Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε
Μεηάθξαζε: Καξακαλώιε Φαλή
Διπίδνπκε απηό ην θπιιάδην, γξακκέλν από γνλείο – κέιε ηνπ Αγγιηθνύ πιιόγνπ
γηα άηνκα κε ζύλδξνκν Down – λα ζαο βνεζήζεη ηηο πξώηεο κέξεο ηεο γέλλεζεο ηνπ
κσξνύ ζαο.
Ίζσο ληώζεηε ζε απηό ην ζηάδην πσο δελ ζέιεηε λα κάζεηε ηίπνηα πεξηζζόηεξν γηα ην
ζύλδξνκν Down. ηελ πεξίπησζε απηή θξαηήζηε ην θπιιάδην απηό ζε έλα αζθαιέο
κέξνο κέρξη λα ληώζεηε έηνηκνη λα ην δηαβάζεηε.
Πάξηε θνπξάγην. Σν κέιινλ είλαη θαιύηεξν γηα ηα παηδηά κε ζύλδξνκν Down ζε
ζρέζε κε ην παξειζόλ θαη ππάξρνπλ πνιινί γνλείο πνπ έρνπλ αληηκεησπίζεη ηα ίδηα
πξνβιήκαηα, πνπ ηώξα απαζρνινύλ εζάο. Απηνί έρνπλ γξάςεη ην θπιιάδην απηό θαη
ζα ζαο πξνζθέξνπλ ηε βνήζεηά ηνπο, ηηο ζπκβνπιέο ηνπο θαη ηελ ππνζηήξημε πνπ
έρεηε αλάγθε.

Γηαηί νλνκάδεηαη ζύλδξνκν Down θαη ηη
είλαη;
Η ιέμε «ζύλδξνκν» απιώο ζεκαίλεη κηα νκάδα από ζηνηρεία ή ραξαθηεξηζηηθά. Η
νλνκαζία Down πξνέξρεηαη από ηνλ γηαηξό John Langdon Down, πνπ πξώηνο
πεξηέγξαςε ην ζύλδξνκν ην 1866. Η αλαινγία ηνπ ζπλδξόκνπ Down είλαη 1 ζηα 660
κε 800. Απηό ζεκαίλεη πσο ην έλα ζηα 660/800 παηδηά πνπ γελληνύληαη έρνπλ
ζύλδξνκν Down, αθξηβώο όπσο ην παηδί ζαο. Παξόιν πνπ ην ζύλδξνκν Down έρεη
αλαγλσξηζηεί πάλσ από έλαλ αηώλα, δελ εξεπλήζεθε κέρξη ην 1959, έσο όηνπ
αλαθαιύθζεθε όηη κπνξνύζε λα δηαγλσζηεί παίξλνληαο απιώο έλα δείγκα από ην
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αίκα ηνπ κσξνύ, ζην νπνίν θαίλεηαη ην επηπιένλ ρξσκόζσκα πνπ πξνθαιεί ην
ζύλδξνκν Down.
Σα ρξσκνζώκαηα είλαη κηθξνζθνπηθά κόξηα κέζα ζηα θύηηαξα πνπ απνηεινύλ ην
ζώκα. αλ κήλπκα γξακκέλν ζε θώδηθα πεξηέρνπλ ην ζρεδηάγξακκα γηα όια ηα
ραξαθηεξηζηηθά πνπ θιεξνλνκνύκε. Σα κηζά από ηα 46 ρξσκνζώκαηά καο αλά
θύηηαξν πξνέξρνληαη από ηε κεηέξα καο θαη ηα κηζά από ηνλ παηέξα καο. Σν κσξό
κε ζύλδξνκν Down έρεη έλα επηπιένλ ρξσκόζσκα 21 θαη έηζη έρεη 47 ρξσκνζώκαηα
ζπλνιηθά (γηα πεξηζζόηεξεο ιεπηνκέξεηεο γηα ηα ρξσκνζώκαηα δείηε ηηο ζειίδεο ζην
ηέινο ηνπ θπιιαδίνπ).
Τη ζεκαίλεη απηό ην έμηξα ρξωκόζωκα γηα ην κωξό ζαο;

Σν έμηξα ρξσκόζσκα ζεκαίλεη όηη ηα παηδηά θαη νη ελήιηθεο κε ζύλδξνκν Down
έρνπλ νξηζκέλα θνηλά ραξαθηεξηζηηθά. Γελ έρνπλ όια ηα παηδηά κε ζύλδξνκν Down
ηα ίδηα ραξαθηεξηζηηθά, αιιά παξόια απηά είλαη πηζαλό λα αλαγλσξηζηνύλ ηηο
πξώηεο κέξεο αθόηνπ γελλεζεί ην κσξό ζαο. Δίλαη ζεκαληηθό λα θαηαιάβεηε πσο ην
κσξό ζαο ζα κνηάδεη εζάο, ηνπο γνλείο ηνπ, παξόιν πνπ ζα έρεη θαη κεξηθά από ηα πην
ζπλεζηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζπλδξόκνπ Down.
Πνηα είλαη ηα ζηνηρεία απηά;
Σν κσξό ζαο ίζσο λα έρεη ραιαξνύο κύεο θαη πην ραιαξέο αξζξώζεηο, αιιά θαη πην
κεγάια βιέθαξα. Ίζσο λα κελ βάιεη βάξνο ηόζν γξήγνξα όζν άιια κσξά ηηο πξώηεο
εβδνκάδεο. Ίζσο λα κελ γίλεη ηόζν ςειό όζν ηα άιια παηδηά.
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Η πγεία ηνπ κσξνύ ζαο
Σα κσξά κε ζύλδξνκν Down έρνπλ ηάζε λα παζαίλνπλ κόιπλζε ζηνπο πλεύκνλεο θαη
ην αλαπλεπζηηθό ζύζηεκα, αιιά ράξε ζηηο θαιύηεξεο ηαηξηθέο γλώζεηο θαη ζηελ
θαιύηεξε θξνληίδα νη κνιύλζεηο απηέο δελ είλαη ηόζν ζνβαξέο όζν ήηαλ παιηόηεξα.
Οξηζκέλα παηδηά κε ζύλδξνκν Down έρνπλ θαξδηαθά πξνβιήκαηα. Απηά πνηθίιινπλ
θαη κπνξεί λα είλαη κηθξά, όπσο ην θύζεκα, ή ζνβαξόηεξα. Ο παηδίαηξνο ή ν
νηθνγελεηαθόο ζαο γηαηξόο ζα ζαο πεη αξθεηά γξήγνξα αλ ππάξρεη πξόβιεκα.
Παξόια απηά, όκσο, κεξηθά κσξά θαη παηδηά ίζσο απνθηήζνπλ θαξδηαθό πξόβιεκα
αξγόηεξα ή ν γηαηξόο κπνξεί λα κελ πξνζέμεη ην πξόβιεκα ακέζσο, γη’απηό
πξνζέρεηε πσο αλαπλέεη ην κσξό ζαο θαη ην ρξώκα ηνπ δέξκαηόο ηνπ. Αλ αλεζπρείηε
γηα ην κσξό ζαο, ΡΩΣΗΣΔ! Ο ύιινγόο καο (ζηε Θεζζαινλίθε) κπνξεί λα ζαο
θέξεη ζε επαθή κε γνλείο ησλ νπνίσλ ηα παηδηά είραλ θαξδηαθά πξνβιήκαηα ή έθαλαλ
εγρείξεζε.
Σν κσξό ζαο είλαη πξώηα απ’όια κσξό θαη κεηά κσξό κε αλαπεξία. Γελ ππάξρεη
ηξόπνο λα μέξεη θάπνηνο από ηελ ώξα ηεο γέλλεζεο ηηο πξννπηηθέο εμέιημεο πνπ ζα
έρεη. Γώζηε ηνπ πνιιέο αγθαιηέο. Θα ρξεηαζηεί όιε ηελ αγάπε, επαθή θαη θξνληίδα
πνπ ζα δίλαηε ζε νπνηνδήπνηε κσξό ζπλ παηρλίδη θαη πνιύ ραξά.
Βνεζεηηθά ζηνηρεία γηα ην κωξό ζαο

Θειαζκόο
Η απόθαζε λα ζειάζεηε ή όρη ην κσξό ζαο είλαη πνιύ πξνζσπηθή, αιιά δελ ππάξρεη
θαλέλαο ιόγνο πνπ λα κε ζαο επηηξέπεη λα ην θάλεηε κε επηηπρία θαη γηα όζν θαηξό
ζέιεηε. Ίζσο ζαο βνεζήζεη λα πιεζηάζεηε πεξηζζόηεξν ην κσξό ζαο ζηελ αξρή.
πσο είπε ε κεηέξα ηεο Κέηηπ «ηελ ζήιαζα γηα 9 εβδνκάδεο. Δίκαη ζίγνπξε όηη ν
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ζειαζκόο δεκηνπξγεί έλαλ ππέξνρν δεζκό κεηαμύ ηνπ κσξνύ θαη ηεο κεηέξαο ηνπ θαη
απηό βνεζάεη ηδηαίηεξα όηαλ ην κσξό ηπραίλεη λα έρεη ζύλδξνκν Down”.
ηαλ αξρίζεηε λα ζειάδεηε ην κσξό ζαο είλαη θαιό λα ην θξαηάηε ζρεηηθά όξζην
όηαλ ζειάδεη (όρη μαπισκέλν) θαη λα ειέγρεηε ζηελ αξρή όηη ε γιώζζα ηνπ δελ είλαη
θνιιεκέλε ζην πάλσ κέξνο ηνπ ζηόκαηόο ηνπ. Γηα λα κπνξέζεη έλα κσξό λα ζειάζεη
θαη λα πάξεη αξθεηό γάια πξέπεη ε ζειή λα είλαη ΠΑΝΩ ζηε γιώζζα ηνπ θαη όρη
θάησ από απηή. Μελ βηάδεζηε θαηά ην ζειαζκό. Σα κσξά κε ζύλδξνκν Down ζπρλά
ζειάδνπλ πνιύ ζηγά. Μελ ζηακαηάηε ην ζειαζκό πνιύ γξήγνξα. Ίζσο ην κσξό
απνθνηκηέηαη θαηά δηαζηήκαηα. Η κακά ηεο Υάξηεη ιέεη «Η Υάξηεη ζήιαδε αδύλακα
ζηελ αξρή. Σελ θξαηνύζα μύπληα κε ην λα γαξγαιάσ ηα κάγνπιά ηεο, ην ζαγόλη θαη
ηα πνδαξάθηα ηεο». Γνθηκάζηε λα μεζθεπάδεηε ην κσξό ζαο θαη λα αιιάδεηε πάλεο
πξηλ θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζειαζκνύ. Μελ μερλάηε όηη ην 90% ηνπ ζειαζκνύ
είλαη απνθαζηζηηθόηεηα θαη επηκνλή! Η κεηέξα ηνπ Σίκνζπ δνθίκαζε θαη ηνπο δύν
ηξόπνπο – «θαηάθεξα λα ηνλ ζειάζσ γηα 4 κέξεο, αιιά ν Σίκνζπ ήηαλ πνιύ ηεκπέιεο
ζην ηάηζκα θαη ήηαλ θαλεξό όηη έηζη ζα έραλε θηιά. Απνθάζηζα όηη ζα αηζζαλόκνπλ
πνιύ πην ήζπρε αλ ρξεζηκνπνηνύζα κπηκπεξό, γηαηί έηζη ζα κπνξνύζα λα δσ πόζν
γάια έπηλε. Αλ θαη απηό ήηαλ αξθεηά δύζθνιν, ν Σίκνζπ άξρηζε λα παίξλεη βάξνο».
Έιεγρνο ζεξκνθξαζίαο
Ο κεραληζκόο πνπ ειέγρεη ηε ζεξκνθξαζία ηνπ ζώκαηόο καο δελ ιεηηνπξγεί πάληα
θαιά ζηε λεαξή ειηθία θαη ην κσξό ζαο ίζσο λα έρεη θάπνηα επαηζζεζία ζην
θξπνιόγεκα θαη ηηο βξνγρηθέο κνιύλζεηο. Δίλαη ζεκαληηθό ην κσξό ζαο λα ληώζεη
άλεηα αιιά όρη ππεξβνιηθά δεζηό. Να ειέγρεηε ηε ζεξκνθξαζία ηνπ δσκαηίνπ θαη
ηελ έμσ ζεξκνθξαζία. Σν δσκάηηό ηνπ δελ πξέπεη λα είλαη θξύν ηε λύρηα θαη δελ
πξέπεη λα γίλεηαη θαζόινπ ξεύκα. Δίλαη ρξήζηκεο νη νιόζσκεο θόξκεο θαη νη
ππλόζαθθνη, γηαηί ηα ζθεπάζκαηα ζπρλά ηα πεηνύλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λύρηαο.
Δίλαη θαιύηεξα ην κσξό ζαο λα θνξάεη δύν ιεπηά ξνύρα παξά έλα ρνληξό. ηαλ ν
θαηξόο είλαη θξύνο, βάιηε ηνπ έλα ζθνύθν ή έλα θαπέιν αθόκε θαη κέζα ζην ζπίηη,
αλ δελ έρεηε θεληξηθή ζέξκαλζε.
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Πεξηπνίεζε ηνπ δέξκαηνο
Σν δέξκα ηνπ κσξνύ ζαο ίζσο λα είλαη πνιύ μεξό, νπόηε κπνξείηε λα θάλεηε καζάδ
κε ιίγν ιάδη γηα κσξά θαη λα βάιεηε θαη ιίγν κέζα ζην λεξό ηνπ κπάληνπ. Βάδνληαο
απαιά ιίγε ελπδαηηθή θξέκα ζην δέξκα ηνπ θάζε κέξα κπνξείηε λα απνθύγεηε ηα
πξνβιήκαηα. Έρεηε ηα κάηηα ζαο αλνηρηά κήπσο ππάξμεη αιιεξγηθή αληίδξαζε. Ο
γηαηξόο ή ν θαξκαθνπνηόο ζαο κπνξεί λα πξνηείλεη ελαιιαθηηθέο ιύζεηο.
Έιεγρνο ηεο γιώζζαο
Ίζσο ρξεηαζηεί λα δώζεηε κεγαιύηεξε πξνζνρή ζην κσξό ζαο γηα λα ην βνεζήζεηε
ζηνλ έιεγρν ηεο γιώζζαο ηνπ. Μπνξείηε λα βνεζήζεηε ην κσξό ζαο λα αζθήζεη ηνπο
κύεο ηνπ πξνζώπνπ ηνπ θαη ηεο γιώζζαο παίδνληαο παηρλίδηα, θάλνληαο αζηεία
πξόζσπα, δηάθνξνπο ήρνπο θ.ιπ. Απηά ζα βνεζήζνπλ ην παηδί ζαο κε ηνπο πξώηνπο
ηνπ ήρνπο θαη ηελ νκηιία. Πξνζπαζήζηε λα απνθύγεηε ηε βνπισκέλε κύηε, γηαηί
απηή θάλεη ην παηδί λα αλνίγεη ην ζηόκα ηνπ θαη λα βγάδεη ηε γιώζζα. Μπνξείηε λα
βνεζήζεηε ηελ θαηάζηαζε θάλνληαο παηρλίδη ην ζπξώμηκν ηεο γιώζζαο μαλά θαη
μαλά!
Αλάπηπμε ηεο θίλεζεο
Από ηηο πξώηεο θηόιαο εβδνκάδεο ελζαξξύλεηε πνιύ ην κσξό ζαο λα θηλείηαη θαη λα
γλσξίζεη ηνλ θόζκν γύξσ ηνπ κέζσ δηαθόξσλ εκπεηξηώλ – ηνπ ζθιεξνύ/ηνπ
καιαθνύ, ηνπ ηξαρύ/ηνπ ιείνπ. Να έρεηε κεγάιε επαθή κε ην παηδί ζαο, λα ην
αγθαιηάδεηε, λα ην γαξγαιάηε, λα ην ρατδεύεηε θαη λα ηνπ θάλεηε καζάδ. Παίμηε
παηρλίδηα κε ηα δάρηπια ησλ ρεξηώλ θαη ησλ πνδηώλ ηνπ θαη δνθηκάζηε λα θάλεηε
κεξηθέο από ηηο αζθήζεηο πνπ πεξηγξάθνληαη παξαθάησ.
πληνληζκόο ρεξηώλ θαη καηηώλ
Γηα λα βνεζήζεηε ην κσξό ζαο ζε απηόλ ηνλ ηνκέα πξέπεη λα ηνπ δώζεηε εξεζίζκαηα
(πξάγκαηα γηα λα βιέπεη, λα αηζζάλεηαη θαη λα αθνύεη είηε βξίζθεηαη ζε θαξνηζάθη,
ζε παηδηθή θαξέθια, ζε θνύληα ή ζην πάησκα).
ην κσξό ζαο ζα αξέζεη λα βιέπεη θξεκαζηά θηλνύκελα παηρλίδηα θαη λα αθνύεη
δηάθνξνπο ήρνπο θαη κνπζηθή. Καζώο ην κσξό ζαο αξρίζεη λα κεγαιώλεη ν ύιινγόο
καο κπνξεί λα ζαο πξνηείλεη άιιεο δξαζηεξηόηεηεο θαη αζθήζεηο, νη νπνίεο ζα
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βνεζήζνπλ ην αγνξάθη ή ην θνξηηζάθη ζαο λα γίλεη έλα ραξνύκελν θαη δξαζηήξην
παηδί.

Μηινύλ νη γνλείο
Πσο ηα θαηάθεξαλ κεξηθνί γνλείο:
«ηαλ ιέγακε ζηνπο ζπγγελείο θαη ζηνπο θίινπο καο όηη ην πξώην καο κσξό είρε
ζύλδξνκν Down μέξακε όηη ην λέν ζα ηνπο ζηελνρσξνύζε θαη ηνπο ην είπακε ζηγά
ζηγά. ινη έρνπλ δερηεί ηνλ γην καο θαη ηνλ έρνπλ επηζθεθηεί».
«Μέρξη λα γίλεη ε δηάγλσζε ν ηήβελ ήηαλ ήδε κέινο ηεο νηθνγέλεηάο καο θαη δελ
ζθεθηόκαζηαλ ηίπνηε άιιν από ην λα ηνλ θξαηήζνπκε καδί καο».
«Πηζηεύσ όηη πξέπεη λα κελ θξπβόκαζηε από ηνπο άιινπο θαη λα κηιάκε μεθάζαξα.
Ήκνπλ απνθαζηζκέλε λα ην πσ ζε όινπο: γείηνλεο, θίινπο θαη γλσζηνύο».
«Πξηλ γελλεζεί ν γηνο καο άθνπζα έλα πξόγξακκα ζην ξαδηόθσλν, ζην νπνίν κηα
κεηέξα πεξηέγξαθε ηα θαηνξζώκαηα ηεο κηθξήο ηεο θόξεο πνπ είρε ζύλδξνκν Down.
Σν θνξηηζάθη επξόθεηην λα πάεη ζε έλα ζρνιείν γηα παηδηά ρσξίο αλαπεξία ηεο
πεξηνρήο πνπ έκελε θαη έηζη ήμεξα όηη έλα παηδί κε ζύλδξνκν Down κπνξνύζε λα
κάζεη λα θάλεη πνιιά πξάγκαηα. Η απνθαζηζηηθόηεηά καο λα κάζνπκε ζην γην καο
όια όζα θάλεη από ηε θύζε ηνπ έλα νπνηνδήπνηε παηδί, καο έρεη δώζεη απεξηόξηζηεο
επηβξαβεύζεηο. ιε ε νηθνγέλεηά καο έρεη θεξδίζεη από ην λα βνεζάεη ην γην καο λα
καζαίλεη ζηγά ζηγά.
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Μηινύλ ηα αδέξθηα

«ηαλ γελλήζεθε ε κηθξή κνπ αδεξθή, ε κακά θαη ν κπακπάο κνπ είπαλ όηη ζα ήηαλ
ιίγν δηαθνξεηηθή θαη ζα ρξεηαδόηαλ βνήζεηα γηα λα κάζεη δηάθνξα πξάγκαηα,
πεξηζζόηεξε βνήζεηα απ’όηη εγώ. Μπνξεί λα θάλεη πνιιά πξάγκαηα θαη ηελ παίξλσ
έμσ λα παίμνπκε. Ννκίδσ όηη είλαη πνιύ γιπθηά». Άληδεια, 12 εηώλ.
«Ο κηθξόο κνπ αδεξθόο είλαη πνιύ άηαθηνο. Πεγαίλεη παληνύ θαη ζέιεη λα παίδεη κε
όια κνπ ηα βηβιία θαη ηα παηρλίδηα, αιιά ε κεγαιύηεξή κνπ αδεξθή ιέεη όηη θη εγώ ην
έθαλα απηό όηαλ ήκνπλ ζηελ ειηθία ηνπ θη έηζη λνκίδσ όηη πξέπεη λα είκαη
ππνκνλεηηθόο καδί ηνπ». ίκνο, 9 εηώλ.
Η αδεξθή ηεο νύδαλ ήηαλ πνιύ κηθξή γηα λα θαηαιάβεη ηελ θαηάζηαζε όηαλ
γελλήζεθε ε αδεξθή ηεο. Σώξα θαηαιαβαίλεη όηη ε νύδαλ ζα αξγήζεη λα θαηαιάβεη
θαη λα κάζεη δηάθνξα πξάγκαηα. Σν δέρεηαη απηό θαη ιέεη «Η νύδαλ είλαη παξόια
απηά αδεξθή κνπ».
Καη ιίγα ιόγηα γηα ηηο γηαγηάδεο θαη ηνπο παππνύδεο

Σύλλογος Συνδρόμου Down Ελλάδος

Σελίδα 7

«Ο Νηακόια είλαη ην θσο ηεο δσήο καο. Ήηαλ ζνθ γηα όινπο καο όηαλ γελλήζεθε θαη
καο είπαλ όηη είρε ζύλδξνκν Down, αιιά ηώξα είλαη έλα έμππλν, δσεξό παηδί πνπ
πεξλάεη ηε «θνβεξή» (!) ειηθία ησλ δύν εηώλ. Δίκαζηε πεξήθαλνη γηα ηνλ ηξόπν πνπ
ηα θαηάθεξε ε θόξε καο θαη ν άληξαο ηεο». Η γηαγηά ηνπ Νηακόια.
«Αθόκα αηζζάλνκαη ζηηγκέο ιύπεο, όηαλ ζθέθηνκαη πόζε βνήζεηα ρξεηάδεηαη ν
Σίκκπ ζε ζρέζε κε ηα άιια κνπ εγγόληα. κσο ζηγά ζηγά βιέπσ λα θάλεη κεξηθέο
αηαμίεο πνπ έρνπλ θάλεη θαη ηα άιια παηδηά, όηαλ ήηαλ κηθξά θαη γη’απηό ραίξνκαη
πξαγκαηηθά πνπ είλαη κέξνο ηεο νηθνγέλεηάο καο». Ο παππνύο ηνπ Σίκκπ.
Γξαζηεξηόηεηεο πνπ πξνηείλνπκε λα θάλεηε κε ην κωξό ζαο

1. Φπζάηε ην κσξόο αο ζε όια ηα κέξε ηνπ ζώκαηόο ηνπ. Γαξγαιήζηε ην, ηξίςηε
ην, ρηππήζηε ην ειαθξά θαη πηέζηε ην κε ηα δάρηπιά ζαο. Κπιίζηε ην γύξσγύξσ.
2. Μελ ην έρεηε πάληα ληπκέλν. Ξαπιώζηε ην γπκλό πάλσ ζε κηα κάιιηλε
θνπβέξηα ή ζε έλα ραξηί πνπ θάλεη ζόξπβν όηαλ θηλείηαη πάλσ ηνπ, έηζη ώζηε
ηα λεύξα ηνπ ζώκαηνο λα ληώζνπλ ην ζνθ από θάηη ηειείσο δηαθνξεηηθό. Ο
ζόξπβνο πνπ θάλεη ην ραξηί ζα είλαη έλα θίλεηξν γηα λα θηλεζεί ην κσξό ζαο,
γηαηί νη ήρνη ην επηβξαβεύνπλ.
3. Ξεράζηε ηελ άλεζή ηνπ πόηε πόηε. Βάιηε ην πνιύ θνληά ζηελ άθξε ηεο
θνύληαο. Ίζσο λα ζειήζεη λα ζπξώμεη γηα λα απνκαθξπλζεί. Βάιηε ην
κπξνύκπηα θαη θξαηήζηε θάηη πνπ λα έρεη ρηππεηό ρξώκα ή πνπ θάλεη ζόξπβν
κπξνζηά ζηα κάηηα ηνπ, αιιά θαη πάλσ από ην θεθάιη ηνπ. Απηό ζα
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ελζαξξύλεη ην κσξό ζαο λα ζεθώζεη ην θεθάιη ηνπ θαη λα αζθήζεη ηνπο κύεο
ηνπ ιαηκνύ ηνπ.
4. θπξίδεηε θαη ηξαγνπδάηε, αλ απηό θάλεη ην κσξό ζαο λα ηεληώλεη ή λα
θπξηώλεη ηελ πιάηε ηνπ. Κάλεηε δηάθνξνπο ζνξύβνπο θαη κεηά ζησπή. Με
θνβεζείηε λα θεξζείηε ζαλ παηδί κε ην κσξό ζαο. Θα ζαο μαθληάζεη ην πώο ηα
«αα» θαη «σσ» κπνξνύλ λα θάλνπλ ην κσξό ζαο λα θηλεζεί θαη λα γπξίζεη,
πξάγκα ην νπνίν δελ ζα θαηαθέξλαηε αλ ηνπ κηινύζαηε ζνβαξά.
5. Με βάδεηε θνπδνπλάθηα κόλν θνληά ζηα ρέξηα ηνπ, αιιά θνληά θαη πάλσ ζηα
πόδηα ηνπ. Απηό ζα θάλεη ην κσξό ζαο λα θισηζάεη πην ζπρλά θαη γηα θάπνην
ιόγν. Αλ βάδεηε θνπδνπλάθηα ζηα πιάγηα, ζα κάζεη λα ρξεζηκνπνηεί ηα πόδηα
ηνπ – κηα ην έλα θαη κηα ην άιιν.
6. Κνπβαιάηε ην κσξό ζαο ζε κάξζηπν. Έηζη κπνξείηε λα ην λαλνπξίδεηε, λα ην
θαηεβάδεηε, λα ην ζεθώλεηε θαη λα ην γπξλάηε ρσξίο κεγάιε πξνζπάζεηα από
κέξνπο ζαο. Απηό εξεζίδεη ηελ αίζζεζε ηζνξξνπίαο ηνπ κσξνύ θαη ην θάλεη λα
αηζζάλεηαη ηελ αγάπε ζαο θη όηη ζπκκεηέρεη ζε νηηδήπνηε θάλεηε.
7. Κάληε ην κσξό ζαο λα θηλεζεί, λα ηελησζεί ή λα δηπισζεί θξαηώληαο θάηη πνπ
ζέιεη ζε κηα κηθξή απόζηαζε. Ίζσο λα είλαη θαιό γηα έλα κσξό πνπ δελ
θηλείηαη, λα κάζεη όηη ε πξνζπάζεηα αληακείβεηαη.
8. Αλ δελ πξνζπαζήζεη λα αξθνπδίζεη δώζηε ηνπ ηελ επραξίζηεζε ελόο κπάληνπ
κέζα ζην νπνίν κπνξεί λα είλαη μαπισκέλν κπξνύκπηα πάλσ ζε κηα ηπιηγκέλε
πεηζέηα. Απηό ην άλεην θνύζθσκα πξέπεη λα ζηεξίδεη ην ζώξαθα θαη ην
ζηνκάρη θαη λα αθήλεη ηα ρέξηα θαη ηα πόδηα λα θηλνύληαη ειεύζεξα κέζα ζην
λεξό. Πιαηζνπξίδνληαο ζε απηή ηε ζέζε ίζσο λα πιεζηάζεη ηελ θίλεζε ηνπ
αξθνπδίζκαηνο.
9. Βνεζάεη θαιύηεξα λα θάζεζηε θάησ καδί κε ην κσξό ζαο, όηαλ θάλεηε
δηάθνξα πξάγκαηα καδί ηνπ. Γηα ην κσξό ζαο απηό πνπ πξνζπαζεί λα θάλεη
είλαη γηγαληηαίν, γηαηί λα ην θάλνπκε αθόκα πην δύζθνιν κε ην λα ζηεθόκαζηε
από πάλσ ηνπ ζαλ γίγαληεο; Αλ δελ ρξεζηκνπνηεί αθόκα ηα πόδηα ηνπ ή είλαη
αδύλακα ή δελ ρξεζηκνπνηεί ηα γόλαηά ηνπ, κπνξείηε λα θαζίζεηε απέλαληί
ηνπ ζην πάησκα κε ηα πέικαηά ζαο λα αθνπκπνύλ ηα δηθά ηνπ θαη λα
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ζπξώρλεηε ν έλαο ηνλ άιιν. Μπνξείηε λα γίλεηε ν ηνίρνο πνπ ζα
ρξεζηκνπνηήζεη γηα λα ζηαζεί ζηαδηαθά από ηε ζέζε αξθνπδίζκαηνο ζηελ
όξζηα ζέζε. Θα κπνξνύζαηε λα θάλεηε κηα ξάκπα κε ηα πόδηα ζαο πάλσ ζηελ
νπνία ζα κάζαηλε λα ζθαξθαιώλεη.
10. Σέινο, θάηη πνπ δελ είλαη ιηγόηεξν ζεκαληηθό από όια ηα άιια: θάληε ην
παηδί ζαο λα ην «θάεη ε πεξηέξγεηα». Κάλεηε θάηη ζηα θξπθά θνληά ηνπ ή
θάλεηε ζόξπβν θάπνπ πνπ δελ ζαο βιέπεη, έηζη ώζηε λα ζειήζεη λα μεπεξάζεη
ηηο ζσκαηηθέο δπζθνιίεο θαη λα ζεθσζεί.
Η άπνςε ελόο γνλέα
Καη γηα κέλα ε αξρή ηεο αλαηξνθήο ελόο παηδηνύ πνπ καζαίλεη ζηγά ζηγά δελ
ήηαλ ηόζν εύθνιε. Παξόιν πνπ ηα βηβιία ζρεηηθά κε ην παηρλίδη ηνπ κσξνύ
κε βνήζεζαλ, έπξεπε κόλε κνπ λα δνθηκάζσ δηάθνξα πξάγκαηα εηδηθά θαζώο
ε θόξε κνπ ήηαλ ην πξώην κνπ παηδί.
1. Σελ άθελα λα βξίζθεηαη πνιύ θνληά κνπ
Α. ηελ θνπβαινύζα ζε κάξζηπν.
Β. Σελ κεηαθηλνύζα καδί κνπ ζε όιν ην ζπίηη κε έλα κηθξό θαξόηζη.
Γ. Σελ έβαδα ζε κηα ινμή θαξέθια ηνπνζεηεκέλε θνληά κνπ πάλσ ζην
λεξνρύηε ή ην ηξαπέδη (απηό ήηαλ ηδαληθό γηα λα θνηηάδνπκε, λα αθνύκε,
λα αθνπκπάκε θαη λα κηιάεη ν έλαο ζηνλ άιιν).
2. Γελ ηελ άθελα λα μαπιώλεη ππεξβνιηθά πνιύ θαη δε δέρηεθα απηή ηε
ζπλήζεηα ζαλ κέξνο ηνπ ζπλδξόκνπ. Αλαθάιπςα όηη αλ έθαλα θάηη λα
μερσξίδεη, αλ δηάιεγα θάηη γηα εθείλελ, πνπ δελ κπνξνύζε ε ίδηα γηα ηνλ
εαπηό ηεο εμαηηίαο ηνπ πιήζνπο ησλ πξαγκάησλ γύξσ ηεο, ηόηε έδεηρλε
πνιύ ιίγα ζεκάδηα θνύξαζεο ή «απνκάθξπλζεο». Σα κάηηα ηεο
δσληάλεπαλ, ην ζώκα ηεο γηλόηαλ πην ηελησκέλν θαη ην θεθαιάθη ηεο πην
ζπάληα έπεθηε πξνο ηα πίζσ. Παξόια απηά ζεβόκνπλ ηελ αλάγθε ηεο λα
«απνκαθξύλεηαη» κεξηθέο θνξέο, αλάγθε ε νπνία θαηλόηαλ ζην απόκαθξν
βιέκκα ηεο.
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3. Δθηόο από ηε γεληθή θξνληίδα ηνπ κσξνύ πξνζπάζεζα λα αιιάμσ ηε
ξνπηίλα.
Α. ηελ άιιαδα ζε δηαθνξεηηθνύο ρώξνπο. Μπάλην κπνξνύζε λα θάλεη ζην
λεξνρύηε κε ηνλ κπακπά ηεο ή ζηελ πηζίλα.
Β. Παηρλίδη ζσκαηηθό κπνξνύζε λα γίλεη πάλσ ζε έλα πάπισκα ή ζε έλα
ηξαρύ ραιάθη.
4. Κάληε εξσηήζεηο θξίζεσο ζρεηηθά κε ηα παηρλίδηα ηνπ. Δπραξηζηνύζαλ ην
κσξό ζαο, ην πξνθαινύζαλ, ην ςπραγσγνύζαλ; Γηα παξάδεηγκα:
Α. Γηαηί λα κελ βάινπκε παηρλίδηα εθεί πνπ θισηζάλε ηα πόδηα ή ηα
γόλαηα (κε ιίγε ηύρε) ή εθεί πνπ ζπξώρλνπλ νη αγθώλεο; Γηαηί λα κε
βάινπκε ραξηί πνπ θάλεη ζόξπβν θάησ από ηνπο ώκνπο ηνπ κσξνύ;
Β. Σα παηρληδάθηα κέζα ζηελ θνύληα ζα κπνξνύζαλ λα είλαη από άιιν
πιηθό εθηόο ηνπ πιαζηηθνύ; Θα κπνξνύζαλ λα είλαη ζθεπαζκέλα κε
δηάθνξα πιηθά;
Γ. Ση ζα γηλόηαλ αλ αιιάδακε ηνλ ήρν πνπ θάλνπλ νη ράληξεο θαη ηα
θνπδνπλάθηα κε έλα μύιηλν «ηαθ-ηαθ», έλα ρηύπεκα από θύκβαια ή έλα
θιηθ;
Δ. Μπνξώ λα θάλσ έθπιεμε ζην κσξό κνπ κε ην λα θξεκάζσ κηα ρνληξή
θνύζθα, κηθξνζθνπηθέο ράληξεο, κηα θιεηζηή ζαθνύια κε λεξό γηα λα
ζθίγγεη, έλα θνκκάηη ζνθνιάηα ή έλαλ θαζξέθηε; Μπνξώ λα ζθεπάδσ
δηάθνξα πξάγκαηα μαθληθά θαη κεηά λα ηα αθήλσ λα μαλαεκθαλίδνληαη;
Απνθαζίζακε λα είκαζηε κε ην κέξνο ηεο θαη λα κελ θάλνπκε ηελ
εθκάζεζε ζπκπεξηθνξάο ηελ πξώηε θαη θπξηόηεξε απαζρόιεζή καο.
Κνηηάδνληαο ηώξα εθείλα ηα ρξόληα ε ζηάζε απηή θαίλεηαη ιίγν ηνικεξή,
όκσο ε 10ρξνλε θόξε κνπ δείρλεη όηη ΓΙΑ ΑΤΣΗΝ θάλακε ην ζσζηό.
Διίδακπεζ Μπιάθνπει
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Τη ππάξρεη ζην κέιινλ;
Ίζσο θαλεί πεξίεξγν πσο έρνπκε εηδηθό θεθάιαην ζρεηηθά κε ην κέιινλ ζε
απηό ην ζηάδην, αιιά ππάξρνπλ δύν εξσηήκαηα πνπ απαζρνινύλ ζπλήζσο
ηνπο γνλείο ηηο πξώηεο εβδνκάδεο: ηη δνκέο-δηαζέζηκεο ππεξεζίεο ζα
ππάξρνπλ γηα ην παηδί κνπ όηαλ κεγαιώζεη θαη ηη είδνπο «ρξεκαηηθή
πξόλνηα» ππάξρεη;
Σα παηδηά κε ζύλδξνκν Down κπνξνύλ θαη δνπλ κηα δσή νινθιεξσκέλε.
Αλ δελ ππάξρεη θάπνην πνιύ ζνβαξό ζσκαηηθό πξόβιεκα, ν γηνο ή ε θόξε
ζαο ζα κπνξέζνπλ λα θηάζνπλ ζε κηα πξνρσξεκέλε κέζε ειηθία
αληηκεησπίδνληαο πνιιά από ηα πξάγκαηα πνπ αληηκεησπίδνπκε όινη καο,
όπσο ην ζρνιείν, πεξαηηέξσ κόξθσζε, δνπιεηά θαη ελδερνκέλσο έλα δηθό
ηνπ/ηεο ζπίηη. Η δηαζέζηκε πξόλνηα δηαθέξεη από ηόπν ζε ηόπν, όκσο ε
όιε θαηάζηαζε εμειίζζεηαη κε ηαρύ ξπζκό θαη δεκηνπξγνύληαη επθαηξίεο
ζηέγαζεο θαη εξγαζίαο.
Μελ απειπίδεζηε αλ ηα πξάγκαηα ζαο θαίλνληαη λα πξνρσξνύλ πνιύ ζηγά.
Σν παηδί ζαο ζα κάζεη θαη ζα αλαπηύμεη ηηο δηθέο ηνπ ηθαλόηεηεο. Έηζη, λα
ραίξεζηε γηα θάζε ηνπ βήκα, όζν κηθξό θαη αλ είλαη απηό.
Με δηζηάζεηε λα επηθνηλσλήζεηε καδί καο ή λα πεξάζεηε λα ηα πνύκε.
Θέινπκε πνιύ λα γλσξίζνπκε εζάο θαη ηελ νηθνγέλεηά ζαο.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Σξηζσκία 21
Πεξίπνπ ην 96% ησλ παηδηώλ κε ζύλδξνκν Down αλήθνπλ ζε απηή ηελ
νκάδα. Οη γνλείο έρνπλ θαλνληθά ρξσκνζώκαηα, αιιά ην κσξό έρεη ηξία
αληί γηα 2 ρξσκνζώκαηα ηνπ δεύγνπο 21 (ηξηζσκία – ηξία + ζώκα). Η
ηξηζσκία 21 νλνκάδεηαη επίζεο θαη Σξηζσκία G, γηαηί ν αξηζκόο 21 είλαη
ζηελ νκάδα G. πλήζσο είλαη ην απνηέιεζκα ελόο «ιάζνπο» ζην
δηαρσξηζκό ηνπ θπηηάξνπ ηνπ σαξίνπ ή ηνπ ζπεξκαηνδσαξίνπ. Δίλαη
ζεκαληηθό λα ηνλίζνπκε όηη όπσο θαη λα ζπκβαίλεη απηό, είλαη αηύρεκα
ηεο θύζεο θαη νη γνλείο δελ πξέπεη λα λνκίδνπλ όηη έθαλαλ ή δελ έθαλαλ
θάηη θαη απηό πξνθάιεζε ηε γέλλεζε ηνπ κσξνύ ηνπο.
Μεηάζεζε
Απηή παξαηεξείηαη πεξίπνπ ζην 3% ησλ κσξώλ κε ζύλδξνκν Down θαη
κπνξεί λα έρεη δηάθνξεο κνξθέο. Αξρηθά ην ρξσκόζσκα 21 θνιιάεη πάλσ
ζε έλα άιιν ρξσκόζσκα, αθνύ γίλεη έλα κηθξό ζπάζηκν ζηελ άθξε ηνπ.
ηα κηζά άηνκα κε ζύλδξνκν Down Μεηάζεζεο ε κεηάζεζε είλαη
ζπνξαδηθό θαη κεκνλσκέλν θαηλόκελν θαη δελ ππάξρεη κεγάιε
πηζαλόηεηα λα μαλαζπκβεί ζε κειινληηθή εγθπκνζύλε. ηα άιια κηζά
άηνκα, όκσο, ζπκβαίλεη επεηδή ν έλαο ή ν άιινο γνληόο παξόιν πνπ ν
ίδηνο έρεη έλα ηζνξξνπεκέλν ζρεκαηηζκό ρξσκνζσκάησλ, ηπραίλεη λα έρεη
έλα από ηα ρξσκνζώκαηα αξ. 21 ‘κεηαηεζεκέλν’ ή ‘θνιιεκέλν’ ζε έλα
άιιν ρξσκόζσκα. ηελ ηειεπηαία πεξίπησζε ε πηζαλόηεηα γέλλεζεο ελόο
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αθόκε κσξνύ κε ζπλδξνκν Down γηα ηνλ γνλέα απηό ή θαη γηα άιια κέιε
ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ κε ηελ ίδηα κεηάζεζε, είλαη αξθεηά κεγάιε. Μόλν
κειέηεο ησλ ρξσκνζσκάησλ κπνξνύλ λα δείμνπλ πνηνο έρεη κηα ηέηνηα
πηζαλόηεηα θαη πόζν κεγάιε είλαη απηή. Απηό γίλεηαη κε εμέηαζε αίκαηνο.
Οπνηνζδήπνηε από ηνπο γνλείο κπνξεί λα έρεη κεηάζεζε ρσξίο λα θαίλεηαη
θαλέλα ζύκπησκα, επεηδή απηόο//ή είρε ηε ζσζηή πνζόηεηα γελεηηθνύ
πιηθνύ, αλ θαη έλα κέξνο από απηήλ είρε κεηαηεζεί ζε «ιάζνο» κέξνο. Σν
παηδί δελ έρεη ζύλδξνκν Down πήξε κόλν έλα ρξσκόζσκα από ην δεύγνο
21 από θάζε γνλέα. Αιιά έλαο γνλέαο κε κεηάζεζε κπνξεί λα δώζεη ην
θαλνληθό ηνπ ρξσκόζσκα 21 καδί κε ην «κεηαηεζεκέλν» ρξσκόζσκα 21.
ε

απηή

ηελ

πεξίπησζε

ην

παηδί

παίξλεη

πεξηζζόηεξν

πιηθό

ρξσκνζώκαηνο 21 απ’όζε ρξεηάδεηαη.
Μσζατθηζκόο
Παξαηεξείηαη ζπάληα θαη κόλν ζην 2-3% ησλ παηδηώλ κε ζύλδξνκν Down.
πσο δείρλεη θαη ε νλνκαζία, ε θαηαλνκή ησλ ηξηζσκηθώλ θπηηάξσλ δελ
είλαη νκνηόκνξθε θαη ππάξρεη δηαθνξεηηθόο αξηζκόο ρξσκνζσκάησλ – 46
ζε κεξηθά θύηηαξα θαη 47 ζε άιια. Απηό ζπκβαίλεη όηαλ κεξηθά από ηα
θύηηαξα ηνπ αλαπηπζζόκελνπ εκβξύνπ δηαηξνύληαη κε θαλνληθά.
Έρνληαο, ινηπόλ, ηα θύηηαξα ηνπ είδνπο απηνύ έλα κσξό κπνξεί λα
παξνπζηάζεη κόλν νξηζκέλα ζηνηρεία ηνπ ζπλδξόκνπ. Μεξηθά από ηα
κσξά απηά θαηαθέξλνπλ θαιύηεξα θαη θαίλεηαη λα έρνπλ ιηγόηεξεο
δπζθνιίεο από όηη άιια κσξά κε ζύλδξνκν Down – αλ θαη όρη όια.
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