دليل للوالدين
يف مرحلة
اإلنجاب

استهالل
إن منظمة متالزمة داون أوسرتاليا هي إتحاد يجمع ثمان جمعيات يف الواليات
واألقاليم والتي تتكون عضويتها بشكل رئييس من أشخاص من ذوي متالزمة
داون وأرسهم .وتقدم هذه الجمعيات الدعم واملعلومات واملوارد للناس يف كل
أنحاء البالد وقد إلتقت سويًا من أجل تمثيل مصالح وإحتياجات وتطلعات
ذوي متالزمة داون واألشخاص الذين يدعمونهم.
www.downsyndrome.org.au

إن الغاية من هذه املادة هي تقديم معلومات متوازنة عن متالزمة
داون للوالدين الذين هم يف مرحلة اإلنجاب .ويشمل ذلك الوالدين الذين
لديهم تشخيص أكيد بأن طفلهم سيكون من ذوي متالزمة داون،
إضافة إىل هؤالء الذين يريدون معلومات اضافية ملتنوع من األسباب
(كالتفكري بالخضوع لفحص يسبق اإلنجاب مثالً) .وتحرتم منظمة
متالزمة داون أوسرتاليا حق العائالت يف إتخاذ القرارات املالئمة مع
معتقداها وظروفها الخاصة.
يغطي هذا املورد:
• الفحص ملرحلة ما قبل الوالدة
• معلومات عن متالزمة داون
• أين تلجأ للحصول عىل الدعم
• األيام األوىل
• أين تلجأ من أجل املزيد من املعلومات

تقدم جمعيات متالزمة داون يف كل والية واقليم املعلومات والدعم للوالدين
عىل املستوى املحيل .ويجب عىل العائالت اإلتصال بجمعية متالزمة داون
املحلية من أجل املزيد من املعلومات أو لإلتصال بشبكات الدعم املحلية.
تود منظمة متالزمة داون أوسرتاليا اإلقرار بمساهمة جمعية متالزمة داون يف
كوينزالند فيما يخص إنتاج هذه النرشة.

موِّلت من ِقبَل مرشوع التأمني
الوطني لإلعاقة ()NDIS
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الفحص ملرحلة ما
قبل الوالدة
تنقسم فحوصات مرحلة ما قبل الوالدة إىل نوعني :فحوصات املسح والفحوصات
التشخيصية .وتقدم فحوصات املسح معلومات حول ما إذا هناك إحتمال كبري
بأن الجنني سيكون من ذوي متالزمة داون .أما الفحوصات التشخيصية فتقدم
معلومات أكيدة تستند إىل فحص وراثي ُتجرى عىل خاليا مأخوذة من الجنني.

املسح الطبي ملرحلة ما قبل الوالدة

هناك بضعة فحوصات من املسح الطبي املختلفة التي ُتعرض عىل النساء الحوامل يف
أوسرتاليا.
و ُيعرض عىل النساء يف أول  10ـ  12أسبوع إجراء فحص دم للحوامل غري ُ
تدخيل
( )NIPTوهو فحص متاح من خالل النظام الصحي للقطاع الخاص يف أوسرتاليا .ورغم
أن هذا الفحص بالغ الدقة ،إذ يكشف  ٪99من حاالت الحمل التي ُي َّ
شخص لديها متالزمة
داون ،إال َّ أن النساء اللواتي يحصلن عىل نتيجة ايجابية ينصحن ً
أيضا بإجراء فحص CVS
أو ما ُيعرف بفحص السائل األميني من أجل تشخيص مؤكد .إن كلفة فحص  NIPTهي
(حوايل  500دوالر) وهو مبلغ غري قابل لالسرتداد حاليًا عرب مديكري.
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ُتجرى عملية املسح الطبي املختلطة لألشهر الثالث األوىل من الحمل ما بني األسابيع
 9و 14من الحمل .ويجمع هذا الفحص بني عدد من اإلجراءات ،ويشمل قياس املواد
الكيميائية يف الدم ،وصورة لتحديد الشاف املنخعي وهو عبارة عن عينة من السائل تؤخذ
من خلف عنق الطفل وعمر الوالدة من أجل الحصول عىل تخمني إلحتمال أن يكون الحمل
قد تأثر جراء حالة كروموسية (صبغية وراثية) ،وتشمل هذه متالزمة داون إضافة إىل
حاالت أخرى.
كما إن املسح متوافر ً
أيضا يف مرحلة الحقة من الحمل عرب فحص الدم أثناء الثالث أشهر
الثانية ،ما بني  20-14أسبوع من الحمل .كما إن غالبية النساء الحوامل ُيعرض عليهن
إجراء فحص باملوجات الصوتية عند األسبوع 19ـ 20من الحمل والذي قد ُيظ ِهر أحيا ًنا
مؤرشات أخرى ملتالزمة داون.
وإذا أظهرت نتائج فحوصات املسح هذه وجود احتمال زائد لوالدتك طفل من
ذوي متالزمة داون ،قد ُيعرض عليك حينئذ إجراء فحص تشخييص مثل عينة
الحمل املشيمي ( )CVSأو فحص عينة السائل األميني.

الفحص التشخييص

إن كال فحيص عينة الحمل املشيمي ( )CVSوفحص عينة السائل األميني
إجراءات ُ
تدخلية تتطلَّب أخذ عينة من املادة الجينية (الوراثية) للطفل من
أجل فحصها .كما إن كال الفحصني يرفعا من احتمال خطر اإلجهاض.
وتتوافر املزيد من املعلومات عن هذين الفحصني يف:

www.pregnancybirthbaby.org.au/prenatal-screening

اإلرشاد والنصائح يف املجال الوراثي

تقدم خدمة اإلرشاد والنصائح يف املجال الوراثي الدعم لألفراد ،األزواج والعائالت للفهم
والتأقلُم مع العواقب الطبية والنفسية واألرسية والتبعات اإلنجابية للمساهمة الجينية
1
تجاه ظروف صحية محدَّدة.
إن اإلرشاد والنصائح الوراثي متوافر ملساعدة األرس يف كل املعلومات بشأن فحوصات ما
قبل الوالدة .ويجب عليك التحدُّث إىل طبيبك العام أو األخصائي حول الحصول عىل خدمة
مستشار إرشاد وراثي إذا كنت تمر يف عملية املسح الطبي الحميل أو تشعر بأن التحدُّث
إىل مستشار إرشاد وراثي سيكون مفيدًا.

www.hgsa.org.au/education-training/genetic-counselling/genetic-counselling- .1
training-and-accreditation
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صناعة قرار بخصوص الحمل

مع زيادة املسح الطبي ملرحلة الحمل املُبكرُ ،تصبح املزيد من النساء الحوامل ُمدركات
إلحتمال ما إذا سيكون الطفل من ذوي متالزمة داون .وقد يؤدي ذلك إىل طرح أسئلة
لدى بعض األرس بشأن مواصلة الحمل .فإن األبوة والتبني وإنهاء الحمل جميعها
خيارات ُمتاحة .وستحتاج أرستك إىل التفكري باملعلومات التي لديكم بخصوص الحمل
والقيم واملعتقدات بشأن الحمل واألب َّوة وإنهاء الحمل من أجل الوصول إىل القرار األفضل
ألرستكم .ومهما كان القرار الذي ستتخذه فإنه من األهمية لك بمكان التفكري برفاهك
وصحتك النفسية وباستجابة ورد رشيكك .كما من األهمية أن تتأكد من حصولكما عىل
الدعم املعنوي املالئم يف إطار التعا ُمل مع ردود أفعالك واستجاباتكِّ .
فكر بالحصول عىل
الدعم من صديق متفهِّم أو أحد أفراد األرسة ومن مستشار.
ومن األهمية بمكان أن تتأكد من حصولك عىل تص ُّور دقيق حول ما يرت َّتب عليه إنجاب
طفل من ذوي متالزمة داون قبل أن إتخاذ أي قرار .إن معظم الناس من ذوي متالزمة
داون يعيشون حياة سعيدة وصحية ،كما إن الكثري منهم يذهبون إىل املدرسة ويحصلون
عىل عمل ويشاركون يف األلعاب الرياضة ويف مجتمعاتهم عرب متنوع من الطرق املختلفة.
ويمكن ملنظمة متالزمة داون املحلية تزويدكم بأحدث املعلومات والدعم بشأن متالزمة
داون .وتتمتع هذه املنظمات بالخربة يف تقديم معلومات موازنة ومساندة األرس يف املراحل
املختلفة من إجراءات صناعة القرار .ويمكن للدعم األرسي اإلجابة عىل أي سؤال يراودك
وتزويدك بآخر وأهم وأدق املعلومات .ويمكن للعاملني عىل دعم األرس يف هذه املؤسسات
تعريفك بعائلة لديها طفل من ذوي متالزمة داون ،وقد تكون هذه فرصة مفيدة لتعلُّم
املزيد عن الحياة اليومية التي تعيشها األرس التي لديها طفل من ذوي متالزمة داون.
ويمكنك االتصال بمنظمة متالزمة داون املحلية عرب رقم الهاتف.1300 881 935 :
وإذا كنت تواجه صعوبة يف اتخاذ قرار أو تشعر بالتناقضات ،فإن املساعدة متوافرة لك.
ويمكنك التحدُّث إىل طبيبك بخصوص الحصول عىل إحالة إىل مستشار جيني (وراثي) أو
إىل نفساني أو باحث اجتماعي من أجل الحصول عىل الدعم يف هذه الفرتة العصيبة.
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ما هي متالزمة داون؟
ً
مرضا.
إن متالزمة داون هي حالة وراثية وليست

تتألف أجسامنا من ماليني الخاليا ويوجد يف كل خلية  46صبغية (جينة وراثية) وتحدث
متالزمة داون عند وجود صبغية إضافية حيث يوجد لدى ذوي متالزمة داون  47صبغية
جينية يف خالياهم بدال ً من .46
أما سبب حدوث هذه الصبغية الجينية االضافية فهو غري معروف لكننا نعلم أن متالزمة
داون تحدث عند نقطة بداية الحمل .واألمر ال يتعلق بأي يشء قام به أحد الوالدين قبل أو
أثناء الحمل وإنه يحدث عند كافة املجموعات اإلثنية واإلجتماعية وغالبًا ما يحدث بشكل
عشوائي .وهناك إرتفاع يف احتماالت إنجاب طفل من ذوي متالزمة داون مع التقدُم يف
العمر أثناء الحمل عل ًما إن والدة طفل من ذوي متالزمة داون تحدث لدى كل األعمار .إن
احتماالت إنجاب والدين يف بداية العرشينات من عمرهما هي نسبة  1من أصل ،2000
لكن هذا االحتمال يرتفع إىل  1من أصل  350عند بلوغهما سن الخامسة والثالثني .أما
الوالدين الذين لديهما طفل من ذوي متالزمة داون فإن احتمال إنجابهما لطفل من ذوي
2
متالزمة داون فهو بنسبة  1من أصل  100إذا كانا دون سن األربعني.
www.ndss.org/about-down-syndrome/down-syndrome/ .2
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إن معظم الناس من ذوي متالزمة داون يعيشون حياة سعيدة وصحية ،وتشري األبحاث
إىل أن  ٪99من ذوي متالزمة داون سعداء يف حياتهم 3.كما إن الكثريين من ذوي متالزمة
داون يذهبون إىل املدارس ويحصلون عىل عمل ويشاركون يف الرياضة و ُيسهمون تجاه
مجتمعاتهم عرب متنوع من الطرق املختلفة.
إن األشخاص من ذوي متالزمة داون يتسمون ِبـ:
•	كل شخص من ذوي متالزمة داون سيكون لديه مستوى ما من اإلعاقة الذهنية ،كما
سيكون لديه بعض التأخري التنموي ودرجة ما من التحديات التعليمية.
•	أن يكون لديهم بعض السمات البدنية املميزة التي قد تشمل:
قوام عضيل متدني وقد يكون لديهم بعض الثنايا الجلدية عند الزوايا الداخلية منالعينني ُتعرف ِبـ «» Epicanthal Folds
 أذنان منخفضتانيدان صغريتان واسعتان مع أصابع قصريةثنية جلدية يف راحة اليدسمة مفلطحة يف الوجه•	بعض املصاعب الصحية والتأخري التنموي التي قد تشمل:
مصاعب برصية وسمعيةحالة قلب طبية خلقيةازدياد خطر اإلصابة بالوكيميامصاعب يف الغدة الدرقيةإلتهابات تنفسيةمصاعب من إلتهابات األمعاء واملعدةلن يتعرض كل الناس لهذه املصاعب الصحية ،إذ قد يكون لدى بعضهم عدد من هذه
أي من هذه ويف الكثري من الحاالت
املصاعب وليس غريها ،بينما قد ال يكون لدى آخرين ّ
ُ
التدخل والعالج الطبي.
قد تكون هناك ظروف صحية قابلة للعالج و/أو يمكن حلها عرب
وبما أنه ال يوجد شخصان مثيالن ،فمن املستحيل معرفة أو تقدير كم هو عدد السمات
التي ستظهر لدى كل فرد؛ ويتنوع ذلك من شخص آلخر.
هناك ثالثة أنواع من متالزمة داون  -الضززي  ،)Trisomy 21( 21إنتقايل املوضع
( )Translocationأو الفسيفسائية (( )Mosaicismخاليا متنوعة الرتكيب الصبغي).
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3740159/ .3
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ويتم التع ُّرف عىل هذه من خالل الدراسات الصبغية التي ُتجرى عند الوالدة لتأكيد
تشخيص متالزمة داون.
الضززي (Trisomy 21) 21

إن الغالبية العظمى من األطفال من ذوي متالزمة داون ( ٪95منهم) لديهم صبغية 21
إضافية كاملة يف كل خلية من خاليا أجسامهم .و ُيعرف ذلك ِبـ الضززي 21
(.)Trisomy 21

إنتقايل املوضع ()Translocation

تكون متالزمة داون يف حوايل أربعة باملئة من الحاالت ناجمة عن وجود جزء اضايف وليس
عن وجود صبغية  21كاملة .حيث يكون الجزء مالصق لصبغية أخرى.
الفسيفسائية ()Mosaicism

ويف حوايل واحد باملئة من أطفال متالزمة داون ،يكون هناك صبغية  21كاملة اضافية
يف نسبة مئوية فقط من خاليا أجسادهم ـ أما بقية الخاليا فال يكون فيها الصبغية
يتجسد عدد أقل من
اإلضافية .وبالنسبة لبعض الناس الذين لديهم الفسيفسائية فقد
َّ
السمات وأحيا ًنا إىل درجة أقل.

9

املشاعر األول
ستختلف ردود أفعال الوالدين حني يعلمون بأن طفلهما قد يكون من ذوي
متالزمة داون .ولربما استندت ردة فعلك إىل معتقداتك الثقافية ،وخلفيتك
وتجاربك السابقة مع أطفال لديهم إعاقات.
يعب عنها الوالدين يف وقت التشخيص ،وقد تجد
وهناك بعض املشاعر الشائعة التي ِّ
من املفيد معرفة أن اآلخرين ينتابهم نفس املشاعر .أما بعض هذه املشاعر املشرتكة
فهي الصدمة ،الشعور بعدم التصديق واألىس ،الشعور برضورة تأمني الحماية ،الشعور
أي من
بالنقص والخجل ،الغضب والشعور بالذنب .كما إن بعض الوالدين ال تنتابهم ّ
هذه املشاعر .لكن عليك أن تعرف أنه مهما كانت مشاعرك يف هذا الوقت فإن هذا أمر
طبيعي جدًا ،كما من الطبيعي أن تكون لديك هواجس مقلقة وإهتمامات وأسئلة .كما إنه
َّ
تتحل بالصرب وأن تأخذ خطوة
من الطبيعي أال َّ تراودك أي من هذه األمور .لكن عليك أن
واحدة يف كل مرة.
ورغم إن الرتكيز قد يكون اآلن عىل متالزمة داون ،لكنك ستجد مع نمو وتط ُّور طفلك
إنك ستنظر اليه أو اليها كما تنظر ألي فرد آخر من أفراد األرسة .ستكون هناك الكثري
من التجارب املُجزية ،والكثري من اللهو والعبث ،واإلنجازات التي تبعث إىل الفخر (من
الخطوات األوىل إىل أول يوم يف املدرسة وما بعد ذلك) وبعض خيبات األمل ـ كما هو األمر
بالنسبة لكل األطفال.
كما إن الوالدين يقولون عمو ًما أن طفلهما من ذوي متالزمة داون يكون بصحة أفضل
مما كانا يتوقعانه.
سيتمتع طفلك بكثري من السمات الفردية املتوارثة عنك وعن رشيكك ،لكنه يف واقع األمر
قد تكون لديه أية واحدة من متنوع من السمات التي تجعلنا جميعًا مختلفني يف املظهر
عن اآلخرين .ولربما كان الطفل سهل أو شديد املراس وقد يحب املوسيقى أو أن ال يكون
لديه أي إهتمام فيها إطال ًقا .وهناك بضعة أمور حاسمة تتحكم بمصري طفلكم ،فمثل
بقية األطفال ،ستقوم بمراقبته وهو ينمو كشخصية مميَّزة .ولربما الطريقة األكثر أهمية
التي يمكنك من خاللها املساهمة يف نموه وتط ُّوره هو يف أن تكون لديك توقعات عالية عنه
واإلعتقاد بأن طفلك س ُيصبح أفضل نسخة ممكنة عن نفسه.
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«أتمنى لو كنت أعرف وقتئذ
إن طفيل سيكون جميالً
وسينمو ويفعل كل األشياء
املتوقعة نمطيًا من األطفال
يف مرحلة النمو رغم أن ذلك
سيكون بوترية أبطأ ،وإنه
سيعلِّمني الكثري من األمور»
والد لطفل من ذوي متالزمة داون

4

 .4استمرار الحمل مع تشخيص جنني من
ذوي متالزمة داون ،دليل للوالدين.

التح ُّدث إىل والدين آخرين

يجد الكثري من الناس إنه من املفيد التحدُّث إىل والدين آخرين يمكنهم التحدُّث عن
تجاربهم واملشاعر التي تعرضوا لها إزاء والدة طفل من ذوي متالزمة داون .ورغم إنه
ليست هناك تجربتان متشابهتان ،إال َّ أنه هناك آخرين يتقاسمون تجارب ُمشابهة ،ولربما
تمكن هؤالء الوالدين من تقديم اإلقرتاحات بخصوص الخدمات املحلية أو املساندة التي
وجدوها مفيدة ألرسهم.
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يجب أن َّ
تتذكر إن كل مالحظاتهم وآرائهم ستكون مبنيَّة عىل تجاربهم الخاصة وإن
ِّ
سيمكنك
تجربتك قد تختلف عنهم .لكن ،لربما وجدت إن جمع املعلومات واإلطالع عليها
من اتخاذ القرارات بشكل أسهل فيما يتعلق بصحة طفلك ورفاهه.
ويمكن لجمعية متالزمة داون يف اإلقليم أو الوالية حيث تقيم إيصالك بوالدين آخرين
مستعدين للتحدُّث إليك ،لذا الرجاء اإلتصال بها عندما تشعر بأنك جاهز لذلك.

«لقد اعتقدنا للوهلة األوىل أنه
سيكون هناك مليون قرار يجب
أن ُتتخذ فو ًرا ،لكننا وجدنا أن
القرارات ممتدة عىل مدى فرتة
طويلة كما هو األمر مع أي
طفل آخر .فليس هناك قرار
مستعجل يجب إتخاذه فو ًرا
3
وكل يوم».
والد/ة طفل من ذوي متالزمة داون

«لقد ساعدنا كثريًا ذوي هؤالء
األطفال إذ كان ينتابنا شعور
كريه بأننا الناس الوحيدين يف
2
العالم الذين تعرضوا لذلك.
والد/ة طفل من ذوي متالزمة داون
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ُ
التخلص من الخرافات
هناك الكثري من التصوُرات الخاطئة الشائعة حول متالزمة داون وكيف
ستكون عليه الحياة ،ومن األهمية بمكان فهم أن معظم الناس الذين ينشأون
اليوم ولديهم متالزمة داون سيعيشون حياة طبيعية ج ًدا ضمن املجتمع .إن
بعض ذوي متالزمة داون ال يحتاجون إىل الكثري من املساعدة كي يعيشون
حياة طبيعية ،بينما يحتاج آخرون إىل املزيد من املساندة .ويهدف هذا القسم إىل
معالجة بعض التصورات الخاطئة الشائعة.

الخرافة  :1أن هناك ُّ
توقع بحياة أقرص عم ًرا لدى األفراد من ذوي متالزمة
داون

خالل السنوات الثالثني األخرية إرتفع متوسط توقعات الحياة لدى ذوي متالزمة داون
من أقل من ثالثني سنة ،وأصبح من الشائع اليوم رؤية ذوي متالزمة داون يعيشون حتى
أواخر الستني من العمر .ويتوقع ألن تستمر هذه الحياه يف اإلزدياد.

الخرافة  :2األشخاص من ذوي متالزمة داون لديهم حاالت صحية عديدة

يتعرض األشخاص من ذوي متالزمة داون إلرتفاع خطر تعرضهم ملتنوع من األحوال
الصحية ،لكن هذا األمر ال يمكن تعميمه بالرضورة .ومع التقدم يف الطب فإن الكثري من
هذه الحاالت قابل للعالج أو للجراحة.

الخرافة  :3األشخاص من ذوي متالزمة داون سيضطرون لإلعتماد عىل
دعم ومساندة والديهم طوال حياتهم

يمكن لذوي متالزمة داون العيش حياة كاملة كجزء من املجتمع ،ومع املساندة الصحيحة
فإنهم قد يتمكنون من العيش املستقل ،وأن يجدوا عمالً ويشاركون يف املجتمع مثل أي
شخص آخر .ومع إدراج العمل بمرشوع التأمني الوطني لإلعاقة يف أوسرتاليا ،هناك
مساندة تقدَّم لذوي متالزمة داون من أجل العيش حياة عادية واملساهمة إجتماعيًا
وإقتصاد ًيا يف املجتمع.
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الخرافة  :4سيكون طفيل محدو ًدا يف ما يمكنه إنجازه

سيكون طفلك من ذوي متالزمة داون قادر عىل التعلُّم ،بل سيفعل ذلك .وكما هو األمر
مع األطفال اآلخرين فإن سلسلة القدرات لدى طفل من ذوي متالزمة داون واسعة كما إن
قدراته الكامنة مسألة غري معروفة .وقد يحتاج األطفال من ذوي متالزمة داون للمساعدة
والدعم لبلوغ مراحل مفصلية وقد يستغرق نموهم فرتة أطول ،لكن من األهمية بمكان
أن نتذكر إن األشخاص من ذوي متالزمة داون يواصلون رحلة التعلُّم طوال حياتهم .قد
يستغرق النمو فرتة أطول لكن مع املساندة من املهنيني كمعالجي عيوب النطق واملعالجني
الطبيعيني الفيزيائيني وس ُبل الدعم املالئمة ،فإن طفلك سيتمكن من التعلُّم وبلوغ نقاط
ومراحل مفصلية هامة يف تط ُّوره تستمر طوال حياتهم.

الخرافة  :5إنجاب طفل من ذوي متالزمة داون سيؤثر بشكل سلبي عىل
أرستي

إن والدة طفل من ذوي متالزمة داون تستحرض معها تغيريات يف األرسة ،تما ًما كما هو
األمر مع والدة أي طفل .وعند قدوم املولود الجديد إىل العائلة ،يجب عىل الوالدين أن
يتحدثا إىل بعضهما اآلخر من بداية األمر .تقاسموا مشاعركما وادعما بعضكما اآلخر
وحاوال ترتيب األمور بحيث تمضيا الوقت سو ًيا .وإذا كان لديكما أطفال آخرين ،تحدثا
إليهم ً
أيضا وبكل رصاحة واستمعا إىل ما يقلقهم ألنهم سيحتاجون للوقت من أجل
َّ
وتذكر أنهم سيقلدونك يف ترصفاتهم ،كما إن الكثري من الوالدين يقلقون بشأن
التأقلُم.
تأثري إنجاب طفل من ذوي متالزمة داون عىل أطفالهم اآلخرين .و ُت ِّ
بي األبحاث متنوعًا
من النتائج اإليجابية لدى أخوة وأخوات الشخص من ذوي متالزمة داون بما يف ذلك املزيد
ُ
التعاطف واللطافة نحو شقيقهم أو شقيقتهم وقدر أقل من النزاع وأكرب من الدفء يف
من
5
ُ
التعاطف ويتم
نضوجا من
عالقاتهم .وقد أشارت األبحاث إىل نمو وتط ُّور مستوى أكثر
ً
التعبري عن قبول أعظم لإلختالف والتن ُّوع وال يقترص ذلك فقط عىل أشقائهم بل ينسحب
6
عىل املجتمع األوسع.
وتشري األبحاث ً
قياسا
أيضا إىل أن معدالت الطالق هي أقل لدى األزواج من ذوي اإلعاقات
ً
بغري ذوي اإلعاقة.
وتتوافر مزيد من املعلومات حول التحدُّث ألطفالك اآلخرين عن متالزمة داون يف دليل
الوالد الجديد الصادر عن منظمة متالزمة داون أوسرتاليا من املوقع اإللكرتوني اآلتي:
www.downsyndrome.org.au

إن الحوافز والراحة التي تكسبها جراء تربية طفل من ذوي متالزمة داون والشعور
باإلنجاز اإليجابي املُكتسب ال تقل عما يراودك مع أي طفل آخر ـ بل قد تكون أعظم.
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«مما ال شك فيه إننا تعرضنا
ملطبات كثرية منذ والدة
ابننا ـ لكنني أعتقد فعالً إن
واقعة وجود متالزمة داون
لديه كانت غري ذا أهمية.
فاستقبال أي طفل جديد يف
األرسة يحتاج بحد ذاته إىل
ُ
التأقلم».

«أحد أكرب همومي
ُ
الكربى كانت تخص
أوالدنا اآلخرين ــ كنت
أخىش بأنهم سيعذبونه
ويضايقونه لكن هذا لم
يحدث حتى اآلن ونتعامل
مع كل يوم بما يحمله».

والد طفل من ذوي متالزمة داون

والد طفل من ذوي متالزمة داون

www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/ 5
articles/PMC3348944/
www.ncbi.nlm.nih.gov/ 6
pubmed/17559293/
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إبالغ األرسة واألصدقاء
َّ
املعقدة التي قد تراودك عندما تعلم بأن طفلك هو من ذوي
إضافة إىل املشاعر
ً
أحيانا معرفة كيف تتقاسم هذه املعلومات مع
متالزمة داون ،قد يكون صعب
أرستك وأصدقائك.
إليك بعض األفكار واإلعتبارات التي قد تتبعها حني التح ُّدث مع األرسة واألصدقاء
عن تشخيص متالزمة داون.

أخب األقارب واألصدقاء بالتشخيص عندما تكون جاه ًزا لذلك
ِ

اسمح لنفسك أن تعيش وتتل َّمس مشاعرك وأحاسيسك وأتِح الوقت لنفسك .قد تتفاجأ
بتفهم األصدقاء واألهل كما إن دعمهم لك قد يكون رائعًا.

فلتكن املعلومات لديك جاهزة

قد ال يكون الكثري من الناس إلتقوا بشخص من متالزمة داون أو أن لديهم معلومات
وآراء قديمة تجاوزها الزمن ،لذا فإن تزويدهم بآخر املعلومات عن متالزمة داون سيكون
مفيدًا .وتتوافر املعلومات واملوارد املفيدة من املوقع اإللكرتوني www.downsyndrome.
رحب باألصدقاء واألقارب كي ُيجروا اإلتصال بمكتب جمعية متالزمة داون يف
 .org.auو ُي َّ
اإلقليم أو الوالية إذا كانت لديهم أسئلة إضافية أو يحتاجون إىل معلومات أخرى.
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اقبل املساعدة من األرسة واألقارب

إن هؤالء املحيطني بك يحاولون إحاطتك بالدعم واملساندة ،لكنهم يف األغلب ال يعرفون
ماذا يقولون أو أين يبدأون .ومع قدوم طفلك ،قد يكون مفيدًا لك أن تعطيهم دور إيجابي
ما ليقوموا به ،فهناك مهام منزلية مثل الطباخة والتنظيف ،والتوصيل إىل املواعيد،
ومجالسة أشقاء الطفل أو إجراء اإلتصاالت الهاتفية .ويمكن إناطة مسؤولية القيام بهذه
املهام نيابة عنك أثناء وجودك يف املستشفى وبعد عودتك إىل املنزل وإزاء محاولتك إرساء
نظام روتيني جديد مع مولودك الجديد.

تذكر … إن هؤالء املحيطون بك يحاولون بذل قصارى جهودهم

عليك إتاحة الوقت للجدين واألشقاء والعمات والخاالت واألعمام واألخوال واألصدقاء كي
يتجاوزوا ردود أفعالهم األولية إذا كانوا بحاجة لذلك .فهم ً
أيضا يحاولون التأقلُم ولديهم
ردود أفعالهم بطرقهم الخاصة ولكل منهم حسب طريقته .قد يقول بعضهم أشياء
تزعِجك ،دون أن يدركون ذلك عادة ،حاول أن َّ
تتذكر أن ردهم األويل وطريقة تعاطيهم قد
ستتغي
ال تكون الوحيدة التي يحتفظون بها .وأغلب الظن إن مشاعرهم وردود أفعالهم
َّ
مع مرور الوقت .ويقول الكثري من الوالدين أنهم «حدودا اإلطار العام» ألصدقائهم
وأرسهم من خالل وضع أسس نموذجية لرسورهم وبهجتهم إزاء قدوم املولود وتطلعاتهم
العالية ملستقبل الطفل الجديد .إن فرصة إمضاء الوقت والتفاعُل مع الطفل قد تكون
مفيدة لهم ً
أيضا وملعرفة إن األطفال من ذوي متالزمة داون يتقاسمون الكثري من األشياء
مع األطفال اآلخرين بدال ً من الرتكيز عىل اإلختالف.
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األيام األوىل
ُ
التفاعل مع الطفل

إن أهم يشء يف األيام األوىل من حياة طفلك الجديدة ستكون أنت .فاإلحتضان
والحب والراحة التي توفرها وكذلك ضم الطفل وملسه وحمله والتحدث إىل طفلك
ُ
سيساعد يف إجراءات
التفاعل وسيساعدكما يف التع ُّرف عىل بعضكما اآلخر.

الرضاعة الطبيعية (من الثدي)

إن الكثري من أطفال متالزمة داون يرضعون بسهولة من الثدي ،وقد يواجه بعضهم
الصعوبات يف الرضاعة نظ ًرا لتدني مستوى قوام العضالت لديهم.

وإذا إخرتتِ اإلرضاع من الثدي وتواجهني صعوبة ،تحدثي مع مستشارة اإلرضاع
يف املستشفى .ويمكنك قراءة املزيد عن اإلرضاع الطبيعي ومتالزمة داون يف املوقع:

_www.downsyndrome.org.au/documents/voice/VOICE_Sept_2015
Breastfeeding.pdf

ويمكن ً
أيضا لجمعية الرضاعة من الثدي األوسرتالية ( )ABAتقديم املزيد من النصائح
ملساعدتك.
وتقدم جمعية  ABAاملعلومات حول اإلرضاع من الثدي عرب خدمة استشارية هاتفية
تعمل سبعة أيام يف األسبوع ومتاحة يف كل أنحاء الوالية .وقد طورت هذه الجمعية موردًا
مح َّددًا تحت عنوان «اإلرضاع من الثدي لطفل متالزمة داون» .وهذه النرشة متوافرة عرب
موقعهم اآلتيwww.breastfeeding.asn.au/bf-info/down :
كما إن التشجيع واملساندة من أم ألخرى متوافر عرب مجموعات النقاش واللقاءات
اإلجتماعية يف املناطق املحلية .هاتف رقم .1800 686 268 :موقع إلكرتوني:
www.breastfeeding.asn.au

طلب زيارة من خدمة دعم

يمكن لشخص من إحدى جمعيات متالزمة داون يف الوالية أو اإلقليم حيث تقيمون أن
يزوركم قبل والدة طفلكم أو بعدها (إما يف املستشفى أو بعد عودتك إىل املنزل) وذلك
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ً
وأيضا لتقديم املعلومات العملية
لإلجابة عىل أي سؤال قد يراودك عن متالزمة داون
واملساندة أو ملجرد اإلصغاء لك.
كما يوجد ً
أيضا لدى الكثري من جمعيات متالزمة داون متطوعون لدعم الوالدين
وتقاسم
ُ
تجاربهم يف تربية طفل من ذوي متالزمة داون .إن التحدُّث إىل والد آخر لديه تجربة مع
طفل من ذوي متالزمة داون قد تكون بالغة اإلفادة .الرجاء اإلتصال بجمعية متالزمة
داون املحلية من أجل املزيد من املعلومات.

فحوصات طبية أثناء الحمل ومن أجل طفلك

ثمة إحتمال متزايد بأن بعض األطفال من ذوي متالزمة داون قد يولدون ولديهم بعض
املصاعب الصحية .ومن املحتمل أن تكون فرتة حملك قد تعرضت للمراقبة اللصيقة،
كما من األهمية بمكان الخضوع للعناية الحملية املرتافقة مع فحوصات دورية من ِقبَل
أخصائي األطفال أو طبيبك العام بعد والدة طفلك .وتحدث عدة أحوال صحية بوترية أعىل
لدى أطفال متالزمة داون وسيتم فحص طفلك عند الوالدة آخذين هذه األمور باإلعتبار
وال سيما مصاعب محدَّدة يف القلب والغدة الدرقية .وهذا ال يعني إن طفلك سيعاني من
أي منها .إن األمر األساس هو
كل هذه األوضاع أو ّ
الحرص عىل اتباعك التوصيات الصادرة
عن مهنيي الصحة املعنيني بطفلك
ُ
للتأكد من أن صحته تخضع
«تتمتع إبنتي من ذوي متالزمة
ألفضل إدارة ممكنة.

داون بصحة جيدة ج ًدا وإذا َّ
ركزت
عىل الئحة كل املصاعب الصحية
املُحتملة فأعتقد بأنني سأنهار
بالكامل .وعند والدة طفيل اآلخرين،
لم أحصل عىل الئحة باألمراض
املُحتملة التي قد ُتصيبهما  -لكن
أعتقد يف نفس الوقت إنه من
الرضوري أن أكون مطلعة ونحن
نراجع الطبيب إلجراء الفحوصات
الدورية».
والد طفل من ذوي متالزمة داون
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ُ
التدخل املُبكر ومرشوع التأمني الوطني لإلعاقة ()NDIS

التدخل امل ُ ّ
ُ
بكر دو ًرا ها ًما يف مساندة العائالت وتط ُّور األطفال من ذوي متالزمة
يلعب
داون .ويتطلَّب األمر سلسلة من األنشطة والخدمات التي تشمل العالج البدني الطبيعي،
التدخل امل ُ َّ
ُ
بكر ويتم تقديمها من
معالجة عيوب النطق والعالج الوظيفي .تم َّول خدمات
خالل مرشوع التأمني الوطني لإلعاقة  .NDISإن بعض األطفال من ذوي متالزمة داون
الذين دون سن السابعة من العمر يكونوا مؤهلني تلقائيًا للمساندة عرب مرشوع .NDIS
ويقدم مرشوع  NDISالدعم مدى الحياة لألشخاص الذين يتم قبولهم يف املرشوع.
أما هدف مرشوع  NDISفهو املساندة يف املشاركة اإلجتماعية واإلقتصادية لألشخاص
ُ
التدخل املُبكر ومرشوع
املعوقني وذلك عرب خططهم .يتوافر املزيد من املعلومات حول
 NDISعرب ُكتيب السنوات األوىل من خالل املوقع اإللكرتوني:
www.downsyndrome.org.au

عالوة مُ ق ِّدم العناية

بما أنك والد /مقدِّم عناية لطفل معوق فإنك
قد تكون مؤهالً للحصول عىل عالوة مقدم
العناية .إن اإلستمارات متوافرة من
مكاتب سنرتلينك أو قد ُتعطى لك يف
املستشفى .ويمكنك اإلطالع عىل
املزيد عن هذا املوضوع عرب اإلتصال
بسنرتلينك عىل الرقم  ،132717أو
زيارة املوقع اإللكرتوني:
www.humanservices.gov.au
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املستقبل
مع توافر الدعم الصحيح ،يمكن لذوي متالزمة داون أن يعيشوا حياة طبيعية.
وقد أشارت األبحاث إىل أن  ٪99من ذوي متالزمة داون الذين اس ُتطلعت آرائهم
كانوا يعيشون حياة سعيدة.
تغيت األوضاع بشكل جذري خالل السنوات الثالثني املاضية يف مجال الصحة
لقد َّ
والسياسات العامة بشأن ذوي متالزمة داون .كما إن حياتهم املتوقعة قد إرتفعت بشكل
مذهل وبدأ الناس يف اإلنشغال ضمن مجتمعاتهم بمتنوع من الطرق املختلفة .وال تزال
هناك تحديات ناجمة عن التعا ُمل السلبي وتدني التوقعات ،لكن الكثري من املدافعني
يعملون من أجل صد هذه اآلراء ومجابهتها .إن تطبيق مرشوع  NDISقد أدى إىل خلق
فرص جديدة لذوي اإلعاقة مع الرتكيز عىل مساعدة الناس لعيش حياة طبيعية.
ً
هناك الكثري من البالغني من ذوي متالزمة داون يعيشون حياة مستقلة ضمن املجتمع،
ويعتمدون أحيا ًنا عىل الدعم من األصدقاء أو األرسة أو املؤسسات .كما إنهم يعملون
ويستمتعون بالصداقات والعالقات وبعض يختارون أن يتزوجوا.
ويتمتع األشخص من ذوي متالزمة داون بالحق يف أن يكونوا ضمن املجتمع ومما ال شك
فيه هو إن املستقبل مرشق.
للمزيد من املعلومات:

www.ndss.org/about-down-syndrome/down-syndrome
downsyndromepregnancy.org/
www.downs-syndrome.org.uk/for-new-parents/being-pregnant/
www.downsyndrome.org.au

الكتب (باإلنجليزية):

Greater Expectations, Gothard, Jan 2011
Life as We Know it, Berube, Michael 1996 & ‘Life as Jamie Knows it’ Berube, M 2016
A Different Kind of Perfect, Dowling, et al 2004
Down syndrome Visions for the 21st century, Cohen, et al 2002
Siblings, Strohm, Kate 2002
Down syndrome The fact, ‘Selikowitz, Mark 2008 edition
Down syndrome across the lifespan, Cuskelly, et al 2002
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الجمعيات

نيو ساوث ويلز

جمعية متالزمة داون يف نيو ساوث ويلز
(مسجلة رسميًا)
هاتف(02) 9841 4444 :
بريد إلكرتونيadmin@dsansw.org.au :
الشبكةdownsyndromensw.org.au :

فكتوريا

جمعية متالزمة داون يف فكتوريا
هاتف(03) 9486 9600 :
بدل مكاملة محلية1300 658 873 :
فاكس(03) 9486 9601 :
بريد إلكرتونيinfo@dsav.asn.au :
الشبكةdownsyndromevictoria.org.au :

كوينزالند

غربي أوسرتاليا

جمعية متالزمة داون يف غربي أوسرتاليا
هاتف(08) 9368 4002 :
بدل مكاملة محلية1800 623 544 :
فاكس(08) 9368 4006 :
بريد إلكرتونيadmin@ :
downsyndromewa.org.au
الشبكةdownsyndromewa.org.au :

تسمانيا

متالزمة داون يف تسمانيا
(مسجلة رسميًا)

هاتف1300 592 050 :
بريد إلكرتونيinfo@ :
downsyndrometasmania.org.au
الشبكةdownsyndrometasmania.org.au :

جمعية متالزمة داون يف كوينزالند
(مسجلة رسميًا)
هاتف(07) 3356 6655 :
فاكس(07) 3856 2687 :
بريد إلكرتونيoffice@dsaq.org.au :
الشبكةdsaq.org.au :

هاتف(08) 8985 6222 :
فاكس(08) 8985 6266 :
بريد إلكرتونيdsant@octa4.net :
الشبكةdownsyndroment.com.au :

جنوب أوسرتاليا

إقليم العاصمة األوسرتالية

جمعية متالزمة داون يف جنوب أوسرتاليا
هاتف(08) 8245 4600 :
فاكس(08) 8346 4521 :

بريد إلكرتونيinfo@downssa.asn.au :
الشبكةdownssa.asn.au :

اإلقليم الشمايل

هاتف(02) 6290 0656 :
فاكس(02) 6290 0656 :
بريد إلكرتونيadmindsa@actdsa.asn.au :
الشبكةactdsa.org.au :
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