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Δελτίο τύπου
21 Μαρτίου- Παγκόσµια Hµέρα Ατόµων µε Σύνδροµο Down
21 3ου (Μαρτίου) – 3(τρι)σωµία 21 (Αριθµητική Συµµετρία)
τι σηµαίνει ένας αριθµός 21 / 3 – 3/21:
Πολλά …
Στο 6ο Διεθνές Συµπόσιο, που έγινε στην Πάλµα της Μαγιόρκα, τα συµβούλια της European Down Syndrome
Association (EDSA) & International Federation of Down Syndrome (FIDS) πρότειναν να καθιερωθεί η 21η του
Μαρτίου ως Παγκόσµια Ηµέρα για τα άτοµα µε σύνδροµο Down.
Η συγκεκριµένη ηµέρα, 21/3ου επιλέχθηκε γιατί τονίζεται η σχέση µε την τρισωµία στο 21ο ζευγάρι
χρωµοσωµάτων, που είναι και ο γενετικός φαινότυπος των ατόµων µε σύνδροµο Down. Στόχος της ύπαρξης µίας
Παγκόσµιας Ηµέρας για τα άτοµα µε σύνδροµο Down είναι η προώθηση της ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης της
κοινωνίας για αυτά τα άτοµα.
Για πρώτη φορά η 21η Μαρτίου ως µία Παγκόσµια Ηµέρα για τα άτοµα µε σύνδροµο Down καθιερώθηκε το
Μάρτη του 2006.
Ο σύλλογός µας προωθώντας την ιδέα της Παγκόσµιας Ηµέρας για τα άτοµα µε σύνδροµο Down
προσπαθούµε να ενηµερώσουµε, να πληροφορήσουµε ώστε να υπάρξει µια ουσιαστική αλλαγή στάσης της κοινωνίας
µας απέναντι σ’ αυτά τα άτοµα.
Η παρουσία ενός τρίτου χρωµοσώµατος στο 21ο ζευγάρι δηµιουργεί µία γενετική κατάσταση γνωστή ως
σύνδροµο Down. Το σύνδροµο Down περιγράφτηκε από τον γιατρό John Lagdon Down το 1859. Το 1959
ανακαλύφθηκε από το Lejeune η αιτιολογία του συνδρόµου η οποία οφείλεται στην παρουσία ενός 3ου χρωµοσώµατος
στο 21ο ζευγάρι χρωµοσωµάτων.
Το σύνδροµο Down είναι το πιο κοινό γενετικό σύνδροµο, σαν µια από τις αιτίες της νοητικής καθυστέρησης,
η συχνότητα εµφάνισης του συνδρόµου είναι 1:600 γεννήσεις. Το σύνδροµο Down είναι µια γενετική κατάσταση
δεν είναι ασθένεια, άρα τα άτοµα αυτά δεν πάσχουν από το Σύνδροµο Down. Τα άτοµα µε σύνδροµο Down, πέρα
από κάποια κοινά εµφανισιακά γνωρίσµατα, έχουν ως κοινό χαρακτηριστικό µία σειρά αναπτυξιακών δυσκολιών.
Αυτές οι δυσκολίες αφορούν στην κινητική ανάπτυξη (δηλαδή τα παιδιά µε σύνδροµο Down αργούν να
µπουσουλίσουν, να σταθούν, να περπατήσουν), καθώς και στη γνωστική τους ανάπτυξη (όπως στην οµιλία και στην
απόκτηση του λόγου, καθώς και στις ικανότητες της βραχύχρονης µνήµης).
Είναι πολύ ευρεία η κλίµακα διαφοροποίησης των ατόµων µε σύνδροµο Down όσον αφορά στις ικανότητες,
στις δυσκολίες, στα χαρακτηριστικά, στα ενδιαφέροντα, καθώς και στα επιτεύγµατά τους. Αυτό άλλωστε ισχύει και
για τα συνηθισµένα (φυσιολογικά) άτοµα. Κάθε άτοµο µε σύνδροµο Down είναι µοναδικό.
Το σύνδροµο Down σχετίζεται µ΄ όλες αυτές τις διαφοροποιήσεις, αλλά δεν είναι το µόνο γεγονός που θα
καθορίσει την ανάπτυξη αυτών των ατόµων. Ο καθένας από µας είναι ένα µοναδικό αποτέλεσµα των εν δυνάµει
φυσικών χαρακτηριστικών και του περιβάλλοντος, το ίδιο συµβαίνει και στα άτοµα µε σύνδροµο Down.
Στην εποχή µας πλέον όπου υπάρχει πρόσβαση σε ιατρικές παροχές ο µέσος όρος ζωής των ατόµων µε
σύνδροµο Down είναι γύρω στα 65 χρόνια. Με την παροχή κατάλληλης εκπαίδευσης, έγκαιρης ιατρικής
αντιµετώπισης και κοινωνικής υποστήριξης η πλειονότητα των ατόµων µε σύνδροµο Down µπορούν να ζήσουν µια
ανεξάρτητη και παραγωγική ζωή.
Στόχος όλων µας για τον 21ο αιώνα θα πρέπει να είναι να διασφαλίσουµε τα βασικά δικαιώµατα των
ατόµων µε σύνδροµο Down στη ζωή, στην υγεία, στην εκπαίδευση, στην εργασία.
Πολλά είναι αυτά που πρέπει να γίνουν, πιστεύουµε όµως πως κάθε µέρα γίνεται από ένα µικρό βήµα που
τελικά στο άθροισµα του χρόνου δηµιουργεί τη διαφορά, χτίζοντας έτσι ένα καλύτερο µέλλον…
Το πρώτο βήµα για να ξεκινήσουµε είναι η ενηµέρωση και πληροφόρηση της κοινωνίας…
Λοιπόν ξεκινάµε;

