Σο παρόν κείμενο δθμοςιεφτθκε ςτο διαδικτυακό περιοδικό Babyonline
(http://babyonline.gr/paidi/ygeia/21-martiou-syndromo-down) με αφορμι τθν
Παγκόςμια Ημζρα υνδρόμου Down
Παπαχριςτου Άννα
Ψυχολόγοσ
Σι είναι το ςφνδρομο Down;
Σο ςφνδρομο Down είναι θ πιο κοινι αιτία νοθτικισ υςτζρθςθσ. Εμφανίηεται με τθν
ίδια ςυχνότθτα (1:700 γεννιςεισ) ςε όλεσ τισ φυλζσ. Οι άνκρωποι με ςφνδρομο
Down μποροφν μετά από κατάλλθλθ εκπαίδευςθ να μάκουν να διαβάηουν, να
γράφουν, να κυκλοφοροφν με τα μζςα μαηικισ μεταφοράσ, να ςυμπεριφζρονται με
κοινωνικά αποδεκτό τρόπο, να δθμιουργοφν φιλίεσ.
Όταν ζνα παιδί με ςφνδρομο Down γεννιζται θ οικογζνεια περνάει από όλα εκείνα
τα ςτάδια του πζνκουσ, που περνάμε όταν πεκαίνει κάποιοσ δικόσ μασ άνκρωποσ.
Σο μωρό για το οποίο ζκανε ςχζδια – το μωρό χωρίσ αναπθρία – δεν βρίςκεται πια
μαηί τθσ. Σο πζνκοσ είναι μια φυςιολογικι αντίδραςθ ςτθν απϊλεια. Σο μζγεκοσ τθσ
αντίδραςθσ εξαρτάται από το πόςο μεγάλθ φαίνεται θ απϊλεια, ενϊ μπορεί
κάποιεσ φορζσ να ζρκει κακυςτερθμζνα.
Πωσ πρζπει να αντιμετωπίςει ο γονιόσ τθ διάγνωςθ;


Πάρτε το χρόνο ςασ για να επεξεργαςτείτε τα ςυναιςκιματα που
νιϊκετε. υηθτιςτε τθ διάγνωςθ με τουσ ανκρϊπουσ που εςείσ κεωρείτε
κατάλλθλουσ. Μόνο εςείσ γνωρίηετε πότε είναι θ κατάλλθλθ ςτιγμι για
να γίνει μια τζτοια ςυηιτθςθ. Μπορεί να μθν είςτε ςίγουροι αν οι
άνκρωποι που ςυναντάτε εκτόσ ςπιτιοφ αντιλαμβάνονται πωσ το μωρό
ςασ ζχει ςφνδρομο Down. Επιλζξτε αν κζλετε να το αναφζρετε.



Κακομάκετε τον εαυτό ςασ και χαρείτε κάνοντασ πράγματα που ςασ
ευχαριςτοφν.



Ενθμερωκείτε,

αλλά

μθν

«καταναλϊνετε»

τεράςτιεσ

ποςότθτεσ

πλθροφοριϊν. Διαβάςτε μόνο εκείνεσ που πραγματικά ςασ βοθκοφν. Να
κυμάςτε πωσ κάκε παιδί με ςφνδρομο Down είναι μοναδικό.


Γνωρίςτε το μωρό ςασ. Αγκαλιάςτε το, κθλάςτε το, φωτογραφιςτε το.



Είςτε ο πλζον αρμόδιοσ για να αποφαςίςετε πόςεσ και ποιεσ
πλθροφορίεσ κα δϊςετε ςτα άλλα ςασ παιδιά. Η πλθροφόρθςθ
εξαρτάται από τθν θλικία, το επίπεδο κατανόθςθσ και τθν περιζργειά
τουσ. Μιλιςτε με ειλικρίνεια.



Εμπιςτευτείτε το ζνςτικτό ςασ. Κάντε ότι κα κάνατε και ςε περίπτωςθ
που το μωρό ςασ δεν είχε ςφνδρομο Down (τραγουδιςτε, χαϊδζψτε το,
βγείτε βόλτα, παίξτε). Αντιμετωπίςτε το μωρό ςασ πρωτίςτωσ ωσ μωρό
και δευτερευόντωσ ςαν μωρό με ςφνδρομο Down.



Αγνοιςτε τα ςχόλια που δεν είναι βοθκθτικά – ακόμα και από άτομα του
ςτενοφ ςασ περιβάλλοντοσ.



Να κυμάςτε πωσ δεν είςτε μόνοι. Και άλλοι γονείσ ζχουν βιϊςει τα ίδια
πράγματα με εςάσ. Ο φλλογοσ υνδρόμου Down Ελλάδοσ μπορεί να ςασ
βοθκιςει. Αν δεν νιϊκετε ζτοιμοι για το βιμα αυτό ενθμερωκείτε από
τθν ιςτοςελίδα μασ.
Λίγα λόγια για το φλλογο υνδρόμου Down Ελλάδοσ:

Ο φλλογοσ υνδρόμου Down Ελλάδοσ ιδρφκθκε το 1990 με προτροπι τθσ κ.
Χατηθςεβαςτοφ Χαρίκλειασ (κακθγιτρια βακμίδασ Α’, παιδίατροσ ςτο Γενετικό του
Ιπποκρατείου Νοςοκομείου Θεςςαλονίκθσ). Μζλθ του αποτελοφν πάνω από 400
οικογζνειεσ από όλθ τθν Ελλάδα.
τόχοι του υλλόγου είναι


θ ςτιριξθ και ενθμζρωςθ των γονζων,



εκπαίδευςθ των ανκρϊπων όλων των θλικιϊν με ςφνδρομο Down,



ενθμζρωςθ/ευαιςκθτοποίθςθ του κοινοφ μζςω διοργάνωςθσ θμερίδων



ςυνεργαςία με φορείσ, όπωσ Πανεπιςτιμια, ςχολεία, ΙΕΚ, Κολλζγια – αλλά
και φορείσ του εξωτερικοφ, όπωσ θ EDSA και θ FIDS κ.α.

Σα προγράμματα που υλοποιοφνται είναι:


Προεπαγγελματικι κατάρτιςθ (εργαςτιριο μπομπονιζρασ)



Σμιμα Αυτόνομθσ Διαβίωςθσ και Σμιμα Ακαδθμαϊκϊν Δεξιοτιτων



Ειδικισ Φυςικι Αγωγι (Ρυκμικι, Χορόσ, Bowling, Badminton, Ψυχοκινθτικι
Αγωγι, τίβοσ κ.α.)



Ομάδα Κοινωνικϊν Δεξιοτιτων



Θεατρικι Ομάδα



Club Φωτογραφίασ



Εργαςτιριο Διατροφισ



Πρόγραμμα Τπολογιςτϊν

τοιχεία επικοινωνίασ:
Καρανιβάλου 31, Κάτω Σοφμπα, Θεςςαλονίκθ
Σθλ: 2310 940500, 2310 925000, 2310 902615 (Εργαςτιρι Μπομπονιζρασ)
E-mail: down@hol.gr, downshop@down.gr (Εργαςτιρι Μπομπονιζρασ).
Url: www.down.gr
Facebook ΤΛΛΟΓΟ ΤΝΔΡΟΜΟΤ DOWN ΕΛΛΑΔΟ

