Οι 10 πιο συνηθισµένες ερωτήσεις για το σύνδροµο Ντάουν
Ηκ. TerriCouwenhoven, πιστοποιηµένη εκπαιδεύτρια σεξουαλικής αγωγής, γονέας
και συγγραφέας προσφέρει «σοβαρές» απαντήσεις στις πιο συχνές ερωτήσεις γονέων
σχετικά µε το σύνδροµο Ντάουν και τη σεξουαλικότητα.
Το άρθρο δηµοσιεύτηκε στο περιοδικό Journal (2009), Down’s Syndrome
Association, τεύχος 120. Πρόκειται για αναδηµοσίευση του άρθρου µε την ευγενική
άδεια της κ. Couwenhoven , συγγραφέα του βιβλίου «Teaching Children with Downs
syndrome about their bodies, boundaries and sexuality”και του εκδοτικού οίκου
Woodbine House.
Μετάφραση: Παπαχρήστου Χ. Άννα
Θα έχει το παιδί µου µε σύνδροµο Ντάουν τις ίδιες σκέψεις, αισθήµατα,
επιθυµίες, παρορµήσεις και ανάγκες που σχετίζονται µε τη σεξουαλικότητα
όπως και οι υπόλοιποι άνθρωποι;
Η σηµερινή κοινωνία αποδέχεται την σεξουαλικότητα σαν µια υγιή και θετική όψη
της ζωής, ιδιαίτερα για τους ανθρώπους µε σύνδροµο Ντάουν και άλλες αναπηρίες, οι
οποίοι έχουν αντιµετωπίσει φριχτή καταπίεση κατά τη διάρκεια της ιστορίας.
Συζητήστε µε οποιονδήποτε γονιό που έχει γιο ή κόρη µε σύνδροµο Ντάουν και θα
σας αναφέρουν τις εµπειρίες των παιδιών τους σαν εµπειρίες που έχουν όλοι οι
άνθρωποι µε τα ίδια συναισθήµατα, επιθυµίες και ανάγκες. Ο γιος ή η κόρη σας θα
έχει σεξουαλικές επιθυµίες και συναισθήµατα, θα θέλει να αναπτύξει σηµαντικούς
δεσµούς µε άλλους ανθρώπους, θα αναρωτιέται αν είναι αγαπητός, εάν κάποιος θέλει
να βγει ραντεβού µαζί του, ακόµα και να βρει κάποιον που θα αγαπήσει βαθιά και θα
µοιραστεί τη ζωή µαζί του.
•

Το παιδί µου είναι 4 ετών. Δεν µπορώ να σκεφτώ κάποιο θέµα σεξουαλικότητας
που θα µπορούσα να συζητήσω µαζί του σε τόσο µικρή ηλικία.
Δυστυχώς στην κοινωνία µας τείνουµε να σκεφτόµαστε την σεξουαλικότητα σε όρια
εξαιρετικά περιορισµένα. Στον πυρήνα της υγιούς σεξουαλικότητας βρίσκεται το να
νιώθει κάποιος ότι έχει αξία, ότι τον αγαπούν, ότι είναι ασφαλής και οι πρώιµες
αλληλεπιδράσεις µε το παιδί σας επηρεάζει τα συναισθήµατα αυτά. Η αγκαλιά, το
άγγιγµα, η αγάπη, η ανατροφή, αλλά και το νοιάξιµο αποτελούν πρωταρχικούς
τρόπους µε τους οποίους τα παιδιά αντιλαµβάνονται πως είναι σηµαντικά ανθρώπινα
πλάσµατα. Καθώς το παιδί σας γίνεται περισσότερο κινητικό και αρχίζει να µιλά,
γίνεστε ο διερµηνέας και ο δάσκαλός του καθώς
•

εξερευνεί, παρακολουθεί και προσπαθεί να κατανοήσει τον κόσµο που το περιβάλλει.
Το παιδί σας, για παράδειγµα, µαθαίνει τι σηµαίνει να είσαι αγόρι ή κορίτσι
παρακολουθώντας τι κάνουν τα κορίτσια, µε τι παιχνίδια παίζουν, πως
αλληλεπιδρούν µε τους άλλους ανθρώπους. Στις πολύ µικρές ηλικίες τους διδάσκετε
τη γλώσσα και µοιράζεστε µαζί τους µηνύµατα σχετικά µε το σώµα τους ( προσοχή,
γιατί εάν κάποια µέρη του σώµατος αγνοούνται κατά την αλληλεπίδραση, είναι και
αυτό ένα µήνυµα) και πως να τα πηγαίνουν καλά µε τους άλλους (κοινωνικές
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δεξιότητες). Πολλές από τις γνώσεις αυτές θέτουν τα θεµέλια για την εκπαίδευση
στη σεξουαλικότητα κατά τη διάρκεια της ζωής.
Η κόρη µου έχει δυσκολίες να αντιληφθεί την έννοια της ντροπής. Πως µπορώ
να διδάξω κάτι τέτοιο;
Τα παιδιά χωρίς αναπηρίες κάτω από την ηλικία των πέντε συχνά έχουν µια µη
ανεπτυγµένη αίσθηση ντροπής. Εάν έχετε βρεθεί κάποια στιγµή κοντά σε παιδιά της
ηλικίας αυτής γνωρίζετε πως τους αρέσει να γδύνονται και να τρέχουν γυµνά γύρω
γύρω, όποτε βρουν ευκαιρία. Αυτή η έλλειψη ντροπής είναι φυσιολογική και υγιής
κατά την διάρκεια της πρώτης παιδικής ηλικίας. Ωστόσο, όταν το παιδί αρχίζει να
πηγαίνει στο δηµοτικό σχολείο αρχίζει να νιώθει ντροπή για το γυµνό του σώµα και
το προστατεύει από τα ξένα µάτια. Τα παιδιά µε σύνδροµο Ντάουν και άλλες
αναπηρίες αντιµετωπίζουν µεγαλύτερες δυσκολίες να αντιληφθούν την έννοια αυτή
και συχνά χρειάζονται περισσότερη βοήθεια και καθοδήγηση. Η καθοδήγηση αυτή
µπορεί να περιλαµβάνει την µίµηση (θυµηθείτε πως τα παιδιά µε σύνδροµο Ντάουν
µπορούν να µιµούνται πάρα πολύ καλά), οπότε µπορεί να χρειαστεί να εκτιµήσετε
εάν και πως η έννοια της ντροπής γίνεται παράδειγµα προς µίµηση στο σπίτι σας. Θα
µπορούσατε να ενθαρρύνεται τα µεγαλύτερα µέλη της οικογένειάς σας να
χρησιµοποιούν ρόµπα ή πετσέτα για να καλύψουν το σώµα τους όταν µετακινούνται
σε "δηµόσια" µέρη του σπιτιού σας. Διδάξτε στο παιδί σας πώς να κλείνει την πόρτα
όταν είναι στην τουαλέτα ή κάνει µπάνιο ή προτείνεται στα µέλη της οικογένειας να
αλλάζουν ρούχα στα δωµάτια ( και όχι στη µέση του σαλονιού). Εκτός από την
µίµηση η εκπαίδευση στην έννοια της ντροπής συµπεριλαµβάνει το να βοηθήσετε το
παιδί σας:
 Να διαχωρίζει πότε φοράει ρούχα και πότε είναι γυµνό (πχ. εισάγετε στο
λεξιλόγιό του λέξεις, όπως ντυµένος / γυµνός)
 Διδάξτε του ποιοι είναι οι ιδιωτικοί χώροι στο σπίτι σας
 Βοηθήστε το να κατανοήσει τους κοινωνικούς κανόνες που αφορούν τα µέρη
του σώµατος που δεν πρέπει να εκτίθενται στους άλλους (πχ. τα µέρη του
σώµατος που δεν πρέπει να εκτίθενται στους άλλους πρέπει να καλύπτονται
από τα ρούχα όταν βρισκόµαστε σε δηµόσιους χώρους ή όταν άλλοι άνθρωποι
είναι γύρω).
•

Παρόλο που η κόρη µου είναι δώδεκα ετών είναι ανώριµη για την ηλικία της.
Αµφιβάλλω κατά πόσο έχει την συναισθηµατική ωριµότητα ή την γνωστική
ικανότητα
να αντιληφθεί τι συµβαίνει στο σώµα της.
Ακούω την δήλωση αυτή συχνά και σαν εκπαιδεύτρια σεξουαλικής αγωγής, µπορώ
να αντιληφθώ τις ανησυχίες σας γύρω από το θέµα της κατανόησης. Ένα από τα
δυσκολότερα πράγµατα στην δουλειά µου είναι να ανακαλύψω πως τροποποιήσω τις
πληροφορίες γύρω από σεξουαλικά θέµατα, ώστε να γίνουν κατανοητές και στη
συνέχεια να εκτιµήσω κατά πόσο έχουν γίνει κατανοητές ή όχι. Το στάδιο ανάπτυξης
στο οποίο το παιδί σας βρίσκεται είναι κρίσιµο και πρέπει να ανακαλύψετε πως το
υλικό της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης µπορεί να τροποποιηθεί, ώστε η κόρη σας
•
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να έχει µεγαλύτερη πιθανότητα να καταλάβει αυτό που προσπαθείτε να διδάξετε. Εάν
η κόρη σας διαβάζει, µπορείτε να τις δώσετε φύλλα εργασίας, τα οποίαπρέπει να
είναι προσαρµοσµένα στο επίπεδό της. Για τα παιδιά που δεν διαβάζουν µπορούν να
χρησιµοποιηθούν φωτογραφίες. Οι περισσότεροι γονείς γνωρίζουν ποιες
εκπαιδευτικές στρατηγικές είναι αποτελεσµατικές στα παιδιά τους.
Σχετικά µε την προετοιµασία της κόρης σας για την εφηβεία υπάρχουν κάποια
θέµατα. Πρώτον, η έναρξη της εφηβείας δεν εξαρτάται από την κοινωνική και
συναισθηµατική ωριµότητα ή µε άλλα λόγια ορισµένοι από εµάς δεν θα ωριµάσουν
ποτέ. Πρόκειται για µια βιολογική διαδικασία που θα συµβεί ανεξάρτητα από το εάν
το παιδί σας είναι ώριµο ή όχι. Δουλειά σας είναι να βοηθήσετε την κόρη σας να
αντιληφθεί τις αλλαγές αυτές, ώστε να είναι πληροφορηµένη και τόσο καλά
προετοιµασµένη, ώστε να χειριστεί την κατάσταση µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
Δεύτερον, εάν συνεχώς αναφέρεστε αποκλειστικά και µόνο στο αναπτυξιακό επίπεδο
του παιδιού σας, δίνετε λαβή σε άλλους να το βλέπουν σαν «παιδί» και όχι σαν έναν
αναπτυσσόµενο ενήλικα. Τις περισσότερες φορές όταν συµπεριφερόµαστε στους
ανθρώπους µε σύνδροµο Ντάουν όπως και στους συνοµηλίκους τους, αρχίζουν να
αντιλαµβάνονται τις προσδοκίες και αναπτύσσεται η ικανότητά τους να αναπτύξουν
συναισθηµατική ωριµότητα (αν και µε πιο αργούς ρυθµούς). Η πρόοδοςείναι το
ζητούµενο, ακόµα και αν είναι αργή,. Τρίτον, όταν η κόρη σας αρχίζει να βγαίνει
στην κοινωνία, υπάρχουν αρκετά άκαµπτες προσδοκίες για την κατάλληλη
συµπεριφορά ανάλογα µε την ηλικία της, ειδικότερα στο θέµα της σεξουαλικότητας.
Οι άνθρωποι που δεν είναι εξοικειωµένοι µε το παιδί σας θα περιµένουν να
συµπεριφερθεί ανάλογα µε την χρονολογική του ηλικία (µε αυτήν που φαίνεται),
ανεξαρτήτως από το αναπτυξιακό στάδιο στο οποίο βρίσκεται. Εάν η κόρη σας (που
είναι 12) αγκαλιάζει ανθρώπους αδιακρίτως, παραβιάζει τα
δικαιώµατά τους και διακινδυνεύει την ασφάλειά της. Όλοι αυτοί είναι λόγοι για να
δουλέψει
κανείς παρέχοντας πληροφορίες και αναπτύσσοντας δεξιότητες που υποστηρίζουν
την
κατάλληλη συµπεριφορά ανάλογα µε την ηλικία.

Το παιδί µου φτάνει στην εφηβεία και µόνο η ιδέα να το βοηθήσω να
αντιληφθεί τι θα του συµβεί είναι συντριπτική. Πως µπορώ να προσεγγίσω το
θέµα αυτό;
Έχετε στο νου σας πως οι σωµατικές και συναισθηµατικές αλλαγές που συνοδεύουν
την εφηβεία (την διαδικασία της αλλαγής) συµβαίνουν σταδιακά κατά τη διάρκεια
τριών ή τεσσάρων ετών, οπότε η προετοιµασία µπορεί να ξεκινήσει µε αργούς
ρυθµούς. Από τη στιγµή που εσείς ή το παιδί σας αρχίσετε να αντιλαµβάνεστε
σωµατικές αλλαγές, είναι η κατάλληλη στιγµή για να ξεκινήσετε τις συζητήσεις.
Ορισµένα πρώιµα σηµάδια των σωµατικών αλλαγών στις γυναίκες περιλαµβάνουν το
φούσκωµα του στήθους, την αύξηση του ύψους και το ηβικό τρίχωµα. Το µεγάλωµα
των όρχεων και του όσχεος, η αύξηση του ύψους και των τριχών κάτω από τη
µασχάλη αλλά και στην ηβική περιοχή αποτελούν πρώιµα σηµάδια πως ο γιος σας
•
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αρχίζει να αλλάζει. Χρησιµοποιείστε τα συγκεκριµένα αυτά σηµάδια σαν έναν τρόπο
για να ξεκινήσετε τις συζητήσεις σχετικά µε την εφηβεία. Για παράδειγµα «ψήλωσες
πολύ φέτος. Μάλλον ξεκινάει η εφηβεία – ξέρεις τι σηµαίνει αυτό; Η εφηβεία είναι
µια στιγµή κατά την οποία το σώµα συ αρχίζει να αλλάζει και να µοιάζει περισσότερο
µε το σώµα ενός ενήλικα» ή «παρατήρησες τις τρίχες κάτω από τη µασχάλη σου;
Αυτή είναι µια από τις αλλαγές που θα σε βοηθήσουν να µάθεις πως το σώµα σου
αλλάζει και αρχίζει να µοιάζει µε το σώµα ενός ενήλικα. Θα ήθελες να µάθεις τι άλλο
θα συµβεί;». Μόλις το παιδί σας αρχίσει να περιµένει τις αλλαγές και µάθει πως οι
αλλαγές αυτές είναι υγιείς και φυσιολογικές, η εκπαίδευση γύρω από τις διαφορετικές
πλευρές της εφηβείας µπορεί να γίνει καθώς οι αλλαγές συµβαίνουν.
Χρησιµοποιείστε φωτογραφίες που θα δείχνουν τις αλλαγές που συµβαίνουν τόσο
εσωτερικά όσο και εξωτερικά στο σώµα, ενώ διαρκώς να συµπεριλαµβάνετε τους
κοινωνικούς κανόνες που ενθαρρύνουν τις κοινωνικά αποδεκτές συµπεριφορές. Για
παράδειγµα «παρόλο που οι αλλαγές αυτές συµβαίνουν σε όλους τους ανθρώπους,
είναι προσωπικές και δεν νιώθουν άνετα όλοι οι άνθρωποι να συζητήσουν για αυτές.
Μπορείς πάντα να έρχεσαι σε µένα ή στον Χ εάν έχεις απορίες, χρειάζεσαι βοήθεια ή
θέλεις να µιλήσεις.
•

Σκέφτοµαι πως η κόρη µου θα έχει περίοδο σε λίγο καιρό. Ο γιατρός µου
συνηγορεί υπέρ της χρήσης αντισυλληπτικού χαπιού ή αντισυλληπτικής ένεσης.
Αυτό κάνουν όλοι όσοι έχουν κορίτσι µε σύνδροµο Ντάουν; Πως τα βγάζουν
πέρα τα κορίτσια µε σύνδροµο Ντάουν που έχουν περίοδο;

Όπως οι εκπαιδευτικοί, έτσι και οι γιατροί και/ή οι άλλοι εργαζόµενοι στο χώρο της
υγείας τυπικά ακολουθούν ένα σύνολο κανόνων που ενθαρρύνουν περιοριστικές
πρακτικές και
προσεγγίσεις όταν παίρνουν αποφάσεις. Με άλλα λόγια, ο γιατρός σας θα έπρεπε να
σας υποστηρίζει στις αποφάσεις που παίρνετε και οι οποίες ελαχιστοποιούν το ρίσκο
για την κόρη σας και αυξάνουν την αίσθηση του αυτό-καθορισµού. Η υπόθεση πως η
κόρη σας δεν θα είναι σε θέση να ανταποκριθεί σε αυτόν τον τοµέα της ζωής της
είναι άδικη, ειδικά αν αναλογιστούµε πως δεν της έχει έρθει ακόµα περίοδος. Η
λιγότερο περιοριστική προσέγγιση στην περίπτωση αυτή θα ήταν να ξεκινήσετε µια
σωστή και ακριβή εκπαίδευση, που θα την προετοιµάσει να αντιµετωπίζει την
περίοδό της και στη συνέχεια να δείτε πως θα τα καταφέρνει. Κάποια κορίτσια δεν θα
τα καταφέρουν πολύ καλά στην αρχή, κάποια άλλα θα χρειαστούν περισσότερο
χρόνο για να προσαρµοστούν τόσο στο ότι έχουν περίοδο, όσο και στο να
αντιληφθούν τις ευθύνες που την συνοδεύουν. Έχω ανακαλύψει πως επειδή είναι
αρκετά συνηθισµένο να υπάρχουν πολλές ανωµαλίες στον κύκλο κατά τον πρώτο
χρόνο που έρχεται η περίοδος, τα κορίτσια µε σύνδροµο Ντάουν µπορεί να
δυσκολευτούν περισσότερο στο να βρουν ένα ρυθµό. Για παράδειγµα, εάν η κόρης
σας έχει περίοδο για πρώτη φορά και µετά δεν της έρθει για τέσσερις µήνες, είναι
δύσκολο να θυµάται όλες τις λεπτοµέρειες που αφορούν την χρήση σερβιέτας. Μόλις
ο κύκλος σταθεροποιηθεί, οι δεξιότητες αυτές βελτιώνονται σταδιακά.
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Η εµπειρία µου δείχνει πως τα περισσότερα κορίτσια µε µέτρια νοητική υστέρηση τα
καταφέρνουν αρκετά καλά µε την περίοδό τους µετά από κατανοητές οδηγίες, εκ των
προτέρων προετοιµασία και ορισµένες συµπεριφορικές τεχνικές. Φυσικά, υπάρχουν
κορίτσια που θα αντιµετωπίσουν περισσότερες δυσκολίες στο θέµα αυτό ή θα έχουν
πιο έντονα σωµατικά συµπτώµατα, τα οποία θα επηρεάσουν την ποιότητα ζωής τόσο
των ίδιων όσο και των γονιών τους. Στις περιπτώσεις αυτές ορµονικές ή χειρουργικές
επεµβάσεις µπορεί να προταθούν. Οι επαγγελµατίες υγείας συχνά προτείνουν
ορµονικές λύσεις,όπως το χάπι και στη συνέχεια, εάν υπάρχουν, χειρουργικές: αυτές
αφορούν 1) προκλητικές συµπεριφορές που προκαλούνται από τον ορµονικό κύκλο
και θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια του παιδιού σας ή την ασφάλεια των άλλων, 2)
καταστάσεις υγείας που επιδεινώνονται από τον ορµονικό κύκλο (πχ. διαβήτης,
σπασµοί), 3) γυναικολογικές καταστάσεις που δεν έχουν απαντήσει σε άλλες
θεραπείες, 4) δυσκολίες στην αυτο-φροντίδαακόµα και µετά από καλή εκπαίδευση
και υποστήριξη ή 5) συγκεκριµένα αιτήµατα των γονιών (της κόρης σας), αφότου
κάνουν µια καλά πληροφορηµένη επιλογή για να καλύψουν ενδελεχώςτο θέµα της
περιόδου.
Από τη στιγµή που µπήκε στην εφηβεία ο δεκατριάχρονος γιος µου άρχισε να
αυνανίζεται πολύ και µάλιστα σε µέρη και στιγµές που είναι ακατάλληλες. Τα
αδέρφια του νιώθουν εξαιρετικά άβολα και αισθάνονται ντροπή εξαιτίας της
συµπεριφοράς αυτής. Πως µπορώ να το χειριστώ αυτό;
Οι άνθρωποι µε αναπηρίες συχνά έχουν περισσότερη δυσκολία να αντιληφθούν την
έννοια των ιδιωτικών στιγµών και κατά συνέπεια είναι περισσότερο πιθανό να
αρχίσουν να αυνανίζονται σε ακατάλληλα µέρη ακατάλληλες στιγµές. Υπάρχουν
πολλοί λόγοι που ευθύνονται για τη συµπεριφορά αυτή. Η έλλειψη του ιδιωτικού
χώρου (συχνά εξαιτίας της αυξηµένης επίβλεψης) µπορεί να διαστρεβλώσει την
κατανόηση του παιδιού σας όσον αφορά το πότε και που µπορεί να αυνανίζεται. Ή η
έντονη δυσφορία των γονιών οδηγεί σε βιαστικές απόπειρες να εξαλείψουν τη
συµπεριφορά αυτή (κάτι το οποίο δεν λειτουργεί συνήθως πολύ καλά) και
αποτρέπουν έτσι τους γονείς από το να διδάξουν την κοινωνικά αποδεκτή
συµπεριφορά που πρέπει να ακολουθήσει ο έφηβος. Η ασυνέπεια στον τρόπο που οι
άλλοι χειρίζονται την κατάσταση σε διαφορετικές συνθήκες µπορεί να δηµιουργήσει
ένα µπέρδεµα (για παράδειγµα, µηνύµατα διαφορετικά στο σχολείο και στο σπίτι).
Ανεξάρτητα από τον λόγο, ο γιος σας πρέπει να καταλάβει πως ο αυνανισµός είναι
µια συµπεριφορά που γίνεται σε ιδιωτικό χώρο και µόνο σε προσωπικές στιγµές.
Ξεκινήστε την εκπαίδευση δίνοντας µια ερµηνεία του τι σηµαίνει προσωπικός χρόνος
και χώρος. Μπορείτε να ορίσετε τον προσωπικό χώρο σαν ένα µέρος που «είσαι
µόνος σου και κανείς άλλος δεν µπορεί να σε δει». Ο γιος σας, ειδικά στην ηλικία
αυτή, θα έπρεπε να έχει έναν ιδιωτικό/προσωπικό χώρο για να µπορεί να αποσύρεται
και να κάνει πράγµατα που απαιτούν το να είναι µόνος του µια δεδοµένη στιγµή. Από
τη στιγµή που θα έχετε ορίσει ένα µέρος κατάλληλο γι’ αυτόν (συνήθως το
υπνοδωµάτιο ή το µπάνιο µε κλειστή την πόρτα) φτιάξτε φωτογραφίες από τον χώρο
του γιου σας ή βάλτε ταµπέλες στα δωµάτια που θα αποτελούν σηµάδια για τον γιο
σας. Βεβαιωθείτε πως τα άλλα µέλη της οικογένειάς σας σέβονται τον προσωπικό
•
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χώρο του γιου σας και το αντίστροφο. Όταν ο γιος σας αυνανίζεται σε
"κοινόχρηστους" χώρους του σπιτιού, χρησιµοποιείστε ήρεµα αλλά ξεκάθαρα
µηνύµατα. Για παράδειγµα, «το να πιάνεις το πέος σου είναι κάτι που δεν πρέπει να
γίνεται όταν βρίσκονται µπροστά και οι άλλοι, οπότε πρέπει να πηγαίνεις στο
δωµάτιό σου». Επαναλάβετε και ενισχύστε τον σε κάθε ευκαιρία.
Ορισµένες από τις οικογένειες µε τις οποίες εργάζοµαι αναφέρουν χρονικά
διαστήµατα, κατά τα οποία ο αυνανισµός είναι πιο έντονος από άλλες φορές και
αντιµετωπίζουν περισσότερες
δυσκολίες να τον αντιµετωπίσουν. Γνωρίζουµε πως οι ορµόνες που παράγονται κατά
τη διάρκεια της εφηβείας µπορούν να δηµιουργήσουν δυνατά αισθήµατα που
προκαλούν ένα ανανεωµένο ενδιαφέρον και ενθουσιασµό για τον αυνανισµό. Οι
περίοδοι αυτοί υποχωρούν µε το πέρασµα του χρόνου, αλλά µπορεί να συνδέονται µε
την τεστοστερόνη που εκλύεται κατά τη διάρκεια της εφηβείας. Αυτό συµβαίνει σε
όλους τους άντρες, αλλά οι άντρες µε σύνδροµο Ντάουν χρειάζονται περισσότερη
βοήθεια για να αντιληφθούν τι συµβαίνει στο σώµα τους, αλλά και τις στρατηγικές
που βοηθούν στον χειρισµό των συναισθηµάτων µε κοινωνικά αποδεκτό τρόπο.
Πολλές γυναίκες αρχίζουν επίσης να αυνανίζονται την περίοδο
αυτή, παρόλο που τα ποσοστά είναι µικρότερα από εκείνα των αντρών.
Ο γιος µου λέει πως θέλει µόνο να βγαίνει µε κορίτσια χωρίς αναπηρία και
αρνείται ακόµα και να σκεφτεί το ενδεχόµενο να βγει µε µια κοπέλα µε
σύνδροµο Ντάουν ή κάποια άλλη αναπηρία. Τι σηµαίνει αυτό;
Αυτή είναι µια δύσκολη και περίπλοκη ερώτηση, αλλά αποτελεί συχνή εµπειρία
καθώς οι νεότερες γενεές των ανθρώπων µε σύνδροµο Ντάουν µεγαλώνουν µε την
λογική της ενσωµάτωσης και συνεκπαίδευσης µε άτοµα χωρίς αναπηρία. Ορισµένες
φορές η συµπεριφορά αυτή αναπτύσσεται επειδή ζούµε σε µια κοινωνία που υποτιµά
τα άτοµα µε αναπηρία. Όσο πιο ελαφριά είναι η νοητική υστέρηση, τόσο πιο
συνειδητοποιηµένο θα είναι το παιδί σας για τις προκαταλήψεις, τα στερεότυπα, τον
άσχηµο τρόπο αντιµετώπισης και τον υποβιβασµό απέναντι στα άτοµα µε αναπηρία
από την κοινωνία µας. Ως εκ τούτου το παιδί σας µπορεί να θεωρεί το να βγαίνει
ραντεβού µε ένα άτοµο χωρίς αναπηρίες σαν πιο αποδεκτή και ελκυστική επιλογή. Σε
άλλες περιπτώσεις, οι άνθρωποι µε σύνδροµο Ντάουν (ή άλλες αναπηρίες) που έχουν
µεγαλώσει ακούγοντας από τους άλλους πως «δεν διαφέρουν από εκείνους» και τους
συµπεριφέρονται «µε τον ίδιο τρόπο», έχουν και προσδοκίες "σαν όλων των άλλων
ανθρώπων». Στις περιπτώσεις εκείνες που η αναπηρία δεν γίνεται θέµα συζήτησης ή
ακόµα συχνότερα δεν γίνεται κατανοητή, ο γιος ή η κόρη σας θα χρειαστεί βοήθεια
για να αντιληφθεί την αναπηρία του/της και τι σηµαίνει η αναπηρία για τον ίδιο. Σε
άλλες περιπτώσεις οι άνθρωποι µε αναπηρία έχουν λίγες ευκαιρίες να κάνουν παρέα
µε ανθρώπους που επίσης έχουν αναπηρία. Όταν τους δοθούν ευκαιρίες να
αλληλεπιδράσουν µε άλλους ανθρώπους µε αναπηρία, τα παιδιά σας µπορούν να
αναγνωρίσουν την αξία του να βγαίνουν µε µια γυναίκα µε αναπηρία. Εάν, παρά το
πέρασµα του χρόνου, ο γιος σας παραµένει αρνητικός για τα άλλα άτοµα µε αναπηρία
ή παλεύει µε θέµατα ταυτότητας, καλό είναι να ζητήσετε τη βοήθεια ενός ειδικού.
•
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Έχω διαβάσει για στατιστικές που µου προκαλούν µελαγχολία, καθώς υπάρχουν
πολλά περιστατικά σεξουαλικής κακοποίησης των ανθρώπων µε αναπηρία.
Είναι οι στατιστικές αυτές ακριβείς; Εάν ναι, γιατί είναι τόσο υψηλά τα
ποσοστά και τι θα
µπορούσα να κάνω γι’ αυτό;
Παρόλο που τα στατιστικά στοιχεία διαφέρουν ανάλογα µε την έρευνα που
διαβάζετε, στην ουσία όλες οι µελέτες δείχνουν ένα µεγάλο αριθµό σεξουαλικής
κακοποίησης στους ανθρώπους µε αναπηρίες σε σχέση µε τον γενικό πληθυσµό. Οι
λόγοι για τα υψηλά αυτά ποσοστά είναι ποικίλοι και πολύπλοκοι. Κοινωνικοί
παράγοντες περιλαµβάνουν την άρνηση
της σεξουαλικότητας των ατόµων µε αναπηρία και την υποτιµητική στάση απέναντί
τους
(ποιος θα ήθελε να τους κακοποιήσει;). Στα άτοµα µε αναπηρία υπάρχει επίσης
σηµαντικός βαθµός άγνοιας σχετικά µε θέµατα σεξουαλικότητας, εξάρτηση,
µαθηµένη αβοηθησία, µοναξιά και αποµόνωση, συµµόρφωση, χαρακτηριστικά όλα
που συµβάλλουν στην τρωτότητα των ανθρώπων αυτών.
•

Δεν υπάρχουν µαγικές απαντήσεις ή εγγυήσεις. Από τη στιγµή που το παιδί σας δεν
είναι σε θέση να προστατεύσει τον εαυτό του, θα πρέπει εσείς να αναλάβετε τον ρόλο
αυτό. Για να µπορέσετε να το κάνετε αυτό χρειάζεται να είστε πληροφορηµένοι για
να µπορέσετε να είστε αποτελεσµατικοί στο ρόλο αυτό. Είναι σηµαντικό να θυµάστε
πως οι άνθρωποι που είναι πιο πιθανό να εκµεταλλευτούν το παιδί σας είναι
άνθρωποι που το παιδί σας ξέρει και εµπιστεύεται. Είναι σηµαντικό να το
αναγνωρίσετε αυτό. Καθώς το παιδί σας µεγαλώνει και ωριµάζει, θα πρέπει να το
προετοιµάσετε ώστε να µάθει να προστατεύει τον εαυτό του. Διδάξτε του τα
δικαιώµατα που έχει στο σώµα του, τους κανόνες που σχετίζονται µε τα µέρη του
σώµατος του και τι είναι η κακοποίηση, οπότε να αναγνωρίζει τι είναι και πότε
συµβαίνει. Βοηθήστε το να είναι κατηγορηµατικό µε τους άλλους στην
καθηµερινότητά του. Η δηµιουργία ενός περιβάλλοντος όπου τα θέµατα
σεξουαλικότητας θα συζητώνται ανοιχτά και ειλικρινά είναι κάτι χρήσιµο.
• Μπορούν οι γυναίκες µε σύνδροµο Ντάουν να µείνουν έγκυες;
Παρόλο που τα δεδοµένα δείχνουν πως η γονιµότητα είναι περιορισµένη τόσο σε
γυναίκες όσο και σε άντρες µε σύνδροµο Ντάουν, η έρευνα δείχνει πως ορισµένες
γυναίκες µπορούν
παρόλα αυτά να µείνουν έγκυες. Μέχρι τη στιγµή αυτή υπάρχουν τρεις περιπτώσεις
στη βιβλιογραφία ανδρών µε σύνδροµο Ντάουν που έκαναν παιδιά και 30
περιπτώσεις γυναικών που έµειναν έγκυες. Κατά συνέπεια, οι επαγγελµατίες της
υγείας προτείνουν τη χρήση αντισύλληψης για τους ανθρώπους που είναι σεξουαλικά
ενεργοί και δεν σκοπεύουν να κάνουν παιδί.
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Πρόκειται για αναδηµοσίευση του άρθρου µε την ευγενική άδεια της κ.
Couwenhoven , συγγραφέα του βιβλίου «Teaching Children with Downs syndrome
about their bodies, boundaries and sexuality”και του εκδοτικού οίκου Woodbine
House.

Μετάφραση:
Παπαχρήστου Χ. Άννα

•

Θα έχει το παιδί µου µε σύνδροµο Ντάουν τις ίδιες σκέψεις, αισθήµατα,
επιθυµίες, παρορµήσεις και σεξουαλικές ανάγκες όπως και οι υπόλοιποι
άνθρωποι;
Η σηµερινή κοινωνία αποδέχεται την σεξουαλικότητα σαν µια υγιή και
θετική όψη της ζωής, ιδιαίτερα για τους ανθρώπους µε σύνδροµο Ντάουν και
άλλες αναπηρίες, οι οποίοι έχουν αντιµετωπίσει φριχτή καταπίεση κατά τη
διάρκεια της ιστορίας. Συζητήστε µε οποιονδήποτε γονιό που έχει γιο ή κόρη
µε σύνδροµο Ντάουν και θα σας αναφέρει τις εµπειρίες του παιδιού του σαν
εµπειρίες που έχουν όλοι οι άνθρωποι µε τα ίδια συναισθήµατα, επιθυµίες και
ανάγκες. Ο γιος ή η κόρη σας θα έχει σεξουαλικές επιθυµίες και
συναισθήµατα, θα θέλει να αναπτύξει σηµαντικούς δεσµούς µε άλλους
ανθρώπους, θα αναρωτιέται αν είναι αγαπητός, εάν κάποιος θέλει να βγει
ραντεβού µαζί του, ενώ θα θέλει να βρει κάποιον που θα αγαπήσει βαθιά και
θα µοιραστεί τη ζωή µαζί του.

•

Το παιδί µου είναι 4 ετών. Δεν µπορώ να σκεφτώ κάποιο θέµα
σεξουαλικότητας που θα µπορούσα να συζητήσω µαζί του σε τόσο µικρή ηλικία.

Δυστυχώς στην κοινωνία µας τείνουµε να σκεφτόµαστε την σεξουαλικότητα σε όρια
εξαιρετικά περιορισµένα. Στον πυρήνα της υγιούς σεξουαλικότητας βρίσκεται το να
νιώθει κάποιος σηµαντικός, ότι τον αγαπούν, ότι είναι ασφαλής και οι πρώιµες
αλληλεπιδράσεις µε το παιδί σας επηρεάζει τα συναισθήµατα αυτά. Η αγκαλιά, το
άγγιγµα, η αγάπη, η ανατροφή, αλλά και το νοιάξιµο αποτελούν πρωταρχικούς
τρόπους µε τους οποίους τα παιδιά αντιλαµβάνονται πως είναι σηµαντικά ανθρώπινα
πλάσµατα. Καθώς το παιδί σας γίνεται περισσότερο κινητικό και αρχίζει να µιλά,
γίνεστε ο διερµηνέας και ο δάσκαλός του καθώς εξερευνεί, παρακολουθεί και
προσπαθεί να κατανοήσει τον κόσµο που το περιβάλλει.
Το παιδί σας, για παράδειγµα, µαθαίνει τι σηµαίνει να είσαι αγόρι ή κορίτσι
παρακολουθώντας τι κάνουν τα κορίτσια, µε τι παιχνίδια παίζουν, πως
αλληλεπιδρούν µε τους άλλους ανθρώπους. Στις πολύ µικρές ηλικίες τους
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διδάσκετε τη γλώσσα και µοιράζεστε µαζί τους µηνύµατα σχετικά µε το σώµα
τους (προσοχή, γιατί εάν κατά την αλλήλεπίδραση µαζί τους αγνοείται κάποια
µέρη του σώµατος, αυτό εκλαµβάνεται ως ένα µήνυµα) και πως να τα
πηγαίνουν καλά µε τους άλλους (κοινωνικές δεξιότητες). Πολλές από τις
γνώσεις αυτές θέτουν τα θεµέλια για την εκπαίδευση στη σεξουαλικότητα
κατά τη διάρκεια της ζωής.

•

Η κόρη µου έχει δυσκολίες να αντιληφθεί την έννοια της ντροπής. Πως
µπορώ να διδάξω κάτι τέτοιο;

Τα παιδιά χωρίς αναπηρίες κάτω από την ηλικία των πέντε συχνά έχουν µια
µη ανεπτυγµένη αίσθηση ντροπής. Εάν έχετε βρεθεί κάποια στιγµή κοντά σε
παιδιά της ηλικίας αυτής γνωρίζετε πως τους αρέσει να γδύνονται και να
τρέχουν γυµνά γύρω γύρω, όποτε βρουν ευκαιρία. Αυτή η έλλειψη ντροπής
είναι φυσιολογική και υγιής κατά την διάρκεια της πρώτης παιδικής ηλικίας.
Ωστόσο, όταν το παιδί αρχίζει να πηγαίνει στο δηµοτικό σχολείο αρχίζει να
νιώθει ντροπή για το γυµνό του σώµα και το προστατεύει από τα ξένα µάτια.
Τα παιδιά µε σύνδροµο Ντάουν και άλλες αναπηρίες αντιµετωπίζουν
µεγαλύτερες δυσκολίες να αντιληφθούν την έννοια αυτή και συχνά
χρειάζονται περισσότερη βοήθεια και καθοδήγηση. Η καθοδήγηση αυτή
µπορεί να περιλαµβάνει την µίµηση (θυµηθείτε πως τα παιδιά µε σύνδροµο
Ντάουν µπορούν να µιµούνται πάρα πολύ καλά), οπότε ίσως χρειαστεί να
εκτιµήσετε εάν και πως η έννοια της ντροπής γίνεται παράδειγµα προς µίµηση
στο σπίτι σας. Θα µπορούσατε να ενθαρρύνεται τα µεγαλύτερα µέλη της
οικογένειάς σας να χρησιµοποιούν ρόµπα ή πετσέτα για να καλύψουν το
σώµα τους όταν µετακινούνται σε "δηµόσια" µέρη του σπιτιού σας. Διδάξτε
στο παιδί σας πώς να κλείνει την πόρτα όταν είναι στην τουαλέτα ή κάνει
µπάνιο ή προτείνετε στα µέλη της οικογένειας να αλλάζουν ρούχα στα
δωµάτιά τους (και όχι στη µέση του σαλονιού). Εκτός από την µίµηση η
εκπαίδευση στην έννοια της ντροπής συµπεριλαµβάνει το να βοηθήσετε το
παιδί σας:
§ 1. Να διαχωρίζει πότε φοράει ρούχα και πότε είναι γυµνό (πχ. εισάγετε στο
λεξιλόγιό του λέξεις, όπως ντυµένος / γυµνός)
§ 2. Διδάξτε του ποιοι είναι οι ιδιωτικοί χώροι στο σπίτι σας
Βοηθήστε το να κατανοήσει τους κοινωνικούς κανόνες που αφορούν τα µέρη του
σώµατος που δεν πρέπει να εκτίθενται στους άλλους (πχ. τα µέρη του
σώµατος που δεν πρέπει να εκτίθενται στους άλλους πρέπει να καλύπτονται
από τα ρούχα όταν βρισκόµαστε σε δηµόσιους χώρους ή όταν άλλοι άνθρωποι
είναι γύρω).
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•

Παρόλο που η κόρη µου είναι δώδεκα ετών είναι ανώριµη για την ηλικία
της. Αµφιβάλλω κατά πόσο έχει την συναισθηµατική ωριµότητα ή την γνωστική
ικανότητα να αντιληφθεί τι συµβαίνει στο σώµα της.
Ακούω την δήλωση αυτή συχνά και σαν εκπαιδεύτρια σεξουαλικής αγωγής,
µπορώ να αντιληφθώ τις ανησυχίες σας γύρω από το θέµα της κατανόησης.
Ένα από τα δυσκολότερα πράγµατα στην δουλειά µου είναι να ανακαλύψω
πως θα τροποποιήσω τις πληροφορίες γύρω από τα σεξουαλικά θέµατα, ώστε
να γίνουν κατανοητές και στη συνέχεια να εκτιµήσω κατά πόσο έχουν γίνει
κατανοητές ή όχι. Το στάδιο ανάπτυξης στο οποίο το παιδί σας βρίσκεται
είναι κρίσιµο και πρέπει να ανακαλύψετε πως το υλικό της σεξουαλικής
διαπαιδαγώγησης µπορεί να τροποποιηθεί, ώστε η κόρη σας να έχει
µεγαλύτερη πιθανότητα να καταλάβει αυτό που προσπαθείτε να διδάξετε. Εάν
η κόρη σας διαβάζει, µπορείτε να τις δώσετε φύλλα εργασίας, τα οποία
πρέπει να είναι προσαρµοσµένα στο επίπεδό της. Για τα παιδιά που δεν
διαβάζουν µπορούν να χρησιµοποιηθούν φωτογραφίες. Οι περισσότεροι
γονείς γνωρίζουν ποιες εκπαιδευτικές στρατηγικές είναι αποτελεσµατικές στα
παιδιά τους.

Σχετικά µε την προετοιµασία της κόρης σας για την εφηβεία υπάρχουν κάποια
θέµατα. Πρώτον, η έναρξη της εφηβείας δεν εξαρτάται από την κοινωνική και
συναισθηµατική ωριµότητα ή µε άλλα λόγια ορισµένοι από εµάς δεν θα ωριµάσουν
ποτέ. Πρόκειται για µια βιολογική διαδικασία που θα συµβεί ανεξάρτητα από το εάν
το παιδί σας είναι ώριµο ή όχι. Δουλειά σας είναι να βοηθήσετε την κόρη σας να
αντιληφθεί τις αλλαγές αυτές, ώστε να είναι πληροφορηµένη και τόσο καλά
προετοιµασµένη, ώστε να χειριστεί την κατάσταση µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
Δεύτερον, εάν συνεχώς αναφέρεστε αποκλειστικά και µόνο στο αναπτυξιακό επίπεδο
του παιδιού σας, δίνετε λαβή σε άλλους να το βλέπουν σαν «παιδί» και όχι σαν έναν
αναπτυσσόµενο ενήλικα. Τις περισσότερες φορές όταν συµπεριφερόµαστε στους
ανθρώπους µε σύνδροµο Ντάουν όπως και στους συνοµηλίκους τους, αρχίζουν να
αντιλαµβάνονται τις προσδοκίες και αναπτύσσεται η ικανότητά τους να αναπτύξουν
συναισθηµατική ωριµότητα (αν και µε πιο αργούς ρυθµούς). Η πρόοδος είναι το
ζητούµενο, ακόµα και αν αυτή είναι αργή. Τρίτον, όταν η κόρη σας αρχίζει να βγαίνει
στην κοινωνία, υπάρχουν αρκετά άκαµπτες προσδοκίες για την κατάλληλη
συµπεριφορά ανάλογα µε την ηλικία της, ειδικότερα στο θέµα της σεξουαλικότητας.
Οι άνθρωποι που δεν είναι εξοικειωµένοι µε το παιδί σας θα περιµένουν να
συµπεριφερθεί ανάλογα µε την χρονολογική της ηλικία (µε αυτήν που φαίνετα
δηλαδή πως είναιι), ανεξαρτήτως από το αναπτυξιακό στάδιο στο οποίο βρίσκεται.
Εάν η κόρη σας (που είναι 12) αγκαλιάζει ανθρώπους αδιακρίτως, παραβιάζει τα
δικαιώµατά τους και διακινδυνεύει την ασφάλειά της. Όλοι αυτοί είναι λόγοι για να
δουλέψει κανείς παρέχοντας πληροφορίες και αναπτύσσοντας δεξιότητες που
υποστηρίζουν την κατάλληλη συµπεριφορά ανάλογα µε την ηλικία.
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•

Το παιδί µου φτάνει στην εφηβεία και µόνο η ιδέα να το βοηθήσω να
αντιληφθεί τι θα του συµβεί είναι συντριπτική. Πως µπορώ να προσεγγίσω το
θέµα αυτό;
Έχετε στο νου σας πως οι σωµατικές και συναισθηµατικές αλλαγές που
συνοδεύουν την εφηβεία (την διαδικασία της αλλαγής) συµβαίνουν σταδιακά
κατά τη διάρκεια τριών ή τεσσάρων ετών, οπότε η προετοιµασία µπορεί να
ξεκινήσει µε αργούς ρυθµούς. Από τη στιγµή που εσείς ή το παιδί σας
αρχίσετε να αντιλαµβάνεστε σωµατικές αλλαγές, είναι η κατάλληλη στιγµή
για να ξεκινήσετε τις συζητήσεις. Ορισµένα πρώιµα σηµάδια των σωµατικών
αλλαγών στις γυναίκες περιλαµβάνουν το φούσκωµα του στήθους, την
αύξηση του ύψους και την ανάπτυξη του ηβικού τριχώµατος. Το µεγάλωµα
των όρχεων και του όσχεος, η αύξηση του ύψους και των τριχών κάτω από τη
µασχάλη αλλά και στην ηβική περιοχή αποτελούν πρώιµα σηµάδια πως ο γιος
σας αρχίζει να αλλάζει. Χρησιµοποιείστε τα συγκεκριµένα αυτά σηµάδια σαν
έναν τρόπο για να ξεκινήσετε τις συζητήσεις σχετικά µε την εφηβεία. Για
παράδειγµα «ψήλωσες πολύ φέτος. Μάλλον ξεκινάει η εφηβεία – ξέρεις τι
σηµαίνει αυτό; Η εφηβεία είναι µια στιγµή κατά την οποία το σώµα σου
αρχίζει να αλλάζει και να µοιάζει περισσότερο µε το σώµα ενός ενήλικα» ή
«παρατήρησες τις τρίχες κάτω από τη µασχάλη σου; Αυτή είναι µια από τις
αλλαγές που θα σε βοηθήσουν να µάθεις πως το σώµα σου αλλάζει και
αρχίζει να µοιάζει µε το σώµα ενός ενήλικα. Θα ήθελες να µάθεις τι άλλο θα
συµβεί;». Μόλις το παιδί σας αρχίσει να περιµένει τις αλλαγές και µάθει πως
οι αλλαγές αυτές είναι υγιείς και φυσιολογικές, η εκπαίδευση γύρω από τις
διαφορετικές πλευρές της εφηβείας µπορεί να γίνει την ίδια στιγµή που οι
αλλαγές γίνονται. Χρησιµοποιείστε φωτογραφίες που θα δείχνουν τις αλλαγές
που συµβαίνουν τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά στο σώµα, ενώ διαρκώς
να συµπεριλαµβάνετε τους κοινωνικούς κανόνες που ενθαρρύνουν τις
κοινωνικά αποδεκτές συµπεριφορές. Για παράδειγµα «παρόλο που οι αλλαγές
αυτές συµβαίνουν σε όλους τους ανθρώπους, είναι προσωπικές και δεν
νιώθουν άνετα όλοι οι άνθρωποι να συζητήσουν για αυτές. Μπορείς πάντα να
έρχεσαι σε µένα ή στον Χ εάν έχεις απορίες, χρειάζεσαι βοήθεια ή θέλεις να
µιλήσεις".

•

Σκέφτοµαι πως η κόρη µου θα έχει περίοδο σε λίγο καιρό. Ο γιατρός µου
συνηγορεί υπέρ της χρήσης αντισυλληπτικού χαπιού ή αντισυλληπτικής ένεσης.
Αυτό κάνουν όλοι όσοι έχουν κορίτσι µε σύνδροµο Ντάουν; Πως τα βγάζουν
πέρα τα κορίτσια µε σύνδροµο Ντάουν που έχουν περίοδο;

Όπως οι εκπαιδευτικοί, έτσι και οι γιατροί και/ή οι άλλοι εργαζόµενοι στο χώρο της
υγείας τυπικά ακολουθούν ένα σύνολο κανόνων που ενθαρρύνουν περιοριστικές
πρακτικές και προσεγγίσεις όταν παίρνουν αποφάσεις. Με άλλα λόγια, ο γιατρός σας
θα έπρεπε να σας υποστηρίζει στις αποφάσεις που παίρνετε και οι οποίες
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ελαχιστοποιούν το ρίσκο για την κόρη σας και αυξάνουν την αίσθηση του αυτόκαθορισµού. Η υπόθεση πως η κόρη σας δεν θα είναι σε θέση να ανταποκριθεί σε
αυτόν τον τοµέα της ζωής της είναι άδικη, ειδικά αν αναλογιστούµε πως δεν της έχει
έρθει ακόµα περίοδος. Η λιγότερο περιοριστική προσέγγιση στην περίπτωση αυτή θα
ήταν να ξεκινήσετε µια σωστή και σαφή εκπαίδευση, που θα την προετοιµάσει να
αντιµετωπίζει την περίοδό της και στη συνέχεια να δείτε πως θα τα καταφέρνει.
Κάποια κορίτσια δεν θα τα καταφέρουν πολύ καλά στην αρχή, κάποια άλλα θα
χρειαστούν περισσότερο χρόνο για να προσαρµοστούν τόσο στο ότι έχουν περίοδο,
όσο και στο να αντιληφθούν τις ευθύνες που την συνοδεύουν. Έχω ανακαλύψει πως
επειδή είναι αρκετά συνηθισµένο να υπάρχουν πολλές ανωµαλίες στον κύκλο κατά
τον πρώτο χρόνο που έρχεται η περίοδος, τα κορίτσια µε σύνδροµο Ντάουν µπορεί να
δυσκολευτούν περισσότερο στο να βρουν ένα ρυθµό. Για παράδειγµα, εάν η κόρης
σας έχει περίοδο για πρώτη φορά και µετά δεν της έρθει για τέσσερις µήνες, είναι
δύσκολο να θυµάται όλες τις λεπτοµέρειες που αφορούν την χρήση σερβιέτας. Μόλις
ο κύκλος σταθεροποιηθεί, οι δεξιότητες αυτές βελτιώνονται σταδιακά.
Η εµπειρία µου δείχνει πως τα περισσότερα κορίτσια µε µέτρια νοητική
υστέρηση τα καταφέρνουν αρκετά καλά µε την περίοδό τους µετά από
κατανοητές οδηγίες, εκ των προτέρων προετοιµασία και ορισµένες
συµπεριφορικές τεχνικές. Φυσικά, υπάρχουν κορίτσια που θα αντιµετωπίσουν
περισσότερες δυσκολίες στο θέµα αυτό ή θα έχουν πιο έντονα σωµατικά
συµπτώµατα, τα οποία θα επηρεάσουν την ποιότητα ζωής τόσο των ίδιων όσο
και των γονιών τους. Στις περιπτώσεις αυτές ορµονικές ή χειρουργικές
επεµβάσεις µπορεί να προταθούν. Οι επαγγελµατίες υγείας συχνά προτείνουν
ορµονικές λύσεις, όπως το χάπι και στη συνέχεια, εάν υπάρχουν,
χειρουργικές: αυτές αφορούν 1) προκλητικές συµπεριφορές που
προκαλούνται από τον ορµονικό κύκλο και θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια
του παιδιού σας ή την ασφάλεια των άλλων, 2) καταστάσεις υγείας που
επιδεινώνονται από τον ορµονικό κύκλο (πχ. διαβήτης, σπασµοί), 3)
γυναικολογικές καταστάσεις που δεν έχουν απαντήσει σε άλλες θεραπείες, 4)
δυσκολίες στην αυτο-φροντίδα ακόµα και µετά από καλή εκπαίδευση και
υποστήριξη ή 5) συγκεκριµένα αιτήµατα των γονιών (της κόρης σας), αφότου
κάνουν µια καλά πληροφορηµένη επιλογή για να καλύψουν ενδελεχώς το
θέµα της περιόδου.

•

Από τη στιγµή που µπήκε στην εφηβεία ο δεκατριάχρονος γιος µου άρχισε
να αυνανίζεται πολύ και µάλιστα σε µέρη και στιγµές που είναι ακατάλληλες. Τα
αδέρφια του νιώθουν εξαιρετικά άβολα και αισθάνονται ντροπή εξαιτίας της
συµπεριφοράς αυτής. Πως µπορώ να το χειριστώ αυτό;
Οι άνθρωποι µε αναπηρίες συχνά έχουν περισσότερη δυσκολία να
αντιληφθούν την έννοια των ιδιωτικών στιγµών και κατά συνέπεια είναι
περισσότερο πιθανό να αρχίσουν να αυνανίζονται σε ακατάλληλα µέρη
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ακατάλληλες στιγµές. Υπάρχουν πολλοί λόγοι που ευθύνονται για τη
συµπεριφορά αυτή. Η έλλειψη του ιδιωτικού χώρου (συχνά εξαιτίας της
αυξηµένης επίβλεψης) µπορεί να διαστρεβλώσει την κατανόηση του παιδιού
σας όσον αφορά το πότε και πού µπορεί να αυνανίζεται. Ή η έντονη δυσφορία
των γονιών οδηγεί σε βιαστικές απόπειρες να εξαλείψουν τη συµπεριφορά
αυτή (κάτι το οποίο δεν λειτουργεί συνήθως πολύ καλά) και αποτρέπουν έτσι
τους γονείς από το να διδάξουν την κοινωνικά αποδεκτή συµπεριφορά που
πρέπει να ακολουθήσει ο έφηβος. Η ασυνέπεια στον τρόπο που οι άλλοι
χειρίζονται την κατάσταση σε διαφορετικές συνθήκες µπορεί να δηµιουργήσει
ένα µπέρδεµα (για παράδειγµα, µηνύµατα διαφορετικά στο σχολείο και στο
σπίτι). Ανεξάρτητα από τον λόγο για τον οποίο συµβαίνει αυτό, ο γιος σας
πρέπει να καταλάβει πως ο αυνανισµός είναι µια συµπεριφορά που γίνεται σε
ιδιωτικό χώρο και µόνο σε προσωπικές στιγµές. Ξεκινήστε την εκπαίδευση
δίνοντας µια ερµηνεία του τι σηµαίνει προσωπικός χρόνος και χώρος.
Μπορείτε να ορίσετε τον προσωπικό χώρο σαν ένα µέρος που «είσαι µόνος
σου και κανείς άλλος δεν µπορεί να σε δει». Ο γιος σας, ειδικά στην ηλικία
αυτή, θα έπρεπε να έχει έναν ιδιωτικό/προσωπικό χώρο για να µπορεί να
αποσύρεται και να κάνει πράγµατα που του δίνουν τη δυνατότητα να είναι
µόνος του µια δεδοµένη στιγµή. Από τη στιγµή που θα έχετε ορίσει ένα µέρος
κατάλληλο γι’ αυτόν (συνήθως το υπνοδωµάτιο ή το µπάνιο µε κλειστή την
πόρτα) φτιάξτε φωτογραφίες από τον χώρο του γιου σας ή βάλτε ταµπέλες
στα δωµάτια που θα αποτελούν σηµάδια προσανατολισµού για τον γιο σας.
Βεβαιωθείτε πως τα άλλα µέλη της οικογένειάς σας σέβονται τον προσωπικό
χώρο του γιου σας και το αντίστροφο. Όταν ο γιος σας αυνανίζεται σε
"κοινόχρηστους" χώρους του σπιτιού, χρησιµοποιείστε ήρεµα αλλά ξεκάθαρα
µηνύµατα. Για παράδειγµα, «το να πιάνεις το πέος σου είναι κάτι που δεν
πρέπει να γίνεται όταν βρίσκονται µπροστά και οι άλλοι, οπότε πρέπει να
πηγαίνεις στο δωµάτιό σου». Επαναλάβετε και ενισχύστε τον σε κάθε
ευκαιρία.
Ορισµένες από τις οικογένειες µε τις οποίες εργάζοµαι αναφέρουν χρονικά
διαστήµατα, κατά τα οποία ο αυνανισµός είναι πιο έντονος από άλλες φορές και
αντιµετωπίζουν περισσότερες δυσκολίες να τον αντιµετωπίσουν. Γνωρίζουµε πως οι
ορµόνες που παράγονται κατά τη διάρκεια της εφηβείας µπορούν να δηµιουργήσουν
δυνατά αισθήµατα που προκαλούν ένα ανανεωµένο ενδιαφέρον και ενθουσιασµό για
τον αυνανισµό. Οι περίοδοι αυτοί υποχωρούν µε το πέρασµα του χρόνου, αλλά
µπορεί να συνδέονται µε την τεστοστερόνη που εκλύεται κατά τη διάρκεια της
εφηβείας. Αυτό συµβαίνει σε όλους τους άντρες, αλλά οι άντρες µε σύνδροµο
Ντάουν χρειάζονται περισσότερη βοήθεια για να αντιληφθούν τι συµβαίνει στο σώµα
τους, αλλά και τις στρατηγικές που βοηθούν στον χειρισµό των συναισθηµάτων µε
κοινωνικά αποδεκτό τρόπο. Πολλές γυναίκες αρχίζουν επίσης να αυνανίζονται την
περίοδο αυτή, παρόλο που τα ποσοστά είναι µικρότερα από εκείνα των αντρών.
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•

Ο γιος µου λέει πως θέλει µόνο να βγαίνει µε κορίτσια χωρίς αναπηρία και
αρνείται ακόµα και να σκεφτεί το ενδεχόµενο να βγει µε µια κοπέλα µε
σύνδροµο Ντάουν ή κάποια άλλη αναπηρία. Τι σηµαίνει αυτό;
Αυτή είναι µια δύσκολη και περίπλοκη ερώτηση, αλλά αποτελεί συχνή
εµπειρία καθώς οι νεότερες γενεές των ανθρώπων µε σύνδροµο Ντάουν
µεγαλώνουν µε την λογική της ενσωµάτωσης και συνεκπαίδευσης µε άτοµα
χωρίς αναπηρία. Ορισµένες φορές η συµπεριφορά αυτή αναπτύσσεται επειδή
ζούµε σε µια κοινωνία που υποτιµά τα άτοµα µε αναπηρία. Όσο πιο ελαφριά
είναι η νοητική υστέρηση, τόσο πιο συνειδητοποιηµένο θα είναι το παιδί σας
για τις προκαταλήψεις, τα στερεότυπα, τον άσχηµο τρόπο αντιµετώπισης και
τον υποβιβασµό απέναντι στα άτοµα µε αναπηρία από την κοινωνία µας. Ως
εκ τούτου το παιδί σας µπορεί να θεωρεί το να βγαίνει ραντεβού µε ένα άτοµο
χωρίς αναπηρίες σαν πιο αποδεκτή και ελκυστική επιλογή. Σε άλλες
περιπτώσεις, οι άνθρωποι µε σύνδροµο Ντάουν (ή άλλες αναπηρίες) που
έχουν µεγαλώσει ακούγοντας από τους άλλους πως «δεν διαφέρουν από
εκείνους» και τους συµπεριφέρονται «µε τον ίδιο τρόπο», έχουν και
προσδοκίες "σαν όλων των άλλων ανθρώπων». Στις περιπτώσεις εκείνες που
η αναπηρία δεν γίνεται θέµα συζήτησης ή ακόµα συχνότερα δεν γίνεται
κατανοητή, ο γιος ή η κόρη σας θα χρειαστεί βοήθεια για να αντιληφθεί την
αναπηρία του/της και τι σηµαίνει η αναπηρία για τον ίδιο. Σε άλλες
περιπτώσεις οι άνθρωποι µε αναπηρία έχουν λίγες ευκαιρίες να κάνουν παρέα
µε ανθρώπους που επίσης έχουν αναπηρία. Όταν τους δοθούν ευκαιρίες να
αλληλεπιδράσουν µε άλλους ανθρώπους µε αναπηρία, τα παιδιά σας µπορούν
να αναγνωρίσουν την αξία του να βγαίνουν µε µια γυναίκα µε αναπηρία. Εάν,
παρά το πέρασµα του χρόνου, ο γιος σας παραµένει αρνητικός για τα άλλα
άτοµα µε αναπηρία ή παλεύει µε θέµατα ταυτότητας, καλό είναι να ζητήσετε
τη βοήθεια ενός ειδικού.

•

·
Έχω διαβάσει για στατιστικές που µου προκαλούν µελαγχολία, καθώς
υπάρχουν πολλά περιστατικά σεξουαλικής κακοποίησης των ανθρώπων µε
αναπηρία. Είναι οι στατιστικές αυτές ακριβείς; Εάν ναι, γιατί είναι τόσο υψηλά
τα ποσοστά και τι θα µπορούσα να κάνω γι’ αυτό;

Παρόλο που τα στατιστικά στοιχεία διαφέρουν ανάλογα µε την έρευνα που
διαβάζετε, στην ουσία όλες οι µελέτες δείχνουν ένα µεγάλο αριθµό σεξουαλικής
κακοποίησης στους ανθρώπους µε αναπηρίες σε σχέση µε τον γενικό πληθυσµό. Οι
λόγοι για τα υψηλά αυτά ποσοστά είναι ποικίλοι και πολύπλοκοι. Κοινωνικοί
παράγοντες περιλαµβάνουν την άρνηση της σεξουαλικότητας των ατόµων µε
αναπηρία και την υποτιµητική στάση απέναντί τους (ποιος θα ήθελε να τους
κακοποιήσει;). Στα άτοµα µε αναπηρία υπάρχει επίσης σηµαντικός βαθµός άγνοιας
σχετικά µε θέµατα σεξουαλικότητας, εξάρτηση, µαθηµένη αβοηθησία, µοναξιά και
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αποµόνωση, συµµόρφωση, χαρακτηριστικά όλα που συµβάλλουν στην τρωτότητα
των ανθρώπων αυτών.
Δεν υπάρχουν µαγικές απαντήσεις ή εγγυήσεις. Από τη στιγµή που το παιδί
σας δεν είναι σε θέση να προστατεύσει τον εαυτό του, θα πρέπει εσείς να
αναλάβετε τον ρόλο αυτό. Για να µπορέσετε να το κάνετε αυτό χρειάζεται να
είστε πληροφορηµένοι για να µπορέσετε να είστε αποτελεσµατικοί στο ρόλο
αυτό. Είναι σηµαντικό να θυµάστε πως οι άνθρωποι που είναι πιο πιθανό να
εκµεταλλευτούν το παιδί σας είναι άνθρωποι που το παιδί σας ξέρει και
εµπιστεύεται. Είναι σηµαντικό να το αναγνωρίσετε αυτό. Καθώς το παιδί σας
µεγαλώνει και ωριµάζει, θα πρέπει να το προετοιµάσετε ώστε να µάθει να
προστατεύει τον εαυτό του. Διδάξτε του τα δικαιώµατα που έχει στο σώµα
του, τους κανόνες που σχετίζονται µε τα µέρη του σώµατος του και τι είναι η
κακοποίηση, οπότε να αναγνωρίζει τι είναι και πότε συµβαίνει. Βοηθήστε το
να είναι κατηγορηµατικό µε τους άλλους στην καθηµερινότητά του. Η
δηµιουργία ενός περιβάλλοντος όπου τα θέµατα σεξουαλικότητας θα
συζητώνται ανοιχτά και ειλικρινά είναι κάτι χρήσιµο.

•

·

Μπορούν οι γυναίκες µε σύνδροµο Ντάουν να µείνουν έγκυες;

Παρόλο που τα δεδοµένα δείχνουν πως η γονιµότητα είναι περιορισµένη τόσο σε
γυναίκες όσο και σε άντρες µε σύνδροµο Ντάουν, η έρευνα δείχνει πως ορισµένες
γυναίκες µπορούν να µείνουν έγκυες. Μέχρι τη στιγµή αυτή υπάρχουν τρεις
περιπτώσεις στη βιβλιογραφία ανδρών µε σύνδροµο Ντάουν που έκαναν παιδιά και
30 περιπτώσεις γυναικών που έµειναν έγκυες. Κατά συνέπεια, οι επαγγελµατίες της
υγείας προτείνουν τη χρήση αντισύλληψης για τους ανθρώπους που είναι σεξουαλικά
ενεργοί και δεν σκοπεύουν να κάνουν παιδί.

Σύλλογος	
  Συνδρόμου	
  Down	
  Ελλάδος	
  

Σελίδα	
  15	
  

