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PETO NAČELO: 
TAC-AKCIJSKI PLAN TREBA BITI OSMIŠLJEN KAKO BI MAKSIMALNO UMANJIO UMOR I STRES

IZVORI STRESA ZA DIJETE:
▪ prenatrpan obiteljski raspored
▪ ponavljanje opsežnih procjena i razgovora
▪ nedostatak rutina (hranjenje, spavanje, igra)
▪ očekivanja različitih stručnjaka (od djeteta)
▪ teškoće spavanja, anksioznost, bolovi
▪ kućni posjeti (dom nije mjesto bez procjene)
▪ roditelj kao terapeut i/ili učitelj

„TAC” (TEAM AROUND THE CHILD) pristup – TIM OKO DJETETA
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koordinirati i racionalizirati broj i vrstu tretmana

osigurati stručnu pomoć i podršku roditeljima

poticati razvoj privrženosti i zajedničke obiteljske aktivnosti
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BRIGA O DRUGOJ DJECI
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PETO NAČELO: TAC-akcijski plan je osmišljen kako bi se stres i iscrpljenost djeteta i obitelji umanjili koliko god je to moguće. Djetetu i obitelji pruža se podrška kako bi im 

se omogućila najbolja moguća kvaliteta života. Potiče se povezanost između novorođenog djeteta i značajnih odraslih osoba. 

U TAC-pristupu ne postoji pretpostavka da roditelji i ostali bliski članovi obitelji moraju prihvatiti dugotrajni stres, naprezanje i iscrpljenost. Zbog navedenog, bračna veza 

može patiti, kod članova obitelji može se razviti psihološka i fizička bolest te se neke obitelji mogu i raspasti. Članovi TAC-a će kontinuirano opažati te adresirati glavne 

faktore rizika s članovima obitelji. 

Ključno je da članovi obitelj imaju osobu od povjerenja kojoj se mogu obratiti kad su uzrujani, zbunjeni ili zabrinuti. Moguća je pojava osjećaja krivnje ako se roditelji 

smatraju odgovornima za djetetovo stanje, ako jedan roditelj krivi drugog ili ako jedna strana obitelji krivi genetiku druge strane. Roditelji će možda trebati pomoć kako 

bi razvili ili održali samopoštovanje i samopouzdanje, ako osjećaju nedostatak kontrole zbog suočenosti s brojnim stručnjacima, koji prati osjećaj nekompetentnosti u 

adekvatnoj skrbi o svom djetetu. 

Korisno je ako stručnjak može saznati od roditelja je li njihov raspored preopterećen ponavljanim procjenama, zdravstvenim tretmanima, terapijskim terminima i 

raspravama o njihovom slučaju u različitim bolnicama, klinikama i centrima. Nužno je dobiti i informacije o potrebnom putovanju do terapija i troškovima, posebice ako 

u obitelji postoji i drugo dijete vrtićke dobi. Potrebno je saznati koliko stručnjaka dolazi u kućne posjete, budući da to može biti veliki izvor stresa te se obitelj može 

osjećati lišena privatnog prostora u kojem ih nitko ne procjenjuje i osuđuje. 

Treba provjeriti s roditeljima postoje li neke teškoće s kućnim posjetima terapeuta ili učitelja. Za neke obitelji dolazak u kućne posjete je odlično rješenje, dok je drugima 

to teško uskladiti uz posao te može biti izvor dodatnog roditeljskog stresa i umora. Roditelji mogu osjećati krivnju ako procijene da ne provode programe dovoljno dobro 

ili često. Također, nekim je roditeljima teško prebacivanje iz roditeljske u ulogu „terapeuta“ ili „učitelja“.  

Roditelje treba upitati o dječjim i obiteljskim navikama spavanja. Brojni se roditelji muče sa svim ranije navedenim teškoćama zbog nedostatka kvalitetnog sna 

uzrokovanog dječjim obrascima (ne)spavanja. Također, roditelji će biti pojačano tjeskobni ako i druga djeca u obitelji ne dob ivaju dovoljno sna te im posljedično „pati“ 

školski uspjeh. 

Sljedeći ulomak je iz „Rana intervencija u djetinjstvu bez suza“ (12. i 13. stranica): 

„Roditeljski umor, stres i opće sniženo raspoloženje mogu izravno utjecati na novorođenče. Osim toga, za dijete s višestrukim smetnjama postoje brojne druge prijetnje 

blagostanju i kvaliteti života: ① prenatrpani dani, prenatrpani tjedni; ② nekvalitetno spavanje i tjelesne teškoće, anksioznost, strah, bolovi tijekom dana i noći; ③ veliki 

broj stručnjaka koji očekuju da se dijete s njima poveže i surađuje; ④ prenošenje/prevoženje s jednog na drugi tretman, bez poštivanja rutina hranjenja, spavanja i igre 

(te zato roditelji teško uspostavljaju obiteljske rutine); ⑤ kućni posjeti koji ometaju svakodnevni život obitelji; ⑥ roditelji u ulozi terapeuta kod kuće – ovo iskustvo za 

dijete može biti neugodno i nepoželjno jer ometa prirodni obiteljski tijek života.“ 

 

Kvaliteta života djeteta i obitelji se poboljšava kada se omoguće uvjeti za razvoj privrženosti. Navedeno vrijedi za svu djecu. Nužni uvjeti su: a) minimalna izloženost stresu 

djeteta i roditelja; b) kvalitetno zajedničko provođenje vremena u opuštenoj atmosferi; c) smirenost i izostanak bolova kod djeteta. 

Prvi zadatak članova TAC (tima oko djeteta) je slušanje – o obiteljskoj situaciji, uz identifikaciju uzroka umora i stresa. Drugi zadatak je osmisliti kreativni TAC-plan koji 

će maksimalno umanjiti umor i stres. Pri tome će vjerojatno biti nužno pomoći roditeljima u obraćanju svim stručnjacima kako bi se kućni i ostali tretmani koordinirali 

i racionalizirali.  

 

Peter Limbrick, svibanj 2021. 


