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Καηάθλιυη και άηομα με ζύμδρομο down 

 

(από ηο περιοδικό «NewsLetter” ηοσ Down’s Syndrome 

Association, ηεύτος 68, 1992-1993). 

Μεηάθραζη: Παπατρήζηοσ Άμμα 

 

1. Μπορούμ ηα άηομα με ζύμδρομο down μα έτοσμ 

καηάθλιυη; 

Καζώξ ηα άημμα με ζύκδνμμμ down είκαη επηννεπή ζε δηάθμνεξ 

αζζέκεηεξ, όπςξ μ γεκηθόξ πιεζοζμόξ, έηζη είκαη πηζακό κα 

έπμοκ θαη θαηάζιηρε. 

 

2. Ποια είμαι ηα ζσμπηώμαηα ηης καηάθλιυης; 

Τα πηζακά ζομπηώμαηα ηεξ θαηάζιηρεξ πενηιαμβάκμοκ 

απμηνάβεγμα, ιύπε, δηαηαναπέξ ύπκμο, ζομπενηθμνηθέξ 

αιιαγέξ (είηε ημ κα γίκεηαη ήζοπμξ θάπμημξ είηε ημ κα γίκεηαη 

επηζεηηθόξ), αύλεζε ή μείςζε ημο βάνμοξ, επακαιαμβακόμεκεξ 

ζθέρεηξ ζακάημο, έιιεηρε εκένγεηαξ, αηζζήμαηα ακαληόηεηαξ. 

Σοπκά ε δηάγκςζε ηεξ θαηάζιηρεξ παναιείπεηαη, γηαηί ζηεκ 

μηθμγέκεηα ιέγεηαη πςξ ηα ζομπηώμαηα αοηά είκαη 

παναθηενηζηηθά ημο ζοκδνόμμο. Τα ζομπηώμαηα μπμνμύκ 

επίζεξ κα  πανενμεκεύμκηαη ζακ άκμηα ή Αιηζπάημεν. Οη γμκείξ 

θαη μη θνμκηηζηέξ είκαη ζοκήζςξ ηα πνώηα άημμα πμο 

πνμζέπμοκ ηα ζομπηώμαηα αοηά. Είκαη ζεμακηηθό κα δεηείηαη 
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επαγγειμαηηθή βμήζεηα γηα κα θαζμνηζηεί ανπηθά είηε ακ ε αηηία 

ημο πνμβιήμαημξ είκαη μηα ηαηνηθή θαηάζηαζε (π.π. θνίζεηξ) ή 

μηα εκδμγεκήξ θαηάζηαζε θαη δεύηενμκ γηα κα απμθεοπζμύκ πημ 

ζμβανά πνμβιήμαηα ανγόηενα.  

 

3. Τι μπορεί μα προκαλέζει καηάθλιυη ζε έμα άηομο με 

ζύμδρομο down; 

Η θαηάζιηρε μπμνεί κα ζομβεί ςξ απμηέιεζμα εκόξ πνόζθαηα 

έκημκμο άγπμοξ, όπςξ είκαη μ ζάκαημξ θάπμημο μέιμοξ ηεξ 

μηθμγέκεηαξ ή κα εμθακηζηεί ζακ μηα πενηζζόηενμ πνόκηα 

θαηάζηαζε. Σοπκά είκαη απαναίηεημ κα θμηηάλμομε ζηεκ 

πνόζθαηε ηζημνία ημο αηόμμο γηα κα βμεζεζμύμε θαη κα βνμύμε 

ηε νίδα ημο πνμβιήμαημξ. 

Καζώξ ημ άημμμ με ζύκδνμμμ down μεγαιώκεη, μη πκεομαηηθέξ 

ημο ιεηημονγίεξ θαη ε θμηκςκηθή οπμζηήνηλε μπμνμύκ κα 

μεηςζμύκ, δεμημονγώκηαξ εοκμσθέξ ζοκζήθεξ γηα ηεκ εμθάκηζε 

θαηάζιηρεξ. 

 

4. Πφς μπορεί μα γίμει η πρόληυη / αμηιμεηώπιζη ηης 

καηάθλιυης; 

Σήμενα πμιιά μέιε ημο ηαηνηθμύ θαη ημο πνμζςπηθμύ 

θνμκηίδαξ έπμοκ ιίγε εθπαίδεοζε ή εμπεηνία ζημ πώξ κα 

πνμζεγγίδμοκ ημοξ ακζνώπμοξ με πνμβιήμαηα μάζεζεξ, πμο 

επίζεξ έπμοκ θαη πνμβιήμαηα ροπηθήξ ογείαξ, πανόιμ πμο 
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πνόθεηηαη γηα έκα πεδίμ με δηεονομέκεξ γκώζεηξ. Είκαη πηζακό 

κα ειαηηώζμομε ηεκ πηζακόηεηα ηεξ θαηάζιηρεξ επηηνέπμκηαξ 

ζημοξ εκήιηθεξ με ζύκδνμμμ κα έπμοκ όζμ πενηζζόηενμ έιεγπμ 

μπμνμύκ ζε ζέμαηα πμο ημοξ αθμνμύκ. Εάκ ζεμάδηα θαηάζιηρεξ 

παναηενεζμύκ από ηεκ μηθμγέκεηα θαη ημοξ θνμκηηζηέξ, ζα 

πνέπεη κα ακαδεηήζμοκ ηαηνηθή βμήζεηα αμέζςξ γηα κα μπμνεί 

κα λεθηκήζεη ζεναπεία. Όπμηα άημμα ημο ζοιιόγμο επηζομμύκ 

ζομβμοιέξ γηα πνμβιήμαηα ροπηθήξ ογείαξ ζε άημμα με 

ζύκδνμμμ μπμνμύκ κα ένζμοκ ζε επαθή με θάπμημκ εηδηθό ημο 

πώνμο μέζς ηεξ Medical Advice Line (μέζς ημο National 

Office). 

  


