτουργικότητα

Υπάρχουν όμως και μελέτες οι οποίες υποστηρίζουν

ισχυρίζονται ότι ο βαθμός της επιβάρυνσης της

ότι οι ηλικιωμένες μητέρες και τα παιδιά με

φροντίδας

αναπτυξιακές ανωμαλίες, υποστηρίζουν ο ένας τον

εξαρτάται κυρίως από τις δεξιότητες του στρες τις

άλλο, με αποτέλεσμα οι μητέρες αυτές να αντλούν

οποίες διαθέτει ο πρωτοβάθμιος φροντιστής και το

μεγάλη ικανοποίηση από τη φροντίδα (Pruchno

επίπεδο λειτουργικότητας της οικογένειας παρά τα

2003).

ελλείμματα του παιδιού. Το καθαυτό πρόβλημα του

Η επιβάρυνση και τα χαρακτηριστικά του

παιδιού δεν καθορίζει το επίπεδο επιβάρυνσης;

παιδιού

Αντίθετα η γονική λειτουργικότητα καθορίζεται από

Σε αντίθεση με ευρήματα μελετών της επιβάρυνσης
της φροντίδας σε ηλικιωμένα άτομα με άνοια και
νοητικές διαταραχές, όπου η κύρια αιτία της
επιβάρυνσης

είναι

η

συμπτωματολογία

των

ασθενών, μετρήσεις συσχέτισης της επιβάρυνσης
και της ανικανότητας των παιδιών δεν βρέθηκαν

ενός

τους.

Πιο

παιδιού

πρόσφατες
με

νοητική

μελέτες
στέρηση

τη γονική και οικογενειακή ικανότητα προσαρμογής
στη παρουσία μιας χρόνιας νόσου. Τα ενθαρρυντικά
ευρήματα αυτών των μελετών είναι ότι οι επαγγελματίες υγείας μπορούν δυνητικά να βελτιώσουν τις
δεξιότητες

σε

αυτούς

τους

τομείς

καθότι

τα

χαρακτηριστικά της νόσου παραμένουν αναλλοίωτα.

Παράγοντες

οι

κατάσταση και το επίπεδο λειτουργικότητας του

προσαρμογή

στο

παιδιού δεν μπορούν να είναι προβλεπτικά της

ατόμου με νοητική στέρηση

γονικής επιβάρυνσης. Υπάρχουν όμως και άλλες

Τα μοντέλα προσαρμογής στις απαιτήσεις της

μελέτες οι οποίες υποστηρίζουν ότι η κατάσταση της

μακροχρόνιας φροντίδας θέτουν την υπόθεση ότι ο

φυσικής υγείας του παιδιού και η απουσία ση-

παράγοντας

μαντικών

σχετίζονται

προσαρμοστικότητα στο ρόλο της φροντίδας. Οι

σημαντικά με το γονικό στρες και την επιβάρυνση

θεωρίες της προσαρμογής υποστηρίζουν ότι η

(Seltzer & Craus 1989). Περισσότερο πρόσφατες

χρησιμοποίηση των σωστών στρατηγικών αντι-

μελέτες

μετώπισης η θετική θεώρηση των πραγμάτων και το

στατιστικά

σημαντικές,

λειτουργικών

έδειξαν

προβλήματα

ότι

παιδιών

τα

καταλήγοντας

δεξιοτήτων

τυχόν
με

ότι

η

συμπεριφορικά

νοητική

χρόνος

οποίοι
στρες

βοηθά

προάγουν
της

και

την

φροντίδας

αυξάνει

την

στέρηση

οικογενειακό περιβάλλον μπορούν να ανακουφίσουν

αποτελούν επιπρόσθετη επιβάρυνση για τους γονείς

τον πρωτοβάθμιο φροντιστή από το στρες της

οι οποίοι αντιμετωπίζουν δυσκολίες στη διαχείριση

φροντίδας και σαν αποτέλεσμα θα επιτρέψουν στην

των προβλημάτων αυτών (Maes et al 2003). Άλλες

οικογένεια να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις της

μελέτες έχουν βρει ότι η επιβάρυνση αποτελεί

εξάρτησης ενός μέλους της με νοητική στέρηση.

συνάρτηση των χαρακτηριστικών του οικογενειακού

Ερευνητές οι οποίοι εξέτασαν το στρες που βιώνουν

φροντιστή και συγκεκριμένα με: α) την παρεμπόδιση

οι μητέρες παιδιών προσχολικής ηλικίας, σχολικής

των οικογενειακών δραστηριοτήτων β) το επίπεδο

ηλικίας και οι μητέρες εφήβων με νοητική στέρηση

της απαιτούμενης φροντίδας και γ) την υγεία του

δεν βρήκαν σημαντικές διαφορές. Μεγαλύτερες σε

φροντιστή. Οι Rimmerman & Muraver (2001) σε

ηλικία μητέρες παιδιών με σύνδρομο Down έχουν

συγκριτική μελέτη 160 μητέρων που φρόντιζαν παιδί

βρεθεί να έχουν καλύτερο οικογενειακό περιβάλλον,

με νοητική στέρηση και μητέρων που δεν φρόντιζαν,

μεγαλύτερη ικανοποίηση με την κοινωνική

βρήκαν ότι οι πρώτες αναφέρουν περισσότερα
ανεπιθύμητα γεγονότα

στήριξη που λάμβαναν και λιγότερο στρες και

ηθικό

επιβάρυνση παρά οι μητέρες παιδιών με νοητική

λειτουργικότητα ορίζεται ως η ικανότητα του ατόμου

στέρηση από άλλες αιτίες (Seltzer 1995). Γενικά

να ανταποκριθεί στους διάφορους ρόλους που

όμως σε όλες τις μελέτες έχει βρεθεί ότι η κοινωνική

αναμένονται από αυτό και μακροπρόθεσμα αποτελεί

υποστήριξη διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην

έκφραση αποτελεσματικής αντιμετώπισης σε πολλές

πρόληψη ή τη μείωση της επιβάρυνσης. Η ισχυρή

εκδηλώσεις της ζωής. Το ηθικό μακροπρόθεσμα

επίσημη ή και ανεπίσημη κοινωνική υποστήριξη

πιθανό να στηρίζεται σε μία τάση να αξιολογούνται

μπορούν να εμποδίσουν τις επιδράσεις του στρες.

τα

Μπορεί επίσης να βελτιώσει τη γονική στάση

καταστάσεις να εξετάζονται από μια θετική σκοπιά

απέναντι στο πρόβλημα του παιδιού, αυξάνει την

και τελικά μια αποτελεσματική διαχείριση των

αυτοπεποίθηση των γονέων για το ρόλο τους και

προβλημάτων

βοηθά

Σε μελέτες φροντίδας παιδιών με νοητική στέρηση

στην

αύξηση

της

ικανοποίησης

της

οικογενειακής ζωής.
Άλλοι

παράγοντες

και

τη

σωματική

προβλήματα

ως

υγεία.

Η

προκλητικά,

κοινωνική

οι

αρνητικές

φάνηκε ότι οι φροντιστές αυτοί χρησιμοποιούν
την

περισσότερο στρατηγικές κοινωνικής αναζήτησης

φροντίδας

παρά την αποφυγή, την ευχολογία και την αυτο-

περιλαμβάνουν τη φυσική υγεία του πρωτοβάθμιου

μομφή. Οι στρατηγικές επίλυσης του προβλήματος

φροντιστή, τη θρησκεία και τη στροφή στο Θεό και

αποτελούν προσαρμοστικές στρατηγικές οι οποίες

την ποιότητα των σχέσεων μέσα στην οικογένεια.

συνδέονται με καλύτερη ρύθμιση του στρες παρά οι

Στρατηγικές αντιμετώπισης του στρες της
φροντίδας

στρατηγικές οι οποίες είναι επικεντρωμένες στο

Με

άμεσα με το στρες της φροντίδας. Έτσι οι μελέτες

προσαρμογή

τον

όρο

στο

οι

οποίοι
στρες

«αντιμετώπιση

προάγουν
της

του

στρες»

οι

συναίσθημα και οι οποίες βρέθηκε ότι σχετίζονται

συγγραφείς Lazarus και Folkman (1984) καθορίζουν

έχουν

τις

αναπτύσσουν θετικότερες στρατηγικές επίλυσης των

συνεχείς

προσπάθειες

νοητικές
του

και

ατόμου,

συμπεριφορικές
να

χειρισθεί

δείξει

ότι

αν

οι

γονείς

διαθέτουν

ή

προβλημάτων της φροντίδας παρά τη συναισθη-

συγκεκριμένες εσωτερικές ή εξωτερικές απαιτήσεις

ματική

οι οποίες αξιολογούνται ως στρεσσογόνες ή ότι

επιβαρυμένοι και λιγότερο καταθλιπτικοί (Miltiades &

ξεπερνούν τους πόρους και τις προσαρμοστικές

Pruchno 2002)

δυνατότητες του. Η αντιμετώπιση εξυπηρετεί δύο

αντιμετώπιση

τους,

θα

και

η

είναι

λιγότερο

κεφαλαιώδους σημασίας λειτουργίες: το χειρισμό ή

Η
επιβάρυνση
λειτουργικότητα

τη διαφοροποίηση του προβλήματος και τη ρύθμιση

Στη μελέτη των Leusker και συνεργατών το 1999

της συναισθηματικής αντίδρασης στο πρόβλημα. Με

βρέθηκε ότι οι οικογένειες που έχουν παιδιά με

τον τρόπο αυτό, τίθεται η βάση για τη δυσ- διάστατη

νοητική στέρηση παρουσιάζουν αυξημένα επίπεδα

αντιμετώπιση στρεσσογόνων καταστάσεων, δηλαδή

επικοινωνίας,

με στρατηγικές επίλυσης του προβλήματος και με

προβλημάτων και λιγότερες δυσκολίες να ασκήσουν

στρατηγικές συναισθηματικής αντιμετώπισης.

το ρόλο της φροντίδας. Αυτό σημαίνει ότι οι

Ένα άλλο σημείο ενδιαφέροντος των ερευνητών

οικογένειες

στον τομέα αυτό είναι ο τρόπος με τον οποίο η

αντιμετώπισης

αξιολόγηση και η αντιμετώπιση καθορίζουν τρεις

προσαρμογές στα καθήκοντα και τους ρόλους μέσα

μεγάλες κατηγορίες προσαρμοστικών αποτελεσμά-

στην οικογένεια και αφιερώνονται σε αυτές τις

των, την κοινωνική λειτουργικότητα, το

υποχρεώσεις. Σε παλαιότερες συγκριτικές μελέτες

καλύτερες

εφαρμόζουν
του

οικογενειακή

δεξιότητες

καλύτερες

στρες,

οικογενειών με υγιή παιδιά και

κάνουν

επίλυσης

στρατηγικές
σημαντικές

παιδιά

με

οικογενειακή

αναπτυξιακές

ανωμαλίες,

λειτουργικότητα

ελαττωμένο

γονικό

οικογενειακά

χαρακτηριστικά

στρες

η

θετική

συνδέθηκε
και

με

σημαντικά

κογένεια να αναλάβει με επάρκεια και χωρίς
επιβάρυνση το ρόλο αυτό.
Σε μελέτες που αφορούν την επιβάρυνση των

σε

οικογενειών ενηλίκων ατόμων με νοητική στέρηση

κρίση, όπως είναι η φροντίδα ενός παιδιού με

φάνηκε ότι η αγωνία των γονέων αφορά το μέλλον

νοητική στέρηση, περιλαμβάνουν την οικογενειακή

των παιδιών αυτών σε σχέση με τη διαμονή και τη

συνεκτικότητα, την ολοκλήρωση, την ευελιξία και την

φροντίδα τους. Ο προγραμματισμός της μελλοντικής

προσαρμοστικότητα (Olson et al, 1979). Αυτά τα

διαμονής με κάποιο μέλος της οικογένειας καθώς και

χαρακτηριστικά καθώς και η οικογενειακή έκφραση

η καλύτερη λειτουργική ικανότητα των παιδιών είχε

των συναισθημάτων και η στηρικτότητα φάνηκε ότι

σαν αποτέλεσμα τη μείωση της επιβάρυνσης στις

σχετίζονται με καλύτερη ψυχολογική προσαρμογή.

οικογένειες τους όπως έχει φανεί σε Αμερικανικές

Όταν τα παιδιά γίνονται ενήλικες

μελέτες (Pruchno &Patrick 1999).

Η έρευνα για τις οικογένειες που φροντίζουν άτομο

Αρκετές μελέτες έχουν γίνει σε σχέση με την

με νοητική στέρηση έχει επεκταθεί και στα παιδιά

αντιμετώπιση του στρες της φροντίδας σε μητέρες

που έχουν ενηλικιωθεί και πέρα από τα 21 τους

ενηλίκων ατόμων με νοητική στέρηση. Συγκρίσεις

χρόνια για διάφορους λόγους. Κατ' αρχήν οι

ανάμεσα σε μητέρες αυτών των ατόμων και μητέρες

ερευνητές έχουν βρει ότι παρόλο που οι γηραιότεροι

ατόμων με ψυχιατρικό νόσημα φάνηκε ότι οι μητέρες

φροντιστές ατόμων με νοητική στέρηση βιώνουν

ατόμων

στρες και προσωπική επιβάρυνση παρουσιάζουν

στρατηγικές

επίσης μεγαλύτερη σταθερότητα, ψηλότερο ηθικό

γεγονός το οποίο συνδέθηκε με περισσότερα

και καλύτερο επίπεδο φυσικής υγείας παρά οι

ποσοστά μητρικής κατάθλιψης. Στις μητέρες αυτές

οικογενειακοί φροντιστές ηλικιωμένων ατόμων.

βρέθηκε ότι η κατάθλιψη οφειλόταν κυρίως στη

Δεύτερον, οι σύγχρονες τάσεις δείχνουν ότι η

συμπεριφορά των παιδιών τους και όχι στις

παροχή υποστήριξης σε ένα μέλος της οικογένειας

απαιτήσεις της φροντίδας ενώ τα ευρήματα αυτά

με νοητική στέρηση αποτελεί μία δια βίου ευθύνη για

εξηγούνται από την νοητική επεξεργασία που κάνει

ένα εξαρτώμενο άτομο και ότι οι φροντιστές αυτοί με

ο φροντιστής για το περιεχόμενο της φροντίδας και

αναφορά κυρίως στις γυναίκες, δεν έχουν επαρκή

τον έλεγχο τον οποίο ασκεί στα προβλήματα της

συζυγική υποστήριξη (Essex et al 1999).

νόσου (Seltzer et al 1995).

Τρίτον, οι απαιτήσεις για κοινωνικές υπηρεσίες

Σε διαχρονικές μελέτες (Essex et al 1999) εξέτασης

έχουν αυξηθεί γρηγορότερα από τα ποσά που

του στρες και της αντιμετώπισης φροντίδας ατόμων

δαπανώνται για τους υπηρεσίες αυτές, ιδιαίτερα για

με νοητική στέρηση φάνηκε ότι οι μητέρες σε

τα ενήλικα άτομα με νοητική στέρηση και άλλες

σύγκριση

αναπτυξιακές ανωμαλίες που ζουν με την οικογένεια

περισσότερες στρατηγικές επίλυσης προβλήματος,

τους. Εξάλλου η σύγχρονη πολιτική τάση πολλών

γεγονός το οποίο μετριάζει τις επιδράσεις του στρες

κυβερνήσεων σε διάφορα κράτη είναι η μείωση του

στη ψυχική τους υγεία. Συγκριτικές μελέτες για τους

ρόλου του κράτους στη φροντίδα και η στροφή προς

ηλικιωμένους

την

φροντιστές,

οικογενειακή

στήριξη,

προσαρμογής

χωρίς

όμως

ανάλογους πόρους που θα βοηθήσουν την οι

τους

με

νοητική

στέρηση

επικεντρωμένες

με

τους

σε
οι

πατέρες

σχέση

πιο

χρησιμοποιούν

στο

με

συναίσθημα

χρησιμοποιούν

τους

ηλικιωμένοι

νεότερους

παρουσιάζουν

χαμηλότερα επίπεδα επιβάρυνσης συγκρινόμενοι με
τους

νεότερους,

αλλά

αναζητούν

πνευματική

υποστήριξη περισσότερο από την οικογενειακή,
διότι δεν θέλουν να διαταράξουν τις οικογένειες των
υπόλοιπων παιδιών τους (Hayden et al 1999).

Από την άλλη, η Pruchno το 2003 βρήκε ότι οι

σοβαρή επιβάρυνση η οποία αυξάνεται όσο τα

ηλικιωμένες γυναίκες που έχουν παιδιά με νοητική

παιδιά αυτά μεγαλώνουν και οι γονείς τους γίνονται

στέρηση βρίσκουν μεγάλη συμπαράσταση, αγάπη

ηλικιωμένοι. Η ανάπτυξη παρεμβάσεων για τη

και στοργή από αυτά τα παιδιά με αποτέλεσμα να

μείωση της επιβάρυνσης που βιώνουν οι οικογένειες

αντλούν μεγάλη ικανοποίηση από το ρόλο της

οι οποίες φροντίζουν άτομο με νοητική στέρηση

φροντίδας. Βρέθηκε επίσης ότι η πνευματικότητα η

είναι τόσο δυνατή όσο και αναγκαία. Επειδή στις

οποία

στρατηγική

περιπτώσεις

αυτές

αντιμετώπισης των δυσκολιών της φροντίδας από

οικογενειακή

και

ηλικιωμένους φροντιστές μπορεί να έχει σημαντική

οποιεσδήποτε

παρεμβάσεις

επίδραση στην επιβάρυνση, βοηθώντας τα άτομα να

στρατηγικές χρειάζεται να στοχεύουν όχι μόνο στο

αποδεχτούν

άτομο που υποφέρει, αλλά και στους οικογενειακούς

χρησιμοποιείται

το

πολύ

πρόβλημα

και

ικανοποίηση από τη φροντίδα

ως

να

αντλήσουν

(Miltiades

and

Pruchno 2002).

Επίλογος

η
όχι

φροντίδα

αποτελεί

ατομική

υπόθεση,

και

προληπτικές

φροντιστές. Αυτοί με τη σειρά τους θα είναι σε θέση
να ανταποκριθούν στα μοναδικά χαρακτηριστικά του
ατόμου, όπως οι συ- μπεριφορικοί και λειτουργικοί

Συμπερασματικά οι έρευνες έχουν δείξει ότι η

περιορισμοί με τέτοιο τρόπο που να μειώνονται οι

φροντίδα ενός παιδιού με νοητική στέρηση είναι

αρνητικές επιπτώσεις της μακροχρόνιας φροντίδας.

στρεσσογόνα και προκαλεί
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