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PROFILUL FAMILIEI CU UN PăRINTE TRAUMATIZAT 
EFECTE ASUPRA SISTEMUL NERVOS CENTRAL

PROFILE OF FAMILIES wITH A PARENT TRAUMATIZED 
EFFECTS ON CENTRAL NERVOUS SYSTEM

Rotărescu Virginia

REZUMAT  
Rezumatul tezei de doctorat al doctorandei Rotărescu Virginia, efectuată sub conducerea Acad.Prof.Dr. ştefan Milea, susţinută la UMF”Carol Davila” 
București, la data de 9 decembrie 2008. Ca urmare a susţinerii și aprobării tezei de către Comisia de doctorat, autoarea a primit titlul de “doctor în știinţe 
medicale”, confirmat prin Ordin MS nr. 3658 din data 10-04-2009. 
Rezumatul respectă structurarea din teza de doctorat, partea generală, de sinteză a datelor din literatura de specialitate, incluzând rezultatele studiilor 
efectuate la nivel naţional și internaţional, inclusiv studiul “COSIP” (la care am participat efectiv) privind relaţiile dintre: 1. Boala parentală și familie (axată 
prioritar pe bolile somatice cronice și traumatismele cranio-cerebrale și vertebro-medulare acute), atât sub aspectul lor dinamic evolutiv / recuperator, cât și 
sub aspectul consecinţelor lor psihologice intra-familiale; 2. Relaţiile dintre boala parentală și copiii din familie; 3. Importanţa particulară a traumatologiei 
SNC, ca model a patologiei acute parentale și a repercursiunilor sale; 4. Analiza familiei ca sistem și a influenţei sale asupra comportamentului psiho-social 
a tuturor membrilor familiei și a copilului în special, în condiţiile patologiei somatice parentale cronice sau acute; 5. Analiza sistemelor de sănătate mintală 
și a posibilităţilor lor de intervenţie preventivă și curativă în cazul familiilor sub risc generat de patologia somatică. Partea a doua a tezei, care reprezintă  
cercetarea propriu-zisă (contribuţiile proprii) include Obiectivele studiului, ipotezele de la care s-a pornit, prezentarea metodologiei de investigaţie și a 
materialului studiat (subiecţii studiului), prezentarea și discutarea rezultatelor, însoţită de o analiză statistică și de compararea lor cu datele din literatură, 
urmate de expunerea concluziilor care derivă. Bibliografia tezei include 156 titluri, dintre care am selectat pentru actualul rezumat 15 – pe care le-am 
considerat de importanţă majoră.
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SUMMARY 
Abstract of doctoral thesis of the doctoral candidate Rotărescu Virginia carried out by the Acad. PhD Stephen Milea held at UMF "Carol Davila" Bu-
charest, on December 9, 2008. As a result of the support and approval of the thesis by the Doctoral Committee, the author has received the title of  "MD 
in Medical Sciences", confirmed by Minister of Health Order no. 3658 dated December 9, 2008.
The summary complies with the structure of the thesis, the overall, of synthesis of data from specialized literature, including the results of studies at natio-
nal and international level, including “COSIP" study (which I actually attended) on relations between: 1.Parenting and family illness (based primarily on 
chronic somatic and cranial -cerebral trauma and acute spinal cord), both in terms of their dynamic evolution / recovery and in terms of their intra-family 
psychological consequences; 2.Relations between parental illness and children from the family; 3.SNC traumatology particular importance as a model of 
acute parental pathology and its repercussions; 4.Analysis of the family as a system and its influence on the psychosocial behaviour of all family members 
and particularly of the  child, under parental somatic chronic or acute pathology conditions; 5.Analysis of mental health systems and their possible curative 
and preventive intervention for families under risk generated by somatic pathology. The second part of the thesis, which is the research itself (own contri-
butions) includes study objectives, assumptions from which it started, presenting the methodology of investigation and study material (study subjects) pre-
senting and discussing the results, together with a statistical analysis and of their comparison with literature data, followed by the drawing of conclusions  
which derived. Thesis bibliography includes 156 titles, of which I have selected for the current summary no.15 – which I considered of major importance.
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INTRODUCERE

De foarte mult timp este recunoscut faptul că să-
nătatea membrilor familiei influenţează echilibrul 
acesteia și pe al membrilor care o compun.

la început, atenţia a fost reţinută de efectele tul-
burărilor psihice pentru ca, apoi, să devină tot mai 
evident faptul că și afecţiunile somatice au consecinţe 
care nu mai pot fi ignorate. Interesul a fost centrat 
cu precădere asupra familiei și a membrilor săi adulţi, 
copiii făcând obiectul unor studii sistematice abia în 
ultimele decenii.

Astăzi, sunt tot mai multe datele care atestă efici-
enţa unor măsuri psiho-profilactice precoce destina-
te familiilor și copiilor acestora, în cazul în care unul 
dintre părinţi este suferind somatic. Prevenirea con-
secinţelor afecţiunilor somatice ale părinţilor asupra 
copiilor are, ca principal suport un sistem de servicii 
profilate și, ca verigă intermediară obligatorie, familia. 
Cele mai multe studii în domeniul consecinţelor boli-
lor somatice asupra familiei și a membrilor acesteia au 
fost focalizate asupra afecţiunilor cronice. 

Sunt foarte puţine datele privind impactul, asupra 
familiei și a membrilor săi pe care îl au afecţiunile 
acute și, îndeosebi, un traumatism al SNC (sistemul 
nervos central). Sunt aproape ignorate aspectele care 
privesc perioadele de timp imediat următoare debu-
tului afecţiunilor acute ale SNC asupra familiei și mai 
ales asupra copiilor. 

Traumatismele, cranio-cerebrale (TCC) respectiv 
vertebro-medulare (TVM), ocupă un loc important, 
în continuă creștere, în rândul patologiei persoanelor 
tinere având copii minori.

Am ales această temă din mai multe motive: 1. im-
pulsionată de studiul COSIP* ( „Children of Somati-
cally Ill Parents”), în care am fost implicată direct, și 
prin care s-a demonstrat că: a. traumatismele cranio-
cerebrale și vertebro-medulare au consecinţe severe 
asupra familiei și copiilor; b. intervenţia psihologică 
de prevenţie precoce este eficientă; c. în ţara noastră, 
familia cu un părinte afectat somatic este puţin re-
ceptivă la oferta de servicii psiho-profilactice preco-
ce; 2. pentru că suntem convinși că o cunoaștere mai 
bună a profilului problematicii psihice / psihologice 
a familiilor este o condiţie favorabilă pentru succesul 
terapiei; 3. deoarece traumatismele, cranio-cerebrale 
și vertebro-medulare sunt fenomene în continuă as-
censiune în societatea modernă; 4. din perspectiva 
riscului exercitat de aceste afectări asupra părinţilor 

tocmai în perioada în care au copii minori; 5. pe baza 
constatărilor că toate acestea sunt aspecte de care nu 
s-a ocupat nimeni până acum.

PARTEA I: SINTEZA DATELOR DIN LI-
TERATURA DE SPECIALITATE

1.1.Date din literatura de specialitate privind rela-
ţiile familie - boală parentală.

Calitatea vieţii familiale este determinată atât de 
factori exteriori — cadru social și cultural, nivel de 
satisfacere al nevoilor materiale (de la hrană și spa-
ţiu locuibil, la buget, confort, posibilităţi de consum 
cultural și trai civilizat) — cât și de factori interiori 
(calitatea relaţiilor interpersonale). 

Calitatea relaţiilor interpersonale poate fi estimată 
prin intermediul mai multor indicatori subiectivi, 
cu un impact esenţial în orice predicţie familială, 
și anume: 
•	 climatul socio-afectiv,
•	 bunăstarea sexuală, 
•	 autenticitatea și completitudinea comunicării 

între parteneri și copiii lor,
•	 păstrarea unui echilibru dinamic între fuziune 

și autonomie psihologică,
•	 fluenţa graniţelor intergeneraţionale,
•	 coerenţa și consensul modelelor de rol conju-

gal și parental oferite copiilor în procesul de 
educaţie,

•	 gradul de confort și securizare psihică, rezul-
tat din sentimentul apartenenţei familiale, ca 
antidot al singurătăţii și abandonului dezechi-
librant,

•	 capacitatea de păstrare și transmitere a mode-
lelor spiritual-valorice pozitive psihosociale .

Date din literatura de specialitate privind sănăta-
tea psihică și somatică a membrilor familiei:  O fami-
lie bolnavă din punct de vedere interpersonal gene-
rează, în perspectivă, o societate fragilă din punct de 
vedere psihosocial. Ea distorsionează profund rolurile, 
scopurile, aspiraţiile și comportamentele membrilor 
săi, periclitează — în consecinţă — nu numai efici-
enţa și stabilitatea socială a acestora ci și coerenţa și 
echilibrul psihomoral al societăţii ca întreg.

Atunci când un părinte se îmbolnăvește, familia 
trebuie să se confrunte cu procedurile medicale, cu 
spitalizări, declin în statusul socio-economic, cu de-
pendenţa pacientului faţă de ceilalţi membri ai fami-
liei, cu alterări fizice, stigmatizare socială, schimbări 
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în perspectiva viitorului și, în cazul bolilor termina-
le, cu condiţionarea vieţii părintelui de către boală. 
Afectarea sănătăţii părintelui este adeseori dramatică 
deoarece suferinţei generată de acest eveniment de 
viaţă i se adaugă dezorganizarea familială declanșată 
de noile obligaţii revenite părintelui sănătos, care ast-
fel nu mai este disponibil pentru copii.  Consecinţele 
acestor evenimente stresante de viaţă solicită din par-
tea părintelui sănătos mecanisme de coping și au un 
impact serios asupra dezvoltării copiilor cu risc pentru 
tulburări psihiatrice (Rutter, 1966 citat de Romer și 
col. 2005). 

În metaanaliza făcută de Romer (2005) se relevă că 
lewis  (1986) este primul care, prin sintetizarea a 
15 studii empirice, oferă informaţii despre impac-
tul cancerului asupra vieţii de familie concentrând, 
în 11 aspecte, cele mai importante problematici 
raportate de pacienţi, parteneri și copii, și anume: 
1. presiuni emoţionale (frică, nefericire, furie, etc.); 
2. solicitări fizice de îngrijire; 
3. nesiguranţa privind prognosticul pacientului; 
4. frica de moartea pacientului; 
5. schimbările survenite în rolurile familiale și în 

stilul de viaţă; 
6. constrângerile financiare; 
7. consolarea pacientului; 
8. conștientizarea absenţei serviciilor de suport; 
9. preocupări existenţiale (de ex. copiii pun în-

trebări despre sensul vieţii); 
10. creșterea dorinţei de închidere fizică combi-

nată cu scăderea dorinţei pentru intimitatea 
sexuală în relaţia cu partenerul; 

11. divergenţa nevoilor din familie precum epui-
zarea la pacient, neliniștea la partener și preo-
cupările existenţiale la copii.

Date din literatura de specialitate privind bolile 
cronice somatice ale părinţilor:  

Încă din 1996, Rutter a constatat că afecţiunile 
cronice ale părinţilor pot constitui un factor de risc 
asupra sănătăţii mentale a copiilor. Numeroase studii 
ulterioare, centrate pe copii ai căror părinţi au avut 
cancer, HIV, hemofilie ș.a. au relevat 2 aspecte im-
portante: dificultăţile copiilor aflaţi în această situaţie, 
pe de o parte, și eficienţa măsurilor preventive, pe de 
altă parte

G. Romer, în „Children of somatically ill Parents –  
A methodological Review”  (2002) menţionează că, 
în urma explorării datelor epidemiologice ale Centru-
lui Naţional pentru Statistica Sănătăţii, încă din 1997 

Worsham et al, au concluzionat că „aproximativ 5 - 
15% dintre copii și adolescenţi pot avea părinţi care 
suferă de o boală semnificativă”. Interesul acordat im-
pactului bolii parentale asupra familiei s-a concretizat 
într-un recent studiu multicentru european „Children 
of Somatically Ill Parents” (COSIP*, 2002-2005). 
Bazat pe o fundamentare teoretică profundă pentru 
fiecare ipoteză cercetată, studiul este  o combinaţie 
între metodologia calitativă și cea cantitativă, inte-
grând dimensiunile subiective ale familiilor într-un 
design longitudinal prin interviuri semistructurate 
sau deschise și considerând copingul ca fiind un pro-
ces. Pentru prima dată în Europa (și în România), a 
fost conceptualizat, implementat și evaluat modelul 
serviciilor de sănătate mentală centrat pe copil pentru 
familiile cu un părinte bolnav somatic, cu boli   dintr-
o mare varietate etiologică. Contribuţia României a 
fost parţial diferită de a celorlalţi parteneri europeni 
ai studiului COSIP* deoarece tema a vizat afecţiu-
nile medicale acute (traumatismele cranio-cerebrale, 
TCC și traumatismele vertebro-medulare, TVM). 
Prin COSIP* (Romer et al, 2005) în România au fost 
abordate două aspecte inovative din punct de vedere 
clinic, precum: 

•	 centrarea interesului asupra familiei cu un pă-
rinte afectat acut cerebro-medular ca fiind un 
grup vulnerabil cu risc pentru probleme de să-
nătate mentală; 

•	 constituirea unei echipe interdisciplinare, de 
colaborare, între experţii din domeniul sănă-
tăţii mentale a copilului și adolescentului (psi-
hiatrii și psihologi) și profesioniștii din zona 
medicinii somatice destinată adultului.

Există și interesul de a îmbunătăţi percepţia asupra 
creșterii nevoii abordărilor interdisciplinare în îngriji-
rile medicale somatice, în vederea augmentării com-
plianţei la tratamentul prin intervenţie psihologică 
(Rotărescu, 2002).

Date din literatura de specialitate privind TCC și 
TVM ale părinţilor: o caracteristică comună studiilor 
care abordează conseciţele afectării acute a SNC este 
că nici unul nu are în vedere copiii părinţilor afectaţi 
și, cu atât mai puţin, aspectele privind evoluţia pe ter-
men lung a acestor tulburări sau pe cele ale interven-
ţiei psihologice preventive. 

a. TCC de gravitate medie sau severă - sunt în 
creștere  pe plan mondial și naţional.  

Efectele unui traumatism cranio-cerebral pot fi 
clasificate în trei categorii: fizice, cognitive și compor-
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tamentale. Efectele fizice includ simptome precum 
crizele epileptice, scăderea vitezei coordonării motorii 
și prezenţa mișcărilor anormale (tremor, spasticitate). 
Efectele cognitive constau în tulburări ale atenţiei, 
concentrării și ale memoriei, probleme ale comunică-
rii receptive și expresive, dificultăţi ale iniţierii și pla-
nificării activităţilor zilnice, scăderea raţionamentului 
și judecăţii. Efectele comportamentale includ agitaţia 
și iritabilitatea, agresivitatea verbală și fizică, impulsi-
vitatea, depresia și ideile suicidale, centrarea egocen-
trică sau pe sine în relaţiile interpersonale. Consecin-
ţele psihologice privind relaţiile intrafamiliale sunt 
adeseori dramatice.

b. Traumatismele vertebro-medulare (TVM) -  
constituie o afecţiune traumatică catastrofală. Su-
pravieţuitorii unui traumatism vertebro-medular vor 
avea frecvent complicaţii medicale infirmizante (du-
reri cronice, disfuncţii vezicale și intestinale creșterea 
susceptibilităţii la infecţii respiratorii și deseori au 
paralizii irecuperabile). Cele mai dramatice sunt con-
secinţele psihologice, induse de caracterul devastator 
atât sub aspect fizic cât și sub aspect psihic și încarcă 
pacientul cu o serie de pierderi care particularizează 
această patologie, din care enumerăm doar câteva: 

•	 absenţa intimităţii; 
•	 pierderea independenţei; 
•	 schimbările de rol și de stil al vieţii; 
•	 incertitudini privind viitorul; 
•	 senzaţia de neajutorare; 
•	 dependenţa totală de familie și de prieteni.  
Pierderea suferită declanșează o suferinţă intensă 

(doliu). Toţi acești factori afectează adaptarea psiho-
logică. Există totodată o nevoie absolută de suport 
social.

Date din literatura de specialitate privind relaţia 
dintre boala parentală și copil:

În puţine studii s-au găsit referiri la reacţiile psi-
hice ale copiilor în acest context - cum ar fi proble-
me școlare sau somatizări evoluând ca simptome 
prin identificarea cu afecţiunea părintelui - în special 
atunci când handicapul este vizibil (de ex., în afectă-
rile neurologice au fost demonstrate la unii copii tul-
burări psihogene ale mersului prin reacţii conversive). 

Armisted, klein & Forehand (1995, citaţi de Ro-
mer et al, 2005) descriu în studiul lor, considerat a 
fi de referinţă pentru studiile sistematice, necesitatea 
identificării mecanismelor și a constelaţiilor care de-
termină varianţa între gradele distresului înregistrat 
la copiii cu părinţi bolnavi somatic. Autorii descriu 

diferite aspecte, cele mai importante privind repercur-
siunile asupra copilului fiind:

•	  gravitatea bolii parentale în debut, sau pe par-
cursul evoluţiei; 

•	 semnificaţia multiplelor variabile moderatoare 
precum relaţia maritală, relaţia părinte-copil 
precedentă debutului bolii parentale ca și sta-
rea mentală a părintelui bolnav; 

•	 depresia parentală și / sau  retragerea; 
•	 conflictul intraparental și divorţul parental.
Rezultatele studiului cross-secţional „Children of 

Somatically Ill Parents” (COSIP*) a evidenţiat că la 
copiii și adolescenţii cu un părinte bolnav se înregis-
trează scoruri mai mari ale simptomelor comporta-
mentale decât normele de vârstă sau de control, cu 
o tendinţă netă către internalizare (de ex. depresie, 
anxietate, reacţii psihosomatice). Copiii mai mici au 
probleme mai importante decât cei mai mari,  iar 
adolescentele raportează mai multe simptome decât 
băieţii. Ca predictori de risc și / sau de protecţie, da-
tele sugerează că, variabilele bolii parentale, precum 
nivelul afectării fizice, durata și prognosticul, joacă 
un rol minor pentru răspunsurile psihologice ale co-
piilor comparativ cu adaptarea părinţilor / familiilor 
și paternurile de coping. Depresia maternală, slaba 
funcţionare familială și capacităţile scăzute de coping 
parental prezic rezultate psihologice slabe la copii, 
mai mult decât orice altă variabilă a bolii. Aceștia in-
formează despre strategiile de îngrijire a sănătăţii în 
sensul că intervenţiile pentru sănătatea mentală au ca 
scop prevenţia psihopatologiei la copii și pot ţinti acei 
factori care pot fi influenţaţi de către acestea.(Onose, 
Rotărescu și col., 2008).

În cadrul părţii generale a tezei am realizat o sin-
teză a datelor din literatura de specialitate și a altor 
aspecte extrem de importante ale familiilor care se 
confruntă cu astfel de probleme grave,  cum sunt: fac-
torii de risc suplimentari adăugaţi, capacitatea versus 
incapacitatea „părintelui de sprijin” de a face faţă și 
modul cum reușește să facă faţă, variatele posibilităţi 
de răspuns la stres ale familiei concepută ca și concept 
/ sistem, cât și înzestrările, datoriile și necesităţile ser-
viciilor de sănătate în confruntarea cu problematica 
complexă dezbătută (1.2. Recunoașterea factorilor de 
risc din familii; 1.3. Familia cu un părinte traumati-
zat acut pe SNC și părintele de sprijin; 1.4. Familia-
concept și sistem; .1.5. Sănătatea și serviciile pentru 
sănătate) – problematică pe care o voi aborda într-un 
articol separat. 
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PARTEA II: CONTRIBUŢII PERSONALE

Introducere: Studiul prezent este consecinţa con-
vingerii că tehnicile de intervenţie psihologică pre-
ventivă precoce sunt mult mai eficiente dacă sunt cu-
noscute obstacolele care stau în calea implementării și 
aplicării lor. În această accepţie familia și părintele de 
sprijin sunt fundamentale atât pentru buna evoluţie 
a pacientului cât și, mai ales, pentru corecta abordare 
a copilului. Mi-am propus surprinderea și descrierea 
modificărilor apărute în familie, în urma trauma-
tismului cranio-cerebral sau/și vertebro-medular al 
unuia dintre părinţi, iar apoi sintetizarea acestor date 
într-un profil specific. Argumentele fundamentale 
care stau la baza cercetării prezente sunt: 

1). Sănătatea și calitatea vieţii familiale sunt afec-
tate iar copiii suferă cel mai mult în confruntarea cu 
un asemenea stres, iar sprijinul obișnuit oferit de pă-
rinţi, poate fi insuficient. 

2). alături de un consilier, familia se va reorganiza 
în condiţii mai bune, va fi mai suportivă, își va adap-
ta corespunzător relaţiile cu copiii și își va relua dez-
voltarea chiar dacă situaţia părintelui bolnav nu se va 
îmbunătăţi radical. 

3). pentru a putea oferi, însă, cele mai eficiente ser-
vicii și a interveni, astfel, în prevenirea instalării unei 
psihopatologii ca efect pe termen lung asupra copilu-
lui, este nevoie să cunoaștem fenomenele care survin 
în cadrul familiei atunci când unul dintre părinţi este 
afectat printr-un traumatism acut al SNC. 

4). Cele de mai sus și faptul, de la sine înţeles, că o 
cunoaștere a cauzelor rezistenţei familiei la oferta de 
suport (Rotărescu și col., 2006 „The profile ...”) con-
stituie o condiţie preliminară a succesului demersului 
psihoprofilactic, sunt argumentele care atestă actuali-
tatea și utilitatea studiului prezent.

2.1. OBIECTIVE ȘI IPOTEZE: 

Cercetarea își propune să descrie profilul famili-
ei cu un părinte traumatizat acut asupra SNC prin 
surprinderea diferenţelor existente faţă de familia fără 
intervenţia unui eveniment stresant similar (normală). 
Obiectivele practice constau din: 

1. aplicarea rezultatelor cercetării anterioare în fa-
miliile cu un părinte traumatizat acut cranio-cerebral 
și / sau vertebro-medular, mediu sau sever (Rotărescu 
și col., 2006, „The Early...” ); 

2. iniţierea măsurilor de prevenţie precoce împo-

triva psihopatologiei copiilor acestora prin intervenţie 
psihologică în cabinetul psihologic al Spitalului Cli-
nic de Urgenţă ”Bagdasar-Arseni”, organizat deja ca 
centru-pilot. (Onose și col., 2008; Rotărescu și col. 
2006, „Quality of life...”).

Ipotezele de la care pornește cercetarea sunt: 
•	 I1.  Dacă unul dintre părinţi suportă un trau-

matism acut asupra SNC, atunci în sistemul 
familial apar modificări majore care transfor-
mă pattern-urile obișnuite ale familiei; 

•	 I2 . Severitatea consecinţelor determinate de 
traumatism depinde de particularităţile fami-
liei; 

•	 I3. Cu cât sistemul familial este mai destruc-
turat cu atât efectele asupra copiilor sunt mai 
importante.

2.2. MATERIAL ȘI METODă

2.2.1. Material: Subiecţii cercetării în număr de 
116 familii, cu copii între 6-17 ani, s-au constituit  în 
două loturi: a.  lotul experimental  - format din 58 de 
familii ale pacientului cu TCC sau/și TVM, a cuprins 
58 de părinţi de suport și 58 de copii; b. lotul martor 
- format din 58 de familii normale, a cuprins 116 pă-
rinţi și 58 de copii.

Selecţia cazurilor: 
Subiecţii lotului experimental (e1) au fost selectaţi 

în perioada 1.octombrie.2002-31.decembrie.2004, 
pornind de la pacienţii internaţi prin Camera de gar-
dă-Neurochirurgie a Spitalului de Urgenţă „Bagda-
sar-Arseni”, victime ale unui TCC/TVM mediu sau 
sever.  

Selecţia s-a făcut conform principiului EPSEM 
(Equal Probability of Selection Method), pe baza 
unei randomizări stratificate, respectând criteriile: 

•	 CGS (Coma Glasgow Scale), din protocolul ne-
urochirurgical, cu un scor cuprins între 3 și 12 ; 

•	 familii de rezidenţă, legal constituite (căsă-
toriţi) proprii pacienţilor, normale, nuclere 
complete până la intervenţia evenimentului 
traumatic; 

•	 copii sănătoși între 6-17 ani ; 
•	 vorbitori de limbă română și un IQ cel puţin 

mediu pentru o bună capacitate de înţelegere  
și colaborare în completarea chestionarelor; 

•	 domiciliul în București și suburbii până la 100 
km de capitală; 

•	 •	fără	probleme	de	sănătate	fizică/mentală	în	
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antecedente sau internări anterioare; 
•	 semnarea consimţământului de participare; 
Abordarea partenerilor de suport: Contactul a fost 

stabilit fie direct (când erau întâlniţi la patul bolnavu-
lui), fie prin intermediul pacientului (atunci când aces-
ta colabora), sau al medicului curant. Subiecţii lotului 
martor (e2) au fost selectaţi, în perioada 1 iulie 2005 – 
30 iunie 2006, din populaţia generală (după principiul 
EPSEM) respectând criteriile de selecţie (mai puţin 
condiţia medicală) și caracteristicile lotului experimen-
tal. Identificarea familiilor s-a făcut începând cu copiii, 
astfel că au fost explorate grădiniţele, școlile și liceele 
- discutând cu cadrele didactice. Primul contact cu pă-
rinţii a fost după o discuţie iniţială cu 150 de copii se-
lectaţi după vârstă, sex, număr de fraţi și statusul socio-
profesional al părinţilor. Prima evaluare s-a concretizat 
în 77 de seturi complete, iar familiile au fost convocate 
pentru reevaluare la un termen după 6 luni. 

Reevaluarea: În nici una dintre familiile chestio-
nate nu au intervenit evenimente care să destabilizeze 
rutina sistemului, eșantionul final, complet investigat 
fiind format din 58 de familii, 174 de subiecţi.  

2.2.2. Metodele de cercetare: 
Metoda experimentului natural ex post facto: si-

multan (compararea grupurilor între ele, într-o sec-
ţiune transversală) și succesiv (compararea unui grup 
cu el însuși, într-o secţiune longitudinală). Variabilele 
independente  sunt: 

a. traumatismul (cranio-cerebral și/sau vertebro-
medular) intervenit în familie și funcţie de care pot 
apărea o serie de modificări ce se constituie în varia-
bilele  dependente; 

b. tipul de familie — familiile pacientului trauma-
tizat formează lotul experimental și familiile normale 
pe cel de control. 

Observaţia indirectă prin metoda anchetei pe bază 
de chestionar – pentru recoltarea datelor necesare stu-
diului în scop de screening, diagnostic și evoluţie

Metoda psihometrică care constă în aplicarea 
chestionarelor și inventarelor validitate, standardizate 
și etalonate, verbale și individuale cu timp la alegerea 
subiectului.

Metoda cuantificării folosind ca bază teoretică 
statistica, pentru prelucrarea datelor recoltate, în ve-
derea interpretării lor.

2.2.3. Instrumentele de lucru: 
Scala karnofsky - evaluarea severităţii consecinţe-

lor traumatismului. Evaluarea pacientului pe această 
scală a fost făcută de medicul curant.

BADO-C (Basic Documetation-C Chestionar) 
prin care se notează vârsta, statusul socio-profesional 
și de instrucţie al părinţilor.

BDI (Beck Depresion Inventory, Beck, 1996) 
evidenţiază sănătatea mentală a părinţilor cu în-
cadrările: 0-10=„normal”; 11-16=„depresie ușoa-
ră”; 17-20=„borderline”; 21-30=„depresie medie”; 
31-40=„depresie severă”; peste 40=„depresie extremă”. 

SF-8TM Health Survey ( A manual for Users of 
the SF-8 TMHS, Ware și col., 2001) surprinde sta-
rea de sănătate fizică a părinţilor. Scor: până la 27% = 
„foarte săracă”; 27-35% = „săracă”; 36-47% = „destul 
de bună”; 47-52 = „bună”; 52-57% = „foarte bună”; 
peste 59% = „excelentă”

FAD (McMaster Family Assessement Device, 
McCubin și col., 2000). Scorurile înalte indică un 
înalt grad al disfuncţionalităţii familiale. Are mai 
multe subscale: 

•	 funcţionare generală; 
•	 rezolvarea de probleme; 
•	 comunicarea; 
•	 roluri; 
•	 receptivitate afectivă; 
•	 implicarea afectivă; 
•	 control comportamental
F-COPES (Family Crisis Oriented Personal Sca-

les, Hamilton, 2000) evaluează stilul de coping la ni-
vel familial. Are mai multe subscale: 

•	 căutarea suportului social; 
•	 reîncadrare, reorganizare; 
•	 orientarea către suport spiritual; 
•	 mobilizarea familiei către căutarea și accepta-

rea ajutorului; 
•	 evaluare pasivă 
CBCl ( Child Behavior Checklist, 4-11ani) și 

ySR (youth Self Report, 12-18ani) măsoară simp-
tomele psihologice ale copiilor și adolescenţilor 
(CBCl/ySR, Achenbach, 1991). Chestionarele con-
ţin 113 (CBCl) respectiv 112 (ySR) itemi referitori 
la comportamente și trăiri personale. Are două tipuri 
de sub-scale: 

•	 restrânse (limitate): retragere în sine, acuze 
somatice, anxietate/depresie, probleme socia-
le, probleme de gândire, probleme de atenţie, 
comportament delincvent și comportament 
agresiv; 

•	 extinse (cuprinzătoare): internalizare, externa-
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lizare și probleme totale. Scorurile T>60 in-
clud o simptomatologie borderline.

Aplicarea bateriei de chestionare fiecărui subiect 
în parte s-a făcut în două momente:

T0 = prima evaluare, înainte de externarea pă-
rintelui bolnav, s-a asigurat în spital pentru toţi su-
biecţii. Asistenţa psihologului a fost necesară pentru 
clarificarea aspectelor incerte, astfel încât completarea 
formularelor să fie făcută corect și fără greșeli de în-
ţelegere.

T2 = reevaluarea, după 6 luni de la externarea 
părintelui bonav.  Termenul a fost stabilit telefonic, 
chestionarele au fost distribuite personal la fiecare fa-
milie observată, pentru a fi completate de părintele de 
sprijin și de copil. Fiecăruia în parte i s-a făcut un nou 
instructaj legat de sarcina de completare și s-au adus 
noi clarificări. Recuperarea chestionarelor s-a făcut 
printr-o întâlnire prin care s-a urmărit și verificarea 
acurateţei completării.  

2.2.3. Rezultate și Discuţia rezultatelor:
Prelucrarea statistică a datelor colectate prin în-

tregul demers al cercetării s-a făcut informatizat cu 
SPSS 10.05, descriptiv și inferenţial. Partea descrip-
tivă a programului a permis calcularea tendinţelor 
centrale (media, mediana, modul, abaterea standard și 
varianţa) surprinderea corelaţiilor existente (testele t 
student, Mann-Whitney, semnificaţia mediilor, Pear-
son, Spearman-rho, lambda-tau, Goodman-kruskal 
tau, eta, ANOVA one-way); prin statistica inferenţială 
s-a argumentat reprezentativitatea rezultatelor (testul 
chi pătrat). În cadrul programului statistic, cu ajutorul 
Syntax030822, s-a făcut normalizarea scorurilor brute 
și sumarizarea în scale a chestionarelor. 

lotul experimental, format din 58 de familii, a în-
sumat un număr de 116 subiecţi, din care 58 de pă-
rinţi de suport și 58 de copii. Media de vârstă: 27,15 
ani, din care media de vârstă a taţilor de suport a fost 
de 40 de ani, iar a mamelor de suport de 42 de ani. 
În studiul nostru, taţii au fost preponderent victime, 
într-o proporţie de 60,3%, mamele fiind reprezentate 
în proporţie de 39,7% (x2 =30.72; p<0.01).

Din perspectiva diagnosticului părintelui bol-
nav, 56,9% pacienţi au suportat un TCC grav sau  
mediu, 31% un TVM și 12,1% TCC+TVM. Înainte de  
externare, evaluarea făcută de medicul curant după 
Scala karnofski, permite evaluarea evoluţiei. Pro-
gnosticul făcut asupra dizabilitării pacientului descrie 
o „progresie” a acesteia pentru 13,8% dintre părinţii 

afectaţi, „statică” pentru 32,8% și „curabilă” în cazul 
a 53,4% dintre pacienţi (x2= 13,68; p<0,01). După 6 
luni de la accident, 50% dintre părinţii cu traumatism 
erau în remisie.

Din perspectiva părinţilor de suport, eșantionul a 
cuprins 60,3% mame și 39,7% taţi cu medie de vârstă 
de 40,95 ani (DS=6,48). Copiii acestor familii au avut 
ca medie de vârstă 11,9 ani (DS=3,47). După poziţia 
în fratrie, 62,8% au reprezentat primul născut, 27,6% 
al doilea născut și 8,6% al treilea născut din familie 
(x2= 30.72; p<0.01). Toţi copiii locuiau împreună și 
erau îngrijiţi de către părinţii lor. 

După traumatizarea unuia dintre părinţi, 31,2% 
dintre copii au fost preluaţi de bunici, 18,6% de rude, 
10,8 de către vecini și prieteni iar 21,3% dintre copii 
s-au îngrijit singuri de ei și de fraţii lor.

lotul de control, format din 58 de familii norma-
le (conform criteriilor de clasificare), a însumat un 
număr de 174 de subiecţi: 116 părinţi și 58 de copii. 
Vârsta și structura familiilor a fost similară celor din 
lotul I. 

Psihodinamica traumatismului acut al SNC de-
clanșată în cadrul sistemului familial: traumatizarea 
acută asupra SNC, a unuia dintre părinţi, determină o 
serie de modificări care reorganizează, într-o manieră 
surprinzătoare, sistemul familial. Rezultatele studiului 
nostru converg către descrierea unei psihodinamici, 
prin tendinţele declanșate în sistem, de intervenţia 
evenimentului traumatic. Tabloul modificărilor se re-
feră la:

Modificări post-traumatice la nivelul sistemului 
familial: 

•	 scăderea interesului pentru rezolvarea proble-
melor generale; 

•	 nevoia crescută pentru suport social, spiritual 
și mobilizare către căutarea și acceptarea  aju-
torului; 

•	 adecvarea răspunsului emoţional; 
•	 reorientarea pe reguli; 
•	 creșterea interesului pentru sarcinile personale 

și autoresponsabilizare; 
•	 un mai bun interes pentru activităţi și o mai 

mare valorizare a acestora; 
•	 imbunătăţirea comunicării dintre membrii fa-

miliei printr-o corectare a mesajului transmis, 
atât în conţinut cât și în direcţie; 

•	 sănătate mentală generală îmbunătăţită;
Pentru părinţii sănătoși („părintele de sprijin”): 
•	 apariţia și dezvoltarea depresiei; 
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•	 oboseală și epuizare accentuate; 
•	 apariţia tulburărilor în sănătatea fizică și pre-

zenţa durerilor; 
•	 deteriorarea sănătăţii generale; 
•	 limitări aparute în autoîngrijire și în desfășu-

rarea activităţilor; 
•	 scăderea performanţelor, în activităţi, prin li-

mitările trăite; 
•	 dizabilitări de rol prin scăderea performanțelor;
•	 alterarea funcţionării sociale;
Pentru copii, din descrierile părinţilor sănătoși: 
•	 accentuarea problemelor de atenţie, a interna-

lizării problemelor, retragerii sociale; 
•	 diminuarea externalizării problemelor, com-

portamentelor agresive, comportamentelor 
delincvente, problemelor sociale, și a plânge-
rilor somatice; 

•	 normalizarea stărilor anxios-depresive și a 
problemelor totale;

Pentru copii, din autoevaluare: 
•	 intensificarea internalizării problemelor, a 

problemelor de gândire, a somatizării pentru 
cel de-al treilea născut, a intensităţilor anxi-
etăţii și depresiei pentru copiii de vârste mai 
mari, a retragerii sociale; 

•	 externalizare accentuată pentru cel de-al trei-
lea născut cu vârste mai mari; 

•	 normalizarea problemelor de atenţie și a celor 
sociale și a problemelor totale 

•	 diminuarea comportamentelor delincvente.
Evenimentul traumatic intervine într-un sistem 

aflat la limita unei psihopatologii și declanșează ten-
dinţe către o autovindecare. Dar, dirijată până la un 
echilibru fragil, vindecarea  se cere preluată de către 
specialiști, printr-o intervenţie specifică, în caz con-
trar se reinstalează tendinţa către psihopatologie. 

Profilul familiei cu un părinte cu TCC traumatism 
cranio-cerebral mediu și sever sau/și  TVM vertebro-
medular

Familia expusă către traumatizarea asupra SNC a 
unuia dintre părinţi are o medie de vârstă de 27,15 
ani (DS=14,97);  vârsta medie este pentru: părintele 
afectat  de 40,53 de ani (DS=5,65), părintele de spri-
jin de 40,95 de ani (DS=6,48) și copiii de 11,9 ani 
(DS=3,47). 

Tata este victima cea mai frecventă (60,3%) prin 
cădere de la alt nivel (44,8%), prin accidente rutiere 
(25,9%), prin alte cauze (27,6% TCC secundar) dar și 
prin cauze necunoscute (1,7%). Afectările părintelui 

constau în TCC grav sau mediu (56,9%), TVM (31%) 
și TCC+TVM (12,1%) cu o medie a scorurilor de 
evaluare a autonomiei de 55,14 (DS=16,37) iar pro-
gnosticul dizabilitării făcut la externarea pacientului 
este de progresie (13,8%), statică (32,8%) și curabilă 
(53,4%); este constatată remisia pentru 50% dintre 
părinţi, după 6 luni de la externare. 

Părintele de sprijin are dominant studii medii dar 
specific este nivelul primar (care nu apare în familiile 
lotului martor) și este mai puţin angajat decât cel din 
mediul natural.

După intervenţia evenimentului traumatic, mem-
brii familiei devin mai puţin interesaţi de rezolvarea 
problemelor generale. Sunt mai atenţi la felul în care 
ascultă și comunică mult mai corect mesajul celui cu 
care se vorbește. Înteresul pentru sarcinile personale 
este îmbunătăţit  și autoresponsabilizarea este mai 
crescută astfel încât sarcinile sunt preluate și duse 
până la finalizare. Răspund emoţional mai adecvat 
diferiţilor stimuli și, printr-un autocontrol instalat, 
reactivitatea este diminuată. Valorizează mai mult 
activităţile și sunt mai interesaţi de ele. Reorientaţi 
pe reguli, controlul comportamental este îmbunătă-
ţit. Sănătatea mentală generală a sistemului este mult 
crescută, iniţiindu-se tendinţa către normalizare.

În acest context al traumatismului, apar nevoile 
specifice de suport și susţinere. Familia se angajează 
activ în obţinerea ajutorului de la rude, prieteni și ve-
cini, apelează intens la resursele lor religioase și la ser-
viciile bisericești; într-o explorare a resurselor comu-
nităţii, căută solicitând  ajutorul,  dispuși să îl accepte  
și de la ceilalţi. 

Sub presiunea tuturor acestor solicitări, părintelui 
sănătos îi scade funcţionarea socială pe un fond al de-
teriorării sănătăţii generale. Performanţele din activi-
tăţile cotidiene și profesionale sunt tot mai scăzute, 
prin instalarea limitărilor generate de apariţia dureri-
lor  și tulburarea sănătăţii fizice. Problemele declanșa-
te de suferinţele emoţionale conduc la dizabilitări de 
rol prin oboseala și epuizarea tot mai evidente astfel 
încât, „stresul îngrijitorului” este actualizat prin con-
secinţele exprimate în zona autoîngrijirii. Depresia se 
insinuează și devine tot mai evidentă, într-o stabili-
zare la nivel dispoziţional, de unde exercită influenţe 
asupra celorlalţi membri din sistemul familial. 

Mamele sunt mai predispuse către suferinţele 
emoţionale prin trăirea mai intensă a distresurilor și, 
în consecinţă, suportă scăderi mai importante la nive-
lul performanţelor personale, cu dizabilitări accentua-
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te de rol și sociale. În această vulnerabilitate, sunt mai 
mult expuse riscului de a declanșa depresia, exprimă 
o sănătate mentală deficitară și au o calitate  mai scă-
zută a vieţii.

Specificul relaţiei părinte de sprijin-copil constă în 
construirea „conspiraţiei tăcerii”, ca nevoie de  pro-
tecţie a copilului. Cu toate acestea, în această sarcină 
principală a familiei (de căutare și regăsire a echili-
brului), în timp ce manageriază cele două categorii 
ale realităţii – evoluţia bolii și reacţiile negative – din 
contextul „a trăi cu o persoană lezată cerebro-medu-
lar”, copilul este implicat și reacţionează în sensul ne-
cesar descris de Epstein (1993) „ca parteneri în rezol-
varea problemelor”. În consecinţă, crește capacitatea 
de autoevaluare și, intr-un efort de autocorecţie, este 
descrisă tendinţa la normalizare a comportamentelor, 
mai puţin pentru anxietate-depresie, problemele de 
gândire și internalizare. 

2.2.4. Concluzii: 
1. Părintele de suport și copiii peste 12 ani (74,5%), 

după intervenţia evenimentului traumatic, au tendinţa 
să fie mai puţin interesaţi de rezolvarea problemelor 
generale și mai mult orientaţi către starea părintelui 
cu traumatism. Apare astfel necesitatea intervenţiei 
familiei extinse și a grupurilor de suport. 

2. Din această perspectivă, membrii familiei au ten-
dinţa să  fie mai interesaţi de modul în care se exprimă 
și să asculte cu mai mare atenţie ceea ce li se spune 
astfel că se îmbunătăţește comunicarea dintre ei.

3. În acest context traumatic crește responsabiliza-
rea membrilor familiei (inclusiv copii): 

•	 interesul pentru sarcinile personale este îmbu-
nătăţit  și autoresponsabilizarea este mai cres-
cută (65,1% „bordeline” faţă de 66,4% „medi-
cal” în familiile lotului martor); 

•	 răspund emoţional mai adecvat diferiţilor sti-
muli și, printr-un autocontrol instalat, reac-
tivitatea este diminuată (61,3% „borderline” 
faţă de 70,6% „medical” din familiile lotului 
martor); 

•	 valorizează mai mult activităţile și sunt mai 
interesaţi de ele (82,1% „borderline” faţă de 
„79% „medical” din familiile lotului martor); 

•	 devin reorientaţi pe reguli, controlul compor-
tamental este îmbunătăţit. 

4. Apar nevoile specifice de suport social și susţi-
nere, exprimate în exces pentru 15,5% dintre fami-
liile lotului experimental, familia angajându-se activ 

în obţinerea ajutorului de la rude, prieteni și vecini 
(43,5% dintre familiile lotului martor resping acest 
mecanism de coping), iar 67,2% dintre familiile lo-
tului experimental apelează intens la resursele lor re-
ligioase și la serviciile bisericești, se exprimă nevoia de 
orientare către suport spiritual. ( faţă de 50,4% dintre 
cele ale lotului martor).

5. Părinţii de suport: 
•	 au o sănătate generală deteriorată (19%), 
•	 le-a scăzut funcţionarea socială (68,4%), 
•	 performanţele din activităţile cotidiene și pro-

fesionale sunt tot mai scăzute (72,4%),
•	 suportă instalarea limitărilor generate de apa-

riţia durerilor ( 32,8%); 
•	 sănătatea fizică le este deteriorată (46,6%); 
•	 au probleme declanșate de suferinţele emoţio-

nale, care  au condus la: dizabilitări de rol pentru 
86,3% dintre partenerii de viaţă ai pacienţilor; 
oboseală și epuizare (printr-o vitalitate deteri-
orată) pentru 39,7% dintre aceștia;  tendinţele 
către a fi nervoși și depresivi (într-o sănătate 
mentală alterată) pentru 77,6% dintre ei; 

•	 calitatea vieţii este scăzută pentru 52,6% 
dintre părinţii de suport, din cauza durerilor 
fizice, a oboselii și a distresului generat de 
problemele emoţionale, dizabilitările de rol și 
social-profesionale (78,9%); 

•	 depresia se insinuează și devine tot mai evi-
dentă pentru 61,3% dintre părinţii de suport 
(68,2% dintre mame și 47,8% dintre taţi), de 
unde exercită influenţe asupra celorlalţi mem-
bri din sistemul familial.

6. Problemele copiilor cu un părinte grav traumatizat: 
•	 15,8% dintre părinţi descriu probleme de 

atenţie pentru copiii lor, predominant pentru 
al doilea născut; 

•	 atunci când mama este bolnavă, 5,3% dintre 
copiii au comportamente agresive, cu predi-
lecţie cei cu vârsta cuprinsă între 9-12 ani, iar 

•	 47,4% dintre mame, ca părinţi de suport, își 
descriu primul născut de vârstă mai mare cu 
mai multe probleme de internalizare și 

•	 31,6% dintre ele descriu probleme de externa-
lizare ale copiilor. 

•	 Autoevaluarea copiilor cu un tată bolnav (tra-
umatizat): 26,7% dintre copiii se autoevaluea-
ză ca fiind mai retrași social (nefericiţi, descu-
rajaţi, inactivi și cu o mai mare dorinţă de a sta 
singuri), 37,8% dintre ei își descriu probleme 
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de internalizare,  problemele totale sunt de-
scrise de 22,3% dintre copii,  11,1% dintre co-
pii raportează plângeri somatice, autodescri-
indu-se marcaţi de dezinteres, foarte obosiţi 
și resimţind diverse dureri; 20% dintre copii, 
preponderent cu vârste mai mari, se autoeva-
luează mai anxios-depresivi; 17,8% dintre ei 
își descriu probleme de externalizare. 

7. Probleme de perspectivă, prin prisma medici-
nei curative și preventive, care se desprind din studiul 
efectuat în cadrul tezei: 

•	 abordarea tratamentului pacienţilor somatici 
să fie interdisciplinară; 

•	 este necesar să se formeze echipe terapeutice,  
astfel încât să existe disponibilitatea specialiș-
tilor să fie, încă de la stabilirea diagnosticului 
și pe termen lung, pentru solicitările membri-
lor familiei; 

•	 să existe ghidurile practice, orientate către 
prevenţie pentru sănătatea mentală a copiilor 
și familiilor cuprinse în îngrijirea medicală a 
adultului, să facă parte din planul de formare 
a specialiștilor în îngrijire a sănătăţii și să fie 
disponibile pentru pacienţi, partenerii de viaţă 
ai acestora și publicului larg.

8. Relevante pentru viitoarea implementare a stra-
tegiilor preventive sunt considerate următoarele con-
statări: 

•	 boala parentală se poate constitui într-un 
impediment pentru dezvoltarea și sănătatea 
mentală a copiilor, 

•	 adolescentele se constituie într-un grup ex-

trem de vulnerabil, 
•	 părinţii și profesioniștii trebuie să-i susţină pe 

adolescenţi în stabilirea autonomiei oferindu-
le o ghidare mai largă, 

•	 părinţii trebuie să fie informaţi despre răspun-
sul normal la stres al copiilor pentru preveni-
rea neînţelegerilor și conștientizarea distresu-
lui cauzat de boala parentală; 

•	 personalul medical trebuie să evalueze îngrijo-
rările părintelui bolnav legate de copiii săi, să 
furnizeze informaţii și să facă recomandările 
potrivite, 

•	 consilierea familiei pentru o mai bună comu-
nicare poate fi eficientă; 

•	 pentru ca serviciile de consiliere preventivă 
centrate pe copil să fie acceptate de către fa-
milii, trebuie considerate cu grijă temerile pă-
rinţilor bolnavi de a fi stigmatizaţi ca și „cazuri 
psihiatrice”;  

•	 diferenţele considerabile existente între rea-
lităţile angajării profesioniștilor în sănătatea 
medicală și cei din sănătatea mentală trebuie, 
mutual, respectate și apreciate; 

•	 datorită faptului că nu este obișnuită colabo-
rarea dintre profesioniștii formaţi în medicina 
somatică a adultului și cei în sănătatea menta-
lă a copilului trebuie oferită o atenţie specială 
prevenţiei neînţelegerilor și a concepţiilor gre-
șite din ambele părţi. 

INTRODUCTION

For a long time it is accepted that health of the 
family members affects its balance and its components.

Initially, the focus was on the effects of mental 
disorders and then became increasingly evident that 
also the somatic conditions have consequences that 
cannot be ignored. Interest was focused mainly on the 
family and its adult members, children being subject 
to systematic studies only in the recent decades.

Today, there are more data showing the 
effectiveness of early psycho prophylactic measures 
for families and their children, if one parent has a 

somatic disorder. Prevention of the somatic disorders 
consequences of parents on children has, as main 
support, a profiled service system and as mandatory 
intermediate link, the family. Most studies on the 
consequences of somatic disorders on the family and 
its members have been focused on chronic diseases. 

There are very few data regarding the impact on 
the family and its members, of the severe disorders 
and, in particular, of a central nervous system trauma. 
The problems relating to the periods immediately 
following the onset of severe CNS disorders on the 
family, especially on the children, are almost ignored. 

Traumatic Brain Injury (TBI) or Spinal Cord 
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Injury (SCI) occupies an important and growing role 
among the pathology of young people having minor 
children.

I have chosen this topic for the following reasons:
Driven by the *COSIP study (“Children of 

Somatically Ill Parents”), in which I was involved 
directly, and which demonstrated that:

Traumatic Brain Injury and Spinal Cord Injury 
have severe consequences on families and children;

Early preventive psychological intervention is 
effective;

In our country, families with a parent somatically 
affected is less responsive to the offer of early psycho 
prophylactic services;

Because we are convinced that a better knowledge 
of the family psycho-problematic profile is a 
favourable condition for a successful therapy;

As Traumatic Brain Injury and Spinal Cord Injury 
are a continuously growing phenomenon in the 
modern society;

In terms of the risk of such illnesses on parents, 
exerted just when they have minor children;

Based on the findings that all these are issues not 
dealt by anyone before.

PART I: SUMMARY OF DATA FROM 
SPECIALIZED LITERATURE

1.1. Data from specialized literature on family 
relationship – parental illness.

The quality of family life is determined both by 
exterior - social and cultural background, level of 
satisfaction of material needs (from food and living 
space, budget, comfort, cultural access possibilities 
and civilized living) - and by interior (quality of 
interpersonal relationships). 

The quality of interpersonal relationships can be 
estimated by means of several subjective indicators, 
with a major impact on any family forecast: socio-
emotional climate; sexual wellbeing; authenticity 
and completeness of communication between 
partners and their children; maintaining a dynamic 
balance between fusion and psychological autonomy;  
fluency of generational boundaries; consistency and 
consensus of marital and parental role models offered 
to children in education;  the psychological comfort 
and security, resulting in a sense of family affiliation 
as an antidote to loneliness and to the unbalancing 
abandonment; capacity of storage and transmission of 

positive spiritual, psychosocial models.  
Data from specialized literature on mental and 

somatic health of family members:  
A sick family in interpersonal terms generates 

in perspective, a society psychosocially fragile. It 
profoundly distorts the roles, goals, aspirations and 
behaviours of its members, consequently, threatens 
not only their efficiency and social stability but also 
the psychical and moral balance of the society as a 
whole.

When a parent becomes ill, the family must deal 
with medical procedures, hospitalizations, decline 
of the socio-economic status, patient’s addiction 
to other family members, physical impairs, social 
stigmatization, changes in the future perspectives, 
and in case of terminal diseases with the parent’s 
life conditioning by the disease. Parent’s health 
impairment is often dramatic since the family 
disorganization triggered by the new obligations 
borne by the healthy parent who is no longer available 
for the child is added to the suffering caused by this 
life event. The consequences of these stressful life 
events require coping mechanisms from the healthy 
parent and have a serious impact on the development 
of children at risk for psychiatric disorders (Rutter, 
1966 quoted by Romer et al. 2005). 

In the meta-analysis conducted by Romer ( 2005), 
it reveals that lewis (1986) is the first who, by the 
synthesis of 15 empirical studies provide information 
about the impact of cancer on the family life focusing 
in 11 issues the most important problems reported by 
patients, partners and children namely: 

1. Emotional stress (fear, unhappiness, anger, etc.).
2. Physical demands of care; 
3. Uncertainty about the patient’s prognosis; 
4. Fear of the patient’s death; 
5. Changes in family roles and lifestyle; 
6. Financial constraints; 
7. Patient consolation;  
8. Awareness of lack of support services; 
9. Existential concerns (eg. children ask questions 

about the meaning of life); 
10. Increased desire for physical closure combined 

with decreased desire for sexual intimacy in 
the relationship with the partner; 

11. Divergent needs of the family and the 
patient exhaustion, anxiety of the partner and 
existential concerns of the children. 

Data from specialized literature on chronic 
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somatic diseases of the parents:  
Since 1996, Rutter found that parents’ chronic 

diseases can be a risk factor for the mental health of 
the children. Numerous subsequent studies focused on 
children whose parents had cancer, HIV, haemophilia, 
etc. revealed two important issues: the difficulties of 
children in this situation, on the one hand, and the 
effectiveness of preventive measures on the other hand.

G. Romer in “Children of somatically ill Parents -  
A methodological Review (2002) 1notes that 
following the exploration of the epidemiological 
data from the National Centre for Health Statistics, 
Worsham, Compos & Sydney (1997) concluded that 
“approximately 5-15% of children may have parents 
suffering from a significant illness”.

The interest on the impact of parental illness in 
the family has resulted in the most recent European 
multicentre study “Children of Somatically Ill 
Parents” (COSIP*, 2002-2005). Based on a profound 
theoretical basis for each case studied, the study is 
a combination of the qualitative and quantitative 
methodology, integrating the subjective dimensions 
of families in open or semi-structured interviews 
and considering coping as a process in a longitudinal 
design. For the first time in Europe (and in Romania), 
the model of mental health services focused on 
children, families with one parent somatically ill in an 
etiological variety was conceptualized, implemented 
and assessed.

Romania’s contribution was partially different 
from the other European partners of the COSIP* 
study as the theme aimed the severe medical 
condition (the traumatic brain injury, TBI, and spinal 
cord injury, SCI). 

By COSIP* (Romer &col., 2005) two innovative 
aspects were addressed in Romania clinically: 1. 
interest centred on the family with a parent with 
severe Traumatic Brain Injury as vulnerable group at 
risk for mental health problems; 2. experts in child 
and adolescent mental health require a collaboration 
team with professionals in the adult somatic medicine.

There is also the interest to improve the perception  
 
1 The study is a continuation of the COSIP multicentre research (OlG-4-
CT-2001-02378), funded by the European Community, coordinated by the 
Medical University of Hamburg and intended for assessing the health and 
prevention of mental disorders in children of parents with chronic somatic dis-
orders. He hired research teams from universities of medicine from: Aarhus, 
Athens, Basel, Bucharest, Hamburg, london, Turkey and Vienna. The Roma-
nian research collective consisted of: Milea St. (Coord.), Oancea C., Stanescu D., 
Chivu R., Ciobanu S., Niculescu G., Palada F., Popa E., Rotarescu V. Temporar-
ily participated: Federiga M. and Mateescu l

on the increasing need of interdisciplinary approaches 
in somatic healthcare, until the project being outlined 
the intention of augmenting the adherence to treatment 
by psychological intervention (Rotărescu, 2002).

Data from specialized literature on TBI and SCI 
of the parents:  

A common characteristic of the studies addressing 
the consequences of acute CNS trauma is that none is 
considering the children of the parents affected, and 
less, the long-term development of these disorders 
or the aspects of the preventive psychological 
intervention. 

a. TBI of moderate or severe seriousness - are 
rising globally and nationally. 

The effects of a brain injury can be classified into 
three categories: physical, cognitive and behavioural. 

Physical effects include symptoms such as seizures, 
low motor coordination speed and the presence of 
abnormal movements (tremor, spasticity).

Cognitive effects consist of disturbance in 
attention, concentration and memory, receptive and 
expressive communication problems, difficulties 
initiating and planning daily activities, decreased 
reasoning and judgment. 

Behavioural effects including: agitation and 
irritability, verbal and physical aggression, impulsivity, 
depression and suicidal ideas, egocentric or self-
centred interpersonal relationships.

Psychological consequences on interfamily 
relations are often dramatic.

b. Spinal cord injury (SCI)
This diagnosed category is a catastrophic traumatic 

condition. 
Survivors of a spinal cord injury will often have 

medical complications such as chronic pain, bladder 
and bowel dysfunction associated with increased 
susceptibility of respiratory and cardiac problems 
and often have stranded paralysis. The most dramatic 
are the psychological consequences, induced by a 
devastating character, both on physical and mental 
aspect and load the patient with a series of losses 
that customizes this pathology, including name just 
a few: lack of privacy, loss of independence, changes 
in the role and style of life, uncertainties about future, 
feeling of helplessness, separation from family and 
friends. The loss triggers an intense pain (mourning). 
All these factors affect the psychological adaptation. 
There is always an absolute need of social support.

Data from specialized literature on the relation 
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between parental illness and child:
In a few studies were found references to the 

psychological reactions of children in this context - 
such as problems at school or somatisation evolving 
as symptoms by identifying with the parent’s disorder 
- especially when the disability is visible (eg., in brain 
damage conditions, psychogenic walking disorders 
was demonstrated in some children, through 
conversion reactions). 

Armistead, klein & Forehand (1995) describe 
in their study, considered to be the reference for 
systematic studies (Romer G et al., 2005), the need 
to identify the mechanisms and constellations that 
determine the variance between the distress levels 
recorded in children with parents somatically ill. The 
authors describe various aspects, the most important 
being the ones regarding the repercussions on the 
child: severity of parental illness onset, or during 
the evolution development; the meaning of multiple 
moderating variables is revealed, such as the marital 
relationships, parent-child relationship preceding the 
onset of the parenting disease as the mental state of 
the ill parent; parental depression, withdrawal, intra-
parental conflict and parental divorce have been 
suggested as factors that mediate the poor adaptation 
of children during the parental function interruption. 

Cross-sectional results of the study “Children 
of Somatically Ill Parents” (COSIP*) shows that, in 
children and adolescents with a sick parent, higher 
scores of the behavioural symptoms are recorded 
than the age or control limits, with a clear trend 
towards internalization (eg. depression, anxiety, 
psychosomatic reactions). younger children have 
more important problems than the older and 
adolescents’ girls presented more symptoms than 
the boys. As predictors of risk and/or protection, the 
data suggest that parental illness variables such as the 
level of physical impairment, duration and prognosis, 
play a minor role for the psychological responses of 
children, compared to the adaptation of parents/
families and coping patterns. Maternal depression, 
poor family functioning and low parental coping 
capacities predict poor psychological outcomes in 
children, more than any other variable of the disease. 
They inform about the healthcare strategies, namely 
that the mental health interventions are aimed at 
prevention of psychopathology in children and can 
target those factors that can be influenced by them. 
(Onose, Rotărescu et al., 2008)

In the general part of the thesis I have developed 
a synthesis of the specialized  literature and of other 
extremely important issues of the families that 
are facing such serious problems, such as:  adding 
additional risk factors, the capacity versus incapacity of 
the “parent support “to deal with and how he manages 
to deal with, various possibilities of family response to 
stress conceived as concept / system and endowment, 
liabilities and needs of health services in dealing 
with the complex issues discussed (1.2.Recognition 
of risk factors from families; 1.3.Family with one 
parent acutely traumatized on CNS and the parent of 
support; 1.4. Family-concept and system; .1.5.Health 
and health services) - issue that I will approach in a 
separate article.

PART II: PERSONAL CONTRIBUTIONS

INTRODUCTION
This study is the result of our belief that early 

preventive psychological intervention techniques are 
more effective if the obstacles that stand in the way 
of implementation and enforcement are known. In 
this sense the family and the supporting parent are 
essential for the proper development of the patient 
and, especially, for the correct approach of a child.

I propose to capture and describe the modifications 
to the family after Traumatic Brain Injury and/
or Spinal Cord Injury of one of the parents, and 
then synthesizing these data into a specific profile. 
Fundamental arguments underlying the research that 
represent the intent of this paper are: 

1. health and quality of family life are affected 
and children suffer the most in dealing with such 
stress. Therefore, from the perspective of potential 
preventive interventions, they should be one of the 
major targets because the normal support provided by 
parents may be insufficient; 

2. with a counsellor, the family will reorganize 
under better conditions, will be more supportive and 
will adjust accordingly their relations with children 
and will resume the development even if the situation 
of the ill parent does not improve radically; 

3. but to offer the most effective services 
and to intervene, thus preventing the onset of 
psychopathology as long-term effect on the child, it 
is necessary to know the phenomena that occur in a 
family where one parent is affected by a acute CNS 
trauma; 
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4. The above and the fact that goes without saying, 
that knowing the causes of family resistance to the 
support offers (Rotărescu et al., 2006 “The profile... “) 
is a prerequisite for a successful psycho prophylactic 
approach are arguments showing the timeliness and 
usefulness of this study.

2.1. Objectives and hypothesis:
The research intends as objective to describe the 

family profile with a parent with acute CNS trauma 
by capturing the differences to the family without the 
intervention of a stressful event (normal).

The practical objective consists of: 
1. Application of the research results in families 

with a parent with acute moderate or severe Traumatic 
Brain Injury and/or Spinal Cord Injury, (Rotărescu et 
al., 2006, “The Early ...”); 

2. Early initiation of preventive measures against 
their child psychopathology by psychological 
intervention in the psychological cabinet of the 
Emergency Hospital “Bagdasar-Arseni” organized 
as pilot centre. (Onose et al., 2008; Rotărescu et al., 
2006, “Quality of life ...”).

Assumptions of the research are: i1
 If one of the 

parents has acute CNS trauma then, there are major 
changes in the family system, that changes the 
normal family patterns;  i2 The severity of the trauma 
consequences depends on the family particularities;  i3 
As more the family system is dismantled, the effects 
on children are more important.

2.2. Material and Method: 
2.2.1. Material: Subjects of the research, 116 

families with children aged 6-17 years are considered 
in two groups: 

a. experimental group (e1) - consists of 58 families 
of Traumatic Brain Injury and/or Spinal Cord Injury 
patients and there are 58 support parents and 58 
children;

b. control group (e2) - consists of 58 normal 
families and resulted in 116 parents and 58 children.

The subjects of the experimental group were 
selected during 1/October/2002-31/December/2004, 
from the hospitalized patients admitted at the 
Emergency Room -Neurosurgery Department of the 
Emergency Hospital “Bagdasar-Arseni”, Bucharest, 
Romania, victims of moderate or severe TBI/SCI.

The selection was made according to the EPSEM 
principle (Equal Probability of Selection Method), 

based on a stratified randomization, observing the 
criteria: 

•	 CGS (Coma Glasgow Scale), in the 
neurosurgical protocol, with a score of 3 to 12; 

•	 Resident family, legally (married), of the 
patients, normal, complete nuclei until the 
intervention of the traumatic event; 

•	 Healthy children between 6-17 years; 
•	 Romanian speaking and at least average IQ 

for a good capacity for understanding and 
cooperation in completing the questionnaires; 

•	 Residence in Bucharest and suburbs up to 100 
km from the capital; 

•	 Without physical/mental health problems, in 
history or previous hospitalizations; 

•	 Have signed the consent to participate
The approach of the supporting partners 

took place in the stability/recovery phase of the 
traumatized parent, most often after several weeks 
of hospitalization. Contact has been established 
either directly (when they were met at the bedside) 
or through the patient (when co-operating) or 
through the physician, who told them to come to the 
psychological cabinet for a discussion.

Control group subjects were selected during the 
period 1 July 2005 - 30 June 2006 from the general 
population (EPSEM principle) following the 
selection criteria (except for the medical condition) 
and characteristics of the experimental group. 

Identification was made from families with 
children, therefore kindergartens, schools and colleges 
were explored - talking with teachers to get their 
agreement to work as intermediary between us and 
families.

First contact with parents was after an initial 
discussion with 150 children selected by age, sex, 
number of siblings and socio-professional status of 
the parents. 

So first evaluation resulted in 77 complete sets 
and the families were re-convened after 6 months. 
Reassessment was relatively simpler. In none of the 
families surveyed intervened events to destabilize the 
system routine. The final sample, fully investigated 
consisting of 58 families, 174 subjects. 

2.2. 2. Research methods:
Ex post facto natural experiment method: 

simultaneously (comparison of groups in a cross 
section) and successively (comparison of a group with 
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itself in a longitudinal section). Independent variables 
are: 

a) trauma (Traumatic Brain Injury and/or Spinal 
Cord Injury) intervened in the family that may lead 
to a number of changes representing dependent 
variables; 

b) family type - trauma patient families form 
the experimental group and the normal families the 
control group. 

Indirect observation  by questionnaire-based 
survey method - to collect the data needed within the 
study for screening, diagnosis and development

Psychometric method consisting of validated, 
standardized and calibrated questionnaires and 
inventories, paper-pencil type, oral and individual 
with time at the subject’s choice.

Quantification method using statistics as 
theoretical basis for processing the data collected in 
order to interpret them.

2.2.3. working tools:
karnofsky scale used to assess the functional status 

of the patients; it is used to assess the severity of the 
trauma consequences. Patient assessment on this scale 
was made by the treating physician.

BADO-C (Basic Documentation - C 
Questionnaire) noting the age, socio-professional 
status and education of parents.

BDI (Beck Depression Inventory, Beck, 1996) 
highlights the mental health of parents through a 
reflection of their own idiosyncratic descriptions. In 
the research was used the Romanian adaptation and 
the total scale score with ranges: 0-10 = “normal” 11-
16 = “mild depression”, 17-20 = “borderline” 21-30 = 
“average depression”; 31-40 = “severe depression” 40 = 
“extreme depression”. 

SF-8TM Health Survey (A manual for Users of the 
SF-8 TMHS, Ware et al., 2001) captures the physical 
health of the parents. In the computerized processing, 
raw scores are normalized (directly comparable) and 
are within the following ranges: up to 27% = “very 
poor” 27-35% = “poor”, 36-47% = “pretty good” 47 
-52 = “good” 52-57% = “v. good” over 59% = ‘excellent’

FAD ( McMaster Family Assessment Device, 
McCubin et al., 2000; kabacoff et al., 1998; Epstein et 
al. 1978, 1983). Higher scores indicating a high degree 
of family dysfunctionality. It has several subscales: 
general operation; problem solving; communication; 
roles; affective responsiveness; affective involvement; 

behavioural control.
F-COPES (Family Crisis Oriented Personal 

Scales, Hamilton, 2000) assesses the coping style at 
family level. It has several subscales: seeking social 
support; reclassification, reorganization; spiritual 
orientation support; mobilizing the family to seeking 
and accepting help; passive assessment.

CBCl (Child Behaviour Checklist 4-11 years 
old) and ySR (youth Self Report, 12-18 years old) 
measure the psychological symptoms of children 
and adolescents (CBCl/ySR, Achenbach, 1991). 
Questionnaires contain 113 (CBCl) or 112 (ySR) 
items related to personal behaviours and feelings. 
It has 2 types of subscales: restricted (limited): 
withdrawal to itself, somatic complaints, anxiety/
depression, social problems, thinking problems, 
attention problems, delinquent behaviour and 
aggressive behaviour; extended (comprehensive): 
internalizing, externalizing and total problems. 
Scores on these scales were normalized in T scores 
(M = 50.00, DS = 10.00) and, although based on the 
German samples standardization, they can be applied 
without cultural restrictions. To define the prevalence 
of psychological problems, scores T > 60 include a 
borderline symptomatology. 

Applying battery of questionnaires to each subject 
was done in two stages:

T0 = first evaluation, before discharge the sick 
parent, it has been ensured in the hospital for all 
subjects. Psychological assistance was necessary to 
clarify the uncertainties, so filling out forms to be 
done correctly and without errors of understanding.

T2 = re-evaluation, after 6 months from the 
discharge of the sick parent. The term was set by 
telephone; questionnaires were personally distributed 
to each observed family, to be completed by the parent 
support and child. Each one of them has made   a new 
task related training completion and have brought 
further clarification. Recovery of questionnaires was 
done through a meeting that was intended to verify 
the accuracy of the completion  

2.2.3. Results and Discussion of results:
Processing of data collected through the entire 

research was done computerized with SPSS 10.05, 
descriptively and inferentially. The descriptive part 
of the program allowed the calculation of the central 
trends (mean, median, module, standard deviation and 
variance) capturing the existing correlations (t student 
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tests, Mann-Whitney, mean values significance, 
Pearson, Spearman-rho, lambda-tau, Goodman-
kruskal tau, eta, one-way ANOVA); through the 
inferential statistics the representative results were 
grounded (chi square test).

In the statistical program, Syntax 030822, 
was made the raw scores normalization and the 
questionnaires summarization in scales. 

The experimental group, consists of 58 families 
of Traumatic Brain Injury and/or Spinal Cord Injury 
patients, totalling a number of 116 subjects, out of 
which 58 support parents and 58 children. 

The average age of the experimental group is 
27.15 years old (SD = 14.97), 49% for males and 51% 
for females. 

The average age of supporting fathers was 40 years 
old and of supporting mothers 42 years old. 

In our study, fathers were mainly victims, in a 
proportion of 60.3%, mothers being represented 
39.7% (x2 =30.72; p<0.01).

From the perspective of the ill parent diagnosis, 
the group was structured around 56.9% of patients 
having a severe and moderate TBI, 31% a SCI and 
for 12.1% of them the diagnosis was mixed TBI + 
SCI (the population representativity from which it 
was extracted, is statistically justified of x2 = 17.62 for 
p < 0.01). 

The average age of the affected parent was 40.53 
years old (SD = 5.65).

Before discharge, the assessment made by the 
attending physician in the medical protocol in terms 
of karnofsky scale, allows the progress.

Prognosis made on the patient’s disability 
describes a “progression” thereof for 13.8% of the 
affected parents, “static” for 32.8% and “curable” for 
53.4%   of the patients ((x2= 13,68; p<0,01). After 6 
months of the accident, 50% of parents with trauma 
were in remission.

From the perspective of the supporting parents, 
the sample comprised 60.3% mothers and 39.7% 
fathers with mean age of 40.95 years old (SD = 6,48). 

Children of these families had the mean age of 
11.9 years old (SD = 3.47). From the position of 
the brotherhood, 62.8% were first-born, 27.6% the 
second born and 8.6% the third born in the family 
(x2= 30.72; p<0.01). All children were living together 
and were in the care of their parents. 

After the trauma of one of the parents, 31.2% 
of children were taken by grandparents, 18.6% by 

relatives, 10.8 by neighbours and friends and 21.3% 
of the children took care alone of themselves and of 
their brothers.

The control group consisting of 58 normal families 
(in accordance with the classification criteria), 
summed up a total of 174 subjects: 116 parents and 
58 children. Age and family structure were similar to 
those in group I. 

Psychodynamics of the acute CNS injury triggered 
within the family system

Acute CNS trauma of one of the parents causes a 
series of changes that reorganized the family system 
in a surprising manner. 

Our results converge to the description of a 
psychodynamics by the trends triggered in the system, 
by the traumatic event. The picture changes include:

Post-traumatic changes in the family system: 
decreased interest in solving general problems; 
increased need for social and spiritual support and 
mobilization to seeking and accepting aid; adequacy of 
emotional response; reorientation by rules; increased 
interest for personal tasks and self-responsibility; 
more interest for activities and their greater valuation; 
improved communication between the family 
members through a correction of the message sent, 
both in content and direction; improved general 
mental health.

For healthy parents („parent support”): the 
emergence and development of depression; 
pronounced fatigue and exhaustion; disorders in 
the physical appearance and the presence of pain; 
deterioration of the general health; limitations arising 
in self-care and in performance of activities; decreased 
performance in activities due to the limitations 
experienced; role disabling by decreased performance; 
impaired social functioning;

For children, from the healthy parents’ descriptions: 
worsening of attention, internalized problems, social 
withdrawal; decreased problems externalization, 
aggressive behaviour, delinquent behaviour, social 
problems and somatic complaints; normalization of 
anxious-depressive states and total problems.

For children, from self-assessment: pronounced 
problems internalization, thinking problems, 
somatisation for the third born, intense anxiety and 
depression for older children, social withdrawal; 
pronounced externalization for the third born of 
older ages; normalization of attention and social 
problems and of total problems; decreased delinquent 
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behaviours.
The traumatic event occurs in a system on the 

edge of psychopathology and triggers trends towards 
healing. 

Driven to a delicate balance, healing should be 
taken over by experts through a specific intervention, 
developed and stabilized at the systemic level. 
Otherwise without psychological intervention 
for an early prevention at both levels (patient and 
family system), the tendency to psychopathology is 
reinstalled. 

Profile of families with a parent with moderate 
and severe Traumatic Brain Injury and/or Spinal 
Cord Injury  

The family with one parent exposed to CNS 
trauma has an average age of 27.15 years old (SD = 
14.97), the average age is for: parent affected 40.53 
years old (SD = 5.65), the supporting parent 40.95 
years old (SD = 6.48) and the children 11.9 years old 
(SD = 3.47). 

The father is the most frequent victim (60.3%) 
by falling from height (44.8%), by road accidents, 
(25.9%) other causes, (27.6% secondary TBI) but also 
unknown causes (1.7%). The impaired parent had 
severely or moderate TBI (56.9%), SCI (31%) and 
TBI + SCI (12.1%) with a mean score of autonomy 
assessment of 55.14 (SD = 16.37) and the disability 
prognosis of the patient at discharge was progression 
(13.8%), static (32.8%) and curable (53.4%); remission 
is observed for 50% of the parents after 6 months of 
discharge. 

After the traumatic event, family members 
became less interested in solving general problems. 
They are more aware of how much they listen and 
communicate the correct message to the one that 
speaks with. Interest for personal tasks is improved 
and self-responsibility is increased, therefore the 
tasks are picked up and carried to completion. 
Respond emotionally more appropriate to different 
stimuli through a self-installed control; reactivity is 
diminished. Value more the activities and are more 
interested in them. Reoriented towards rules, the 
behavioural control is improved. General mental 
health of the system is greatly increased, the trend 
towards normalization being initialised.

In this context of trauma, there are specific needs 
for support and advocacy. Family is actively engaged 
in getting help from relatives, friends and neighbours, 
make appeal to their religious resources intensely 

and church services, in an exploration of community 
resources, seeking help, willing to accept it from 
others. 

Under the pressure of all these requests, 
the healthy parent has decreased his/her social 
functioning on a background of general health 
deterioration. Performance of daily and professional 
activities is lower because of the limitations caused 
by physical health disorder and pains. Problems 
triggered by emotional suffering lead to role disabling 
by increasingly evident fatigue and exhaustion so that 
the “caregiver stress” is updated by the consequences 
expressed in the self-care area. Depression is creeping 
and is becoming more evident in a stabilization at 
dispositional level, from where exerts an influence on 
the other members of the family system. 

Mothers are more prone to emotional suffering 
by living more intensely the distress and therefore 
have major declines in the personal performance 
with enhanced role and social disabilities. In this 
vulnerability, are even more exposed to risk of 
depression, expressing a poor mental health and a 
lower quality of life.

The specifics of the support parent - child 
relationship is to build the “conspiracy of silence” as 
child care requirement. However, in this main task 
of the family (search and retrieval of balance), while 
managing the two categories of reality - the disease 
trend and the negative reactions - in the context of 
“living with a person with brain injury”, the child is 
involved and reacts as described by Epstein (1993) 
“as partners in solving problems.” Consequently, self-
evaluation capacity increases and in an effort of auto-
correction, tendency to normalization of behaviour is 
described, less for anxiety-depression, thinking and 
internalization problems. 

CONCLUSIONS

1. The supporting parent and children over 12 
years old (74.5%) tend to be less interested in solving 
general problems (M = 2 “borderline”, SD = 0.53 
compared to the families without traumatic event, 
where M = 1,82 “normal”, SD = 0.54) and more 
oriented to the parent’s trauma. This raises the need 
for extended family intervention and support groups. 

2. From this perspective, family members tend to 
be more interested in how they speak and listen more 
carefully to what they are told so that it improves 
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communication between them 
3. In this traumatic context it increases the 

accountability of family members (including children): 
interest for personal tasks is improved and self-
responsibility is higher (65.1% “borderline” compared 
to 66.4% “care” in the control group families); respond 
emotionally more appropriate to different stimuli and 
through a self-controlled installed, the reactivity is 
decreased (61.3% “borderline” compared to 70.6% 
“medical” in the control group families); value 
more the activities and are more interested in them 
(82.1% “borderline” compared to “79%” medical” 
in the control group families); reoriented on rules, 
behavioural control is improved.

4. Specific needs of social support and assistance 
appear, over expressed for 15.5% of the families in 
the experimental group, family engaging actively in 
obtaining aid from relatives, friends and neighbours 
(43.5% of the control group families reject this coping 
mechanism) and 67.2% of families in the experimental 
group turn to their religious resources intensively and 
church services, expressing the need of orientation 
to the spiritual support. (Compared to 50.4% in the 
control group).

5. The supporting parent: have an impaired general 
health (19%), decreased social functioning (68.4%), 
and lower performance of daily and professional 
activities (72.4%), sees the installation of limitations 
resulting from pains (32.8%), his/her physical health 
is damaged (46.6%). Problems triggered by the 
emotional suffering led to: role disabling for 86.3% of 
the patients’ spouses; tiredness and fatigue (through 
damaged vitality) for 39.7% of them; tendencies to 
be nervous and depressed (altered mental health) for 
77.6% of them. Quality of life is decreased for 52.6% 
of the parents support because of physical pain, 
fatigue and distress caused by emotional problems, 
and disabilities and socio-professional role (78.9); 
Depression is creeping and becomes increasingly 
obvious for 61.3% of the supporting parents (68.2% 
of mothers and 47.8% of fathers), hence an influence 
on the other members of the family system.

6. Problems of children with one parent severely 
traumatized: 15.8% of parents describe attention 
problems for their children, mostly for the second-
born, and 5.3% ignore them, especially for the first 
born;  when the mother is ill, 5.3% of fathers describe 
their children with aggressive behaviours especially 
for the second born aged 9-12 years old; 47.4% of 

mothers, as supporting parent, describe their firstborn 
of older age with more internalizing problems and 
31.6% of them describe externalizing problems for 
their children. 

Self-assessment of the children with an ill 
father (traumatized):  26.7% of children evaluate 
themselves as more socially withdrawn (unhappy, 
discouraged, inactive and greater desire to stay alone); 
37.8% of them describe internalizing problems; total 
problems are described by 22.3% of the children; 
11.1% of the children especially the third born, 
report somatic complaints self-describing as marked 
of disinterest, very tired and feeling various pains;  
20% of children, mostly older, are self-evaluating as 
more anxious-depressive; 17.8% of them describe 
externalizing problems, especially if they are the third 
born in the family.

7. Matter of perspective, through the prism of 
curative and preventive medicine, emerging from 
the study made within this thesis: patient treatment 
approach to be interdisciplinary; to form therapeutic 
teams so that the availability of experts to be since the 
diagnosis and on long-term upon the request of the 
family members; practical guides geared towards the 
prevention of mental health of children and families 
included in the medical care of adults, to be included 
in the training plan of healthcare experts and to be 
available to patients, their spouses and the general 
public.

8. The following findings are helpful for future 
implementation of preventive strategies: parental 
illness may be an impediment to the development 
and mental health of children;  teenager girls are 
considered a particularly vulnerable group;  parents 
and professionals need to support the teenagers in 
establishing their autonomy giving broad guidance; 
parents should be informed about the normal response 
to stress of children to prevent misunderstandings 
and awareness of distress caused by parental illness;  
the medical staff must assess the sick parent concerns 
about children, to provide information and make 
suitable recommendations; family counselling for 
better communication can be effective; for the 
preventive child-centred counselling to be accepted 
by the family must be considered carefully the fears of 
sick parents of being stigmatized as “psychiatric cases”; 
the considerable differences between the realities 
of employment of healthcare professionals and of 
the mental health professionals must be mutually 



 . ROTăRESCU VIRGINIA • Profile of families with a parent traumatized 

Journal of Romanian Child and Adolescent Neurology and Psychiatry  – September 2013 – vol. 16 – nr. 3      79

respected and appreciated;  because it is not usual 
the collaboration of professionals trained in adult 
somatic medicine and in the mental health of the 
child, should be given special attention to prevention 
of misunderstandings and misconceptions on both 

sides; if there is good information between the two 
sides and each side is willing to learn from the other, 
the innovative services will be very well accepted as an 
enriching experience to increase the quality of family 
oriented in the somatic patient care.
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