13 πράγματα που δεν πρζπει να πεισ ποτζ ςε μια μητζρα παιδιοφ με
Σφνδρομο Down
Δπηκέιεηα/κεηάθξαζε: Έθε Λαγωλίθα
Πεγή: www.huffingtonpost.com
Ο θόζκνο ζπρλά κπνξεί λα ιέεη εμαηξεηηθά επώδπλα ζρόιηα.
Σθεθηείηε, έρεηε αθνύζεη πνηέ απαξάδεθηα ζρόιηα ζρεηηθά κε θάηη
πνπ εζείο βηώλεηε; Πξνζπαζήζηε λα κπείηε ζηελ ζέζε ηνπ γνλέα κε
παηδί κε ζύλδξνκν Down.
Τα κωξά κε ην ζύλδξνκν γελληνύληαη κε 47 ρξωκνζώκαηα αληί γηα
46, θαη ε ζνβαξόηεηα ηωλ ζπκπηωκάηωλ ηνπο πνηθίιεη. Υπάξρνπλ
όκωο κεξηθά θνηλά θπζηθά ζεκάδηα πνπ ζπλνδεύνπλ ηα παηδηά κε ην
ζύλδξνκν, ηα νπνία ζπρλά απνηεινύλ ηελ αξρή γηα κηα αγελή
ζπκπεξηθνξά αιιά θαη γηα θαθεληξερή ζρόιηα, πνπ νδεγνύλ ζηνλ
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γνλέωλ. Γπζηπρώο κεξηθνί άλζξωπνη δελ θαηαιαβαίλνπλ θαλ, πωο
γίλνληαη αγελείο θαη πξνζβιεηηθνί.
Τν blog “The Stir” δήηεζε από ηνπο γνλείο ηωλ παηδηώλ κε ην
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ζπρλόηεξα γηα ηα ππέξνρα παηδηά ηνπο.
1. «Μνηάδεη

ηόζν

θπζηνινγηθό».

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ζε αληίζεζε κε ηη;;
2.«Λππάκαη

ηόζν

πνιύ».

Γηα πνηνλ ιόγν ιππνύληαη, ξωηά ε Jennifer Lister, κεηέξα ηεο κηθξήο
Riley, ε νπνία (Jennifer) αλαθέξεηαη ζηελ θαηάζηαζε ηεο θόξεο ηεο
ζαλ «ην ζύλδξνκν πνπ ζε αλεβάδεη» (ιόγω ηνπ Up syndrome),

επεηδή δελ έρνπλ ηελ επηπρία λα έρνπλ έλα παηδάθη πνπ έρεη έλα
αλεβαζκέλν ζύλδξνκν;
3. «Τη
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ππάξρεη

κε

ην

πξόζωπό

ηεο;»

Καλέλα πξόβιεκα! Έηζη γελλήζεθε!
4. «Δελ κνηάδεη θαλ κε παηδί πνπ έρεη ην Σύλδξνκν».
Τα παηδηά κε ζύλδξνκν Down δελ είλαη παλνκνηόηππε αληηγξαθή ην
έλα κε ην άιιν.
5. «Δελ
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Σηελ πξαγκαηηθόηεηα, ε θαξκαθεπηηθή αγωγή θαη ε επηζηήκε έρνπλ
θάλεη ηεξάζηηα άικαηα πξνόδνπ. Σύκθωλα κε ην Δζληθό Ιλζηηηνύην
Υγείαο, «Αλ θαη αξθεηά παηδηά έρνπλ ζωκαηηθνύο θαη πλεπκαηηθνύο
πεξηνξηζκνύο,
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παξαγωγηθή δωή θαηά ηελ ελειηθίωζή ηνπο».
6. Σηραίλνκαη λα κνπ ιέλε πωο ε θόξε κνπ ζα γίλεη ε θιαζζηθή
ρακνγειαζηή πωιήηξηα ζε έλα ζνύπεξ κάξθεη ηεο ζεηξάο πνπ ζα
ραηξεηάεη ηνλ θόζκν.
7. «Τη ζα ηεο ζπκβεί όηαλ εζείο (νη γνλείο) πεζάλεηε;»
8. Σηραίλνκαη λα αθνύω αλζξώπνπο λα κνπ ιέλε ηη πηζηεύνπλ
πωο ζα κπνξεί θαη ηη δελ ζα κπνξεί λα θάλεη ζην κέιινλ ην
κωξό κνπ, ελώ δελ είλαη αθόκα νύηε θαλ ΔΝΟΣ έηνπο!!
9. Βξίζθω ην ζηεξεόηππν «πηζηεύω πωο ηα άηνκα κε ζύλδξνκν
Down είλαη εμαηξεηηθά επγεληθά» γεινίν. Όρη ε θόξε κνπ. Δθείλε
είλαη δπλακηθή, εξηζηηθή θαη ελ κέξεη έλα κηθξό παιηόπαηδν. Α! θαη νη
δαζθάιεο ηεο ηελ είπαλ ρεηξηζηηθή θαη ειεγθηηθή από πνιύ κηθξή
ειηθία. Παξόια απηά ηελ αγαπώ αθξηβώο όπωο θαη πξηλ!!

10. Κάπνηε θάπνηνο κε ξώηεζε αλ ζα πξνρωξήζω ζε ζηείξωζε
ηνπ γηνπ κνπ ώζηε λα κελ θάλεη πνηέ ν ίδηνο παηδηά..
11. Όηαλ ην κωξό κνπ ήηαλ ζηελ ζεξκνθνηηίδα κηα άιιε κεηέξα κνπ
είπε πωο ήκνπλ ηόζν ηπρεξή επεηδή ηα παηδηά κε ζύλδξνκν
Down είλαη ηόζν ήξεκα θαη αηάξαρα. Δίκαη ηπρεξή, αιιά όρη γηα
απηόλ ηνλ ιόγν!!!
12. «Σθέθηεθεο ηελ έθηξωζε;»
13. Έλαο γηαηξόο καο ξώηεζε αλ ζέιακε ε θόξε καο λα θάλεη
πιαζηηθή ζην πξόζωπό ηεο, ώζηε λα κελ είλαη εκθαλέο ην
Σύλδξνκν.

