Απλζσ ςυμβουλζσ για τη διαχείριςη βάρουσ ςε άτομα με ςφνδρομο Down
Του Stuart Mills
(Το άρκρο αυτό δθμοςιεφτθκε ςτο περιοδικό Journal του Down’s Syndrome
Association, τεφχοσ 131 (2015).
Μετάφραςθ: Παπαχριςτου Χ. Άννα

Για πολλά χρόνια επικρατοφςε ο μφκοσ πωσ τα άτομα με ςφνδρομο Down
αναπόφευκτα με το πζραςμα του χρόνου ζβαηαν πολλά κιλά.
Ίςωσ θ άποψθ αυτι να ιταν απόρροια του γεγονότοσ πωσ οι άνκρωποι αυτοί
ζμεναν ςε ιδρφματα. Σίγουρα υπάρχουν πολλοί άνκρωποι με ςφνδρομο Down που
αψθφοφν αυτό το ςτερεότυπο κάνοντασ μια ηωι ενεργθτικι και υγιι. Η παχυςαρκία
δεν είναι αναπόφευκτθ για τα άτομα με ςφνδρομο Down.
Ζχει υποςτθριχκεί πωσ υπάρχουν πολλοί παράγοντεσ, τουσ οποίουσ οι άνκρωποι με
ςφνδρομο Down πρζπει να αντιμετωπίςουν και οι οποίοι δεν είναι παρόντεσ ςτον
υπόλοιπο πλθκυςμό (κάποιοι από τουσ παράγοντεσ αυτοφσ είναι για παράδειγμα ο
χαμθλότεροσ μεταβολικόσ ρυκμόσ, θ ζλλειψθ φυςικισ δραςτθριότθτασ ωσ
αποτζλεςμα του χαμθλότερου μυϊκοφ τόνου και θ κακυςτζρθςθ ςτθν ανάπτυξθ και
τθν κατάςταςθ των ορμονϊν, όπωσ είναι ο υποκυρεοειδιςμόσ).
Δεν πιςτεφουμε πωσ υπάρχουν ειδικζσ προςεγγίςεισ ι παρεμβάςεισ για τθν
αντιμετϊπιςθ τθσ πρόςλθψθσ βάρουσ

ςτα άτομα με ςφνδρομο Down.

Υποψιαηόμαςτε πωσ, όπωσ με τουσ υπόλοιπουσ από εμάσ, θ πρόλθψθ είναι πιο
εφκολθ από τθ κεραπεία.
Είναι ευκολότερο να κζςουμε τα κεμζλια για τθν υιοκζτθςθ ενόσ μακρόχρονου
υγιοφσ τρόπου ηωισ ιδθ από τα πρϊτα χρόνια τθσ εκπαίδευςθσ και να
δθμιουργιςουμε υγιείσ ρουτίνεσ, από το να αναγκαςτοφμε να αντιμετωπίςουμε
κζματα βάρουσ ςτθ μετζπειτα ηωι.
Ζνα από τα κζματα που ανακφπτει ςυχνά ςτθ γραμμι βοικειασ που ζχουμε είναι θ
αφξθςθ βάρουσ όταν οι ενιλικεσ φεφγουν από το ςπίτι και πάνε να ηιςουν ςε δομζσ
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αυτόνομθσ διαβίωςθσ. Δεν υπάρχουν γριγορεσ λφςεισ για τισ καταςτάςεισ αυτζσ.
Ωςτόςο, εάν βοθκάμε παιδιά με ςφνδρομο Down να αντιλθφκοφν τθν αξία ενόσ
υγιοφσ τρόπου ηωισ, να απολαμβάνουν υγιεινζσ τροφζσ και να αςκοφνται ιδθ από
μικρι θλικία μποροφμε να δθμιουργιςουμε ςτακερζσ ρουτίνεσ, οι οποίεσ κα είναι
παροφςεσ κακόλθ τθ διάρκεια τθσ ηωισ. Με τον τρόπο αυτό είναι πιο πικανό να
υιοκετιςουν ζνα υγιεινό διαιτολόγιο και ζναν αντίςτοιχο τρόπο ηωισ ςαν νζοι
ενιλικεσ, όταν φφγουν από το ςπίτι.
«Είναι ευκολότερο να προςπακιςει να μθν αυξιςει το βάροσ τθσ από το να
προςπακιςει να χάςει τα κιλά που ζβαλε. Η κόρθ μου κα μποροφςε να τρϊει
διαρκϊσ εάν τθσ το επιτρζπαμε: φαίνεται ςαν να μθν ζχει ζνα διακόπτθ που να τθσ
λζει πότε ζχει φάει πολφ. Τθν κρατάω ςε εγριγορςθ, κολυμπάει τουλάχιςτον δυο
φορζσ τθν εβδομάδα και περνάει πολφ από τον ελεφκερο χρόνο τθσ ςτο
τραμπολίνο. Αλλά προφανϊσ όλοι ςαν οικογζνεια προςπακοφμε να φάμε με μζτρο,
ενϊ κακόμαςτε να καταναλϊςουμε ζνα ςπιτικό γεφμα γφρω από το τραπζηι».
«Πολφ άςκθςθ και μικρά γεφματα – το ίδιο δθλαδι που κάνουμε και οι υπόλοιποι».
Μια κοινι παρεξιγθςθ είναι πωσ θ διαχείριςθ βάρουσ ςχετίηεται με τθ δίαιτα και
τθν προςπάκεια να χάςουμε βάροσ, ενϊ ςχετίηεται περιςςότερο με το να ελζγχουμε
αυτά που τρϊμε, τθν ϊρα που τα τρϊμε και το επίπεδο δραςτθριότθτάσ μασ. Όπωσ
και με το κακετί το να εςτιάηουμε ςτισ κετικζσ ςυμπεριφορζσ από το να τιμωροφμε
τισ λανκαςμζνεσ είναι ο καλφτεροσ τρόποσ για να το επιτφχουμε. Κανείσ από εμάσ
δεν ανταποκρίνεται καλά όταν του λζει κάποιοσ πόςα λάκθ κάνει! Τι πρζπει να γίνει
ςε ςχζςθ με το τι δεν πρζπει είναι θ προςζγγιςθ που ζχει τισ περιςςότερεσ
πικανότθτεσ επιτυχίασ.
Από πολφ μικρι θλικία όλα τα παιδιά ωφελοφνται από το να ζχουν υγιεινζσ
εναλλακτικζσ: αφιςτε τα να νιϊκουν πωσ ζχουν κάποιο ζλεγχο.
Όλοι μασ νιϊκουμε τθν ανάγκθ για ζνα ςνακ κάποιεσ φορζσ: δϊςτε ςτο παιδί ςασ
τθν επιλογι ενόσ φροφτου ι ενόσ κζικ ρυηιοφ. Κάποιοι γονείσ βρίςκουν χριςιμα τα
οπτικά βοθκιματα, που διαχωρίηουν τισ υγιεινζσ από τισ μθ υγιεινζσ τροφζσ (για
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παράδειγμα οι τροφζσ που ανικουν ςτθν ίδια ομάδα μπαίνουν ςε ζνα φανάρι που
ρυκμίηει τθν κίνθςθ). Οριςμζνοι ενιλικεσ είναι πολφ καλοί ςτο παιχνίδι και ξζρουν
πότε κατανάλωςαν πολλζσ «κόκκινεσ» ι ανκυγιεινζσ τροφζσ και προςκολλοφνται
ςτο πλάνο διατροφισ τουσ ςαν αποτζλεςμα τθσ εκπαίδευςισ τουσ ςτισ «κόκκινεσ»
και «πράςινεσ» τροφζσ.
Τα παιδιά πρζπει να ζχουν επιλογζσ και ςε άλλα κζματα τθσ ηωισ τουσ. Ζνα από τα
κζματα που ςυχνά ακοφμε είναι πωσ οι άνκρωποι που φεφγουν από το ςπίτι τουσ
τρϊνε διαρκϊσ ανκυγιεινζσ τροφζσ και ψωνίηουν πράγματα ανεξζλεγκτα, επειδι
είναι θ πρϊτθ φορά που ζχουν ςτθ ηωι τουσ επιλογι και εκμεταλλεφονται τθν
νεοαποκτθκείςα ελευκερία.
Κακϊσ μεγαλϊνουν τα παιδιά ςασ, εμπλζξτε τα ςτο ςχεδιαςμό των γευμάτων, ςτθν
αγορά των πραγμάτων για τθν παραςκευι του γεφματοσ και ςτθν προετοιμαςία
του. Είναι προφανζσ, αλλά το παιδί ςασ κα μάκει από εςάσ, οπότε προςπακιςτε να
αποτελζςετε πρότυπο ςυμπεριφοράσ ςε κζματα φαγθτοφ, προκειμζνου να
υιοκετιςει τισ υγιεινζσ ςυμπεριφορζσ που κζλετε (είναι ευκολότερο να το λζμε
παρά να το κάνουμε κάποιεσ φορζσ όταν θ ςοκολάτα ςτο ντουλάπι ζχει το όνομά
μασ επάνω τθσ).
Βοθκιςτε το παιδί ςασ να καταλάβει πότε ζχει γεμίςει το ςτομάχι του και δείξτε του
ποια είναι θ ςωςτι ποςότθτα φαγθτοφ που πρζπει να ζχει θ μερίδα (για
παράδειγμα μια κοφπα με δθμθτριακά για πρωινό), μιασ και αυτζσ κα είναι ςωςτζσ
δεξιότθτεσ, τισ οποίεσ κα πρζπει το παιδί να υιοκετιςει. Αγοράςτε μικρότερα πιάτα
και μπολ για να εξαςφαλιςτεί πωσ οι ποςότθτεσ φαγθτοφ κα είναι και οι
κατάλλθλεσ. Ο κακοριςμόσ ςτακερϊν γευμάτων, όπου όλθ θ οικογζνεια κα τρϊει
μαηί, μπορεί να ενιςχφςει τα μακιματα υγιεινισ διατροφισ, που κζλετε να δϊςετε
ςτο παιδί ςασ.
Άςκθςθ – πολλοί τθν λατρεφουν ι κάνει οριςμζνουσ από εμάσ να βαρυγκωμάμε! Η
ιδζα του να πάμε ςε ζνα γυμναςτιριο μπορεί να κάνει κάποιουσ από μασ να
πάρουν τα βουνά. Τα καλά νζα είναι πωσ δεν χρειάηεται να μοιάηει ςαν φυςικι
άςκθςθ με τθν τυπικι ζννοια. Περιςςότερο ςθμαντικι είναι θ ζννοια τθσ
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δραςτθριότθτασ και όχι το που κα γίνει αυτό. Δθμιουργικζσ κοινωνικζσ
δραςτθριότθτεσ μποροφν να παρζχουν τα ίδια οφζλθ με τθν άςκθςθ χωρίσ να
νιϊκει κάποιοσ πωσ εξαντλικθκε. Οι τακτικοί οικογενειακοί περίπατοι με φίλουσ
κατά τθ διάρκεια τθσ εβδομάδασ μποροφν πραγματικά να βοθκιςουν. Κοινωνικζσ
δραςτθριότθτεσ, όπωσ ο χορόσ ι οι κεατρικζσ ομάδεσ μποροφν να αποτελζςουν
καλό κίνθτρο για τα άτομα με ςφνδρομο Down. Dvd με αςκιςεισ και ειδικότερα
εκείνα ςτα οποία ςυμμετζχει κάποιοσ αγαπθμζνοσ θκοποιόσ ι κάποια τθλεοπτικι
προςωπικότθτα είναι πράγματα που ενιςχφουν τθν απόφαςθ των ανκρϊπων με
Down να ςυμμετάςχουν.
«Ο αδερφόσ μου ιταν πάντα αδφνατοσ, γιατί πάντα γυμναηόταν και πιςτεφω πωσ
αυτό είναι το κλειδί. Πρζπει να βρείτε μια δραςτθριότθτα που αγαποφν και να τθν
κάνετε».
«Ο γιοσ μου πιγε ςτα Special Olympics. Παρακολουκεί μια ςειρά από
δραςτθριότθτεσ μια φορά τθν εβδομάδα. Ενόργανθ, γκολφ, μπάςκετ, ποδόςφαιρο
και χορόσ. Είναι πράγματα που όχι μόνο τον βοθκοφν να διατθριςει ζνα ςτακερό
βάροσ, αλλά ενιςχφουν και τθν κοινωνικότθτά του».
Να είςτε προετοιμαςμζνοι πωσ όταν το παιδί ςασ φφγει από το ςπίτι και πάει να
ηιςει ςε ζνα πιο αυτόνομο περιβάλλον, κα πάρει βάροσ. Δεν υπάρχουν γριγορεσ
και εφκολεσ λφςεισ για τισ καταςτάςεισ αυτζσ. Εκείνο που φαίνεται να δουλεφει
καλά είναι να υιοκετείτε ςε ςτακερι βάςθ μικρζσ αλλαγζσ ςτον τρόπο ηωισ ςτο
πζραςμα του χρόνου και όχι μεγάλουσ μθ ρεαλιςτικοφσ ςτόχουσ και αλλαγζσ.
Οι γονείσ αναφζρουν πωσ θ φπαρξθ ενόσ ςυνομθλίκου ο οποίοσ κα παίηει το ρόλο
του κακοδθγθτι, τα ινςτιτοφτα παρακολοφκθςθσ βάρουσ, το θμερολόγιο διατροφισ
και τα οπτικά διαγράμματα με ςτόχουσ είναι εργαλεία που μποροφν να
αποδειχκοφν χριςιμα για τθ διαχείριςθ βάρουσ. Υπάρχουν περιςςότερεσ
πλθροφορίεσ ςτθ διαχείριςθ του βάρουσ, όταν τα άτομα φεφγουν από το ςπίτι τουσ
ςτθ ςελίδα http://www.downs-syndrome.org.uk/for-families-and-carers/social-caresupport/supported-living.
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Βιβλιογραφικζσ αναφορζσ:


The Down Syndrome Nutrition Handbook – A guide to promoting healthy
lifestyles by Joan Guthrie Medlen (Woodbine House, 2006)



The guide to good health for teens and adults with Down Syndrome by Brian
Chicoine & Dennis McGuire (Woodbine House, 2010).



Diet, weight and exercise (easy read) – available from Down’s Syndrome
Scotland (www.dsscotland.org.uk)

Σύλλογος Συνδρόμου Down Ελλάδας

Σελίδα 5

