Hướng dẫn cho
cha mẹ sắp
có con

Lời nói đầu
Down Syndrome Australia là liên hợp tám hiệp hội cấp
Bang và Lãnh thổ có thành viên chủ yếu là những người
mắc hội chứng Down và gia đình họ. Họ cung cấp hỗ trợ,
thông tin và nguồn lực cho mọi người trên khắp đất nước
và tụ hội cùng nhau để đại diện và thúc đẩy nhu cầu, sở
thích và nguyện vọng của những ai mắc hội chứng
Down cũng như những người hỗ trợ họ.
www.downsyndrome.org.au
Mục đích của tài liệu này là cung cấp thông tin cân bằng
về hội chứng Down cho những cha mẹ sắp có con.
Điều này bao gồm cha mẹ được chẩn đoán xác
định con mình mắc hội chứng Down, cũng như
những người muốn biết thêm thông tin vì nhiều lý do
(ví dụ như xem xét việc tầm soát tiền sản). Hiệp hội
Down Syndrome Australia tôn trọng quyền của
các gia đình trong việc đưa ra các quyết định phù
hợp với niềm tin và hoàn cảnh của riêng họ.
Tài liệu này bao gồm:
• Xét nghiệm tiền sản
• Thông tin về hội chứng Down
• Nơi nhận hỗ trợ
• Những ngày đầu
• Đến đâu để nhận thêm thông tin
Hiệp hội Down Syndrome ở mỗi bang và lãnh thổ cung
cấp thông tin và hỗ trợ cho cha mẹ ở cấp địa phương.
Các gia đình nên liên hệ với tổ chức hỗ trợ hội chứng
Down địa phương của họ để biết thêm thông tin
hoặc để liên lạc với mạng lưới hỗ trợ địa phương.
Hiệp hội Down Syndrome Australia mong muốn
ghi nhận sự đóng góp của Hội Down Syndrome
QLD đối với tài liệu này.

Được Chương trình Bảo
hiểm Khuyết tật Quốc
gia (NDIS) tài trợ
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Xét nghiệm
tiền sản
Các xét nghiệm tiền sản được chia thành hai loại: xét nghiệm tầm soát
và xét nghiệm chẩn đoán. Các xét nghiệm sàng lọc cung cấp thông tin
về khả năng thai nhi mắc hội chứng Down có cao hơn hay không. Các
xét nghiệm chẩn đoán cung cấp thông tin xác định dựa trên xét nghiệm
di truyền tế bào từ thai nhi.

Tầm soát tiền sản

Có một vài xét nghiệm sàng lọc khác nhau hiện đang được dành cho phụ
nữ mang thai tại Úc.
Khi tuổi thai được 10-12 tuần, người mẹ thường được mời thực hiện xét
nghiệm máu tiền sản không xâm lấn (NIPT) ở hệ thống bệnh viện tư tại
Úc. Mặc dù xét nghiệm này rất chính xác, phát hiện đến 99% thai kỳ có
chẩn đoán hội chứng Down, nhưng mẹ nào nhận kết quả dương tính đều
được khuyên rằng họ cần phải thực hiện thêm CVS hoặc thủ thuật chọc
ối để chẩn đoán xác định. NIPT có giá khoảng $500 và hiện nay vẫn chưa
được Medicare hoàn tiền.
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Kết hợp với việc sàng lọc tam cá nguyệt đầu tiên được thực hiện trong
khoảng tuổi thai đạt từ 9 đến 14 tuần, xét nghiệm này kết hợp nhiều biện
pháp khác nhau; bao gồm đo các hóa chất trong máu, chẩn đoán bằng
hình ảnh để xác định NT, là việc đo độ mờ da gáy của bé, và tuổi của
người mẹ để ước tính xác suất mang thai bị ảnh hưởng bởi tình trạng
nhiễm sắc thể, bao gồm hội chứng Down, cũng như những tình trạng
khác.
Việc sàng lọc cũng có thể thực hiện sau đó khi xét nghiệm máu trong
tam cá nguyệt thứ hai của thai kỳ trong khoảng từ 14-20 tuần. Hầu hết
phụ nữ mang thai thường được siêu âm ở tuần thứ 19-20 của thai kỳ, đôi
khi có thể cho thấy các dấu hiệu khác của hội chứng Down.
Nếu kết quả của các xét nghiệm sàng lọc này cho thấy khả năng con
bạn mắc hội chứng Down tăng cao thì bạn có thể được thực hiện
một quy trình chẩn đoán chẳng hạn như lấy mẫu nhung mao
màng phôi (CVS) hoặc chọc ối.

Xét nghiệm Chẩn đoán

Cả CVS và chọc ối là các thủ thuật xâm lấn liên quan đến
việc lấy mẫu di truyền của bé để kiểm tra. Cả hai xét nghiệm
đều làm tăng nguy cơ sảy thai.
Thông tin chi tiết về CVS và chọc ối có sẵn tại:
www.pregnancybirthbaby.org.au/prenatal-screening

Tư vấn Di truyền

Tư vấn di truyền giúp các cá nhân, cặp vợ chồng và gia đình hiểu và làm
quen với các tình trạng y học, tâm lý, gia đình và sinh sản do tình trạng di
truyền góp phần ảnh hưởng đến các tình trạng sức khỏe cụ thể.1
Tư vấn di truyền là để giúp gia đình hiểu tất cả thông tin về xét nghiệm
tiền sản. Bạn nên nói chuyện với bác sĩ đa khoa hoặc chuyên khoa về
việc làm việc với một tư vấn viên về di truyền nếu bạn đang thực hiện
tầm soát tiền sản hoặc cảm thấy rằng nói chuyện với tư vấn viên di
truyền sẽ đem lại lợi ích.

www.hgsa.org.au/education-training/genetic-counselling/geneticcounselling-training-and-accreditation
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Quyết định về thai kỳ

Với việc gia tăng tầm soát tiền sản vào đầu thai kỳ, nhiều phụ nữ sẽ biết
được thai kỳ có khả năng cao là bé mắc hội chứng Down hay không.
Điều này có thể đặt ra câu hỏi cho một số gia đình về việc liệu có tiếp tục
thai kỳ hay không. Nuôi dạy con cái, nhận con nuôi, hoặc chấm dứt thai
kỳ là tất cả các lựa chọn. Gia đình của bạn cần phải xem xét thông tin họ
nắm về thai kỳ, giá trị và niềm tin của họ đối với việc mang thai, nuôi dạy
con cái và chấm dứt thai kỳ, để đi đến quyết định phù hợp nhất cho gia
đình bạn. Dù bạn quyết định như thế nào, điều quan trọng là cân nhắc
cả sức khỏe tinh thần và sự an lạc của chính bạn cũng như sự an lạc và
phản ứng của người bạn đời. Điều quan trọng là đảm bảo rằng các bạn
đều nhận được hỗ trợ về cảm xúc phù hợp trong việc xử lý các phản ứng
và tương tác của chính bạn. Hãy cân nhắc nguồn hỗ trợ từ một người
bạn, thân nhân và tư vấn viên đầy hiểu biết.
Điều quan trọng là phải đảm bảo bạn hiểu được chính xác về việc có con
mắc hội chứng Down là tình huống như thế nào trước khi ra quyết định.
Hầu hết những người mắc hội chứng Down đều có cuộc sống hạnh phúc
và khỏe mạnh. Nhiều người mắc hội chứng Down đi học, tìm việc, chơi
thể thao và đóng góp cho cộng đồng của họ theo nhiều cách khác nhau.
Hiệp hội hội chứng Down địa phương của bạn cũng có thể cung cấp
thông tin cập nhật và hỗ trợ về hội chứng Down. Họ có kinh nghiệm
trong việc cung cấp thông tin cân bằng và hỗ trợ các gia đình tại các
giai đoạn khác nhau trong quá trình ra quyết định. Hỗ trợ gia đình có thể
trả lời bất kỳ câu hỏi nào bạn có thể có và cung cấp cho bạn thông tin
cập nhật, liên quan và chính xác. Nhân viên hỗ trợ gia đình trong hiệp
hội cũng có thể giúp bạn liên lạc với một gia đình có con mắc hội chứng
Down. Đây có thể là một cơ hội hữu ích để tìm hiểu thêm về kinh nghiệm
sống hàng ngày của các gia đình và trẻ em mắc hội chứng Down. Bạn có
thể liên lạc với hiệp hội hội chứng Down tại địa phương của bạn theo số:
1300 881 935.
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc ra quyết định, hoặc bạn cảm thấy mâu
thuẫn, luôn có nguồn hỗ trợ sẵn sàng. Bạn có thể nói chuyện với bác sĩ
để được giới thiệu đến gặp tư vấn viên di truyền, chuyên gia tâm lý hoặc
nhân viên xã hội để được hỗ trợ trong thời gian khó khăn này.
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Hội chứng Down là gì?
Hội chứng Down là một tình trạng di truyền. Nó không phải là một căn
bệnh hay bệnh tật.
Cơ thể chúng ta được tạo thành từ hàng triệu tế bào. Trong mỗi tế bào
có 46 nhiễm sắc thể. Hội chứng Down xảy ra khi có thêm một nhiễm sắc
thể. Những người mắc hội chứng Down có 47 nhiễm sắc thể trong tế bào
của họ thay vì 46.
Vẫn chưa biết lý do tại sao lại xuất hiện thêm nhiễm sắc thể này, nhưng
chúng ta biết rằng hội chứng Down xảy ra tại thời điểm thụ thai.
Hội chứng Down không liên quan gì đến bất cứ điều gì người mẹ hoặc
cha đã làm trước hoặc trong khi mang thai và hội chứng này xảy ra trong
tất cả các nhóm dân tộc và xã hội và hầu như luôn luôn xảy ra ngẫu
nhiên. Xác suất có con mắc hội chứng Down tăng cao hơn khi tuổi tiền
sản tăng, tuy nhiên việc sinh con mắc hội chứng Down xảy ra ở mọi lứa
tuổi. Xác suất cha mẹ ở độ tuổi hai mươi sinh con mắc hội chứng Down là
1 trên 2000, nhưng xác suất này tăng lên thành 1 trên 350 năm ba mươi
lăm tuổi. Cha mẹ đã có con mắc hội chứng Down có xác suất khoảng 1
trên 100 sẽ tiếp tục có con mắc hội chứng Down nếu cha mẹ dưới bốn
mươi tuổi.2
2

www.ndss.org/about-down-syndrome/down-syndrome/
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Hầu hết những người mắc hội chứng Down đều có cuộc sống hạnh phúc
và khỏe mạnh. Nghiên cứu chỉ ra rằng 99% người mắc hội chứng Down
rất hài lòng với cuộc sống của họ.3 Nhiều người mắc hội chứng Down
vẫn đến trường, tìm việc làm, chơi thể thao và đóng góp cho cộng đồng
của họ bằng nhiều cách khác nhau.
Những người mắc hội chứng Down có:
• Tất cả những người mắc hội chứng Down sẽ có bị thiểu năng trí tuệ ở
một mức độ nhất định. Sẽ có tình trạng chậm phát triển và gặp thách
thức trong học tập ở một mức độ nhất định.
• Một số nét thể chất đặc trưng có thể bao gồm;
– trương lực cơ thấp có thể có nếp da nhỏ ở phần góc trong của mắt
được gọi là nếp gấp Epicanthal
– tai thấp
– bàn tay bè, nhỏ và ngón tay ngắn
– một chỉ tay duy nhất trong lòng bàn tay
– gương mặt bẹt hơn
• Một số tình trạng chậm phát triển và sức khỏe có thể bao gồm:
– vấn đề về thị giác và thính giác
– tình trạng tim bẩm sinh
– tăng nguy cơ mắc bệnh bạch cầu
– các vấn đề về tuyến giáp
– nhiễm trùng đường hô hấp
– vấn đề tiêu hóa
Không phải tất cả mọi người đều phải trải qua những bận tâm này về sức
khỏe, có người có thể có trong khi người khác lại không. Có người lại
không hề bị bất kỳ vấn đề nào trong số này và trong nhiều trường hợp,
những tình trạng sức khỏe này có thể điều trị được và/hoặc được giải
quyết nhờ các can thiệp và điều trị y khoa.
Bởi vì không có hai người giống nhau hoàn toàn, nên không thể nói hoặc
dự đoán mỗi cá nhân sẽ có bao nhiêu đặc điểm; điều này thay đổi và
không ai giống ai.

3

www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3740159/
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Có ba loại hội chứng Down – Tam bội 21, Chuyển đoạn hoặc Khảm. Tiến
hành nghiên cứu nhiễm sắc thể lúc bé chào đời để xác định chẩn đoán
hội chứng Down:

Tam bội 21

Phần lớn trẻ mắc hội chứng Down (95%) có thêm trọn một nhiễm sắc thể
21 trong mỗi tế bào cơ thể. Nhóm này được gọi là Tam bội 21.

Chuyển đoạn

Trong khoảng bốn phần trăm các trường hợp, hội chứng Down là do sự
hiện diện của một phần phụ chứ không phải là cả một nhiễm sắc thể 21.
Đoạn phụ này gắn dính vào một nhiễm sắc thể khác.

Khảm

Trong khoảng một phần trăm trẻ mắc hội chứng Down, chỉ có một lượng
tế bào cơ thể là có thêm trọn một nhiễm sắc thể 21 - các tế bào còn lại
không có thêm nhiễm sắc thể. Ở một số người mắc dạng khảm, họ thể
hiện ít đặc điểm hơn, đôi khi ở mức độ thấp hơn.
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Cảm xúc đầu tiên
Tất cả cha mẹ phản ứng khác nhau khi nhận được tin con họ mắc, hoặc
có thể mắc hội chứng Down. Phản ứng của bạn có thể phụ thuộc vào
niềm tin văn hóa, bối cảnh và kinh nghiệm trước đây của bạn với trẻ em
khuyết tật.
Có một số cảm xúc phổ biến cha mẹ thường thể hiện tại thời điểm chẩn
đoán. Bạn có thể thấy hữu ích khi biết rằng những người khác cũng cảm
thấy giống mình. Một số cảm xúc chung này là sốc, hoài nghi và đau
buồn, phòng vệ, cảm giác thấp kém và xấu hổ, giận dữ và mặc cảm. Có
những cha mẹ lại không hề có bất kỳ cảm xúc nào trong số này. Xin hãy
hiểu rằng bạn đang có cảm giác như thế nào tại thời điểm này đều hoàn
toàn bình thường. Có những lo lắng, bận tâm và thắc mắc là điều bình
thường. Khi không có bất kỳ cảm giác nào trong số này cũng vẫn bình
thường. Hãy kiên nhẫn với bản thân và thực hiện từng bước một.
Dù bây giờ có thể tập trung vào hội chứng Down, khi con bạn lớn lên
và phát triển bạn sẽ thấy rằng bạn xem con như là một thành viên khác
trong gia đình. Sẽ có rất nhiều kinh nghiệm bổ ích, nhiều niềm vui và
nghịch ngợm, những thành tựu đáng tự hào (từ những bước đầu tiên
đến ngày đầu tiên đến trường và xa hơn thế nữa) và có những thất vọng giống như với mọi trẻ em khác.
Cha mẹ cũng thường báo cáo rằng người con mắc hội chứng Down lại
khỏe mạnh hơn họ vẫn tưởng.
Con bạn sẽ có nhiều đặc điểm riêng biệt thừa hưởng từ bạn và bạn đời
của bạn. Thực tế, cháu có thể có một loạt đặc tính vốn khiến tất cả chúng
ta trông khác nhau. Đối với tính khí và phạm vi năng lực cũng thế. Trẻ
có thể dễ tính hoặc ý chi mạnh mẽ và có thể thích âm nhạc hoặc không
hề hứng thú với âm nhạc chút nào. Gần như không có gì là tuyệt đối chi
phối vận mệnh của con bạn. Bạn sẽ thấy cháu lớn lên và có cá tính riêng
biệt cũng như những trẻ khác. Có lẽ cách quan trọng nhất bạn có thể
đóng góp cho sự tăng trưởng này của con là đặt kỳ vọng và niềm tin cao
độ rằng con bạn sẽ trở thành con người tốt nhất có thể của bản thân họ.
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“Giá mà hồi đó tôi biết
trước rằng con mình
vẫn sẽ kháu khỉnh và
phát triển và làm được
tất cả những điều mà
trẻ sơ sinh vẫn thường
làm, mặc dù với tốc độ
chậm hơn, và bé biết
dạy tôi rất nhiều thứ ”
CHA MẸ CÓ CON MẮC HỘI
CHỨNG DOWN4
Tiếp tục thai kỳ với chẩn
đoán hội chứng Down, Hướng
dẫn cho Cha mẹ

4

Nói chuyện với cha mẹ khác

Nhiều người thấy hữu ích khi nói chuyện với một cha mẹ khác, là người
có thể nói về những trải nghiệm và cảm xúc của chính họ về việc có con
mắc hội chứng Down. Mặc dù không ai có cùng trải nghiệm y như nhau
nhưng cũng có những người khác có trải nghiệm tương tự. Những cha
mẹ này cũng có thể cho gợi ý về các dịch vụ hoặc hỗ trợ địa phương có
ích cho gia đình họ.
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Hãy nhớ rằng nhận xét và quan điểm của họ sẽ dựa trên trải nghiệm của
riêng họ và trải nghiệm của bạn có thể khác. Tuy nhiên, bạn có thể thấy
rằng việc thu thập kiến thức và thông tin cho phép bạn dễ dàng đưa ra
các quyết định liên quan đến sức khỏe và an lạc của con bạn.
Hiệp hội Hội chứng Down của bang hoặc lãnh thổ của bạn có thể giúp
bạn liên lạc với các cha mẹ khác. Họ vui vẻ nhận lời nói chuyện với bạn,
vì vậy hãy liên lạc khi bạn cảm thấy sẵn sàng.

“Ban đầu chúng tôi tưởng
rằng có cả triệu quyết
định phải đưa ra ngay
lập tức, nhưng rồi nhận
thấy rằng các quyết định
này sẽ dàn trải trong một
giai đoạn dài, giống như
với bất kỳ trẻ nào khác.
Không phải ngày nào bạn
cũng phải đưa ra quyết
định.”3
CHA MẸ CÓ CON MẮC HỘI
CHỨNG DOWN

“Các cha mẹ khác có con
mắc hội chứng Down đã
giúp chúng tôi rất nhiều.
Có cái cảm giác khủng
khiếp rằng chúng tôi là
những người duy nhất
trên thế giới bị chuyện
này xảy ra với mình.”2
CHA MẸ CÓ CON MẮC HỘI
CHỨNG DOWN
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Đánh tan những
điều hoang đường
Có nhiều quan niệm sai lầm phổ biến về hội chứng Down và cuộc sống
sẽ ra sao. Điều quan trọng là cần hiểu rằng ngày nay hầu hết mọi người
mắc hội chứng Down vẫn sẽ có cuộc sống thật bình thường trong cộng
đồng. Một số người mắc hội chứng Down có thể không cần nhiều sự
giúp đỡ để sống bình thường, trong khi những người khác có thể cần
thêm nguồn hỗ trợ. Mục này nhằm giải quyết một số quan niệm sai lầm
phổ biến.

Điều hoang đường 1: Người mắc hội chứng Down có tuổi
thọ ngắn hơn.
Trong 30 năm qua, tuổi thọ trung bình của một người mắc hội chứng
Down đã tăng từ dưới ba mươi tuổi đến mức phổ biến ngày nay có
những người mắc hội chứng Down vẫn sống khỏe ở độ tuổi sáu mươi.
Người ta hy vọng rằng tuổi thọ này sẽ tiếp tục tăng.

Điều hoang đường 2: Người mắc hội chứng Down bị
nhiều tình trạng sức khỏe

Những người mắc hội chứng Down đúng là có nguy cơ phát triển nhiều
tình trạng sức khỏe, tuy nhiên, những người mắc hội chứng Down sẽ
không nhất thiết phải trải qua tất cả những mối bận tâm này. Với tiến bộ
y khoa, nhiều tình trạng này có thể điều trị và/hoặc có thể phẫu thuật
được.

Điều hoang đường 3: Người mắc hội chứng Down sẽ sống
dựa vào cha mẹ họ để được hỗ trợ cho đến hết đời họ

Những người mắc hội chứng Down có thể sống trọn đời như là thành
viên trong cộng đồng. Với nguồn hỗ trợ phù hợp, họ có thể sống độc
lập, được tuyển dụng đi làm và tham gia vào cộng đồng như bất kỳ
người nào khác. Với sự ra đời của Chương trình NDIS tại Úc, có nguồn hỗ
trợ cho những người mắc hội chứng Down để họ sống một cuộc sống
bình thường và đóng góp cả về mặt xã hội và kinh tế cho xã hội.
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Điều hoang đường 4: Con tôi sẽ bị giới hạn về những
thành tựu cháu có thể đạt được

Con bạn mắc hội chứng Down có thể và sẽ học hỏi được. Cũng như
mọi trẻ khác, trẻ mắc hội chứng Down có phạm vi năng lực rộng và tiềm
năng của các cháu vẫn là một yếu tố chưa rõ. Trẻ mắc hội chứng Down
có thể cần được giúp và hỗ trợ để đạt được các mốc quan trọng và phát
triển có thể cần nhiều thời gian hơn một chút. Điều quan trọng cần nhớ
là những người mắc hội chứng Down vẫn tiếp tục học trong suốt cuộc
đời họ. Quá trình phát triển có thể lâu hơn nhưng với sự hỗ trợ từ các
chuyên gia; chẳng hạn như chuyên gia chỉnh ngôn hoặc vật lý trị liệu và
với sự hỗ trợ thích hợp, con bạn sẽ có thể học hỏi và đạt được các mốc
quan trọng trong suốt cuộc đời của họ.

Điều hoang đường 5: Có con mắc hội chứng Down sẽ ảnh
hưởng tiêu cực đến gia đình tôi

Sự chào đời của một bé mắc hội chứng Down sẽ mang lại những thay
đổi cho gia đình, giống như sự xuất hiện của bất kỳ bé nào. Khi bé mới
về nhà, cha mẹ nên cố gắng nói chuyện với nhau ngay từ đầu. Chia sẻ
cảm xúc và hỗ trợ lẫn nhau và cố gắng sắp xếp mọi thứ để bạn có thể
dành thời gian bên nhau. Nếu bạn có những người con khác, hãy nói
chuyện cũng như đối xử chân thành, lắng nghe những mối quan tâm của
các cháu vì các cháu cũng cần thời gian để điều chỉnh. Hãy nhớ rằng các
cháu sẽ bắt chước bạn. Nhiều cha mẹ lo là có con mắc hội chứng Down
sẽ ảnh hưởng đến những người con khác của họ. Nghiên cứu cho thấy
có nhiều kết quả tích cực đến với anh chị em của những người mắc hội
chứng Down bao gồm đồng cảm và tử tế hơn đối với anh chị em của họ
cũng như nồng ấm hơn và lại ít xung đột hơn trong mối quan hệ của họ.5
Nghiên cứu đã chỉ ra rằng các cháu phát triển được mức độ đồng cảm
trưởng thành hơn và biết chấp nhận sự đa dạng hơn, không chỉ đối với
anh chị em mà còn đối với cả cộng đồng lớn hơn. 6
Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng tỷ lệ ly hôn của các cặp vợ chồng khuyết tật
thấp hơn so với những cặp không có khuyết tật.
Thông tin thêm về việc nói chuyện với những người con khác của bạn về
hội chứng Down có sẵn trong Hướng Dẫn Cha mẹ Mới có con của Down
Syndrome Australia, có sẵn tại: www.downsyndrome.org.au
Những phần thưởng và hài lòng từ việc nuôi con mắc hội chứng Down và
cảm giác đạt được thành tích tích cực, không hề thấp hơn so với bất kỳ
người con nào khác - có lẽ thậm chí còn lớn hơn.
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“Chắc chắn là chúng tôi
đã có nhiều thăng trầm
kể từ khi con mình chào
đời - nhưng tôi thực
sự nghĩ rằng việc cháu
mắc hội chứng Down
gần như chả liên quan.
Hễ gia đình có thêm
con là phải điều chỉnh.”

“Một trong những điều
bận tâm chủ yếu là về
những đứa con khác
của chúng tôi - tôi lo là
chúng sẽ bị trêu chọc,
nhưng đến nay nó đã
không xảy ra và chúng
tôi đón nhận mỗi ngày
là một ngày mới.”

CHA MẸ CÓ CON MẮC HỘI
CHỨNG DOWN

CHA MẸ CÓ CON MẮC HỘI
CHỨNG DOWN

www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/
articles/PMC3348944/

5

www.ncbi.nlm.nih.gov/
pubmed/17559293/

6
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Thông báo cho gia đình và
bạn bè
Cũng như những cảm xúc phức tạp bạn có thể có khi bạn phát hiện ra
rằng bé của bạn mắc hội chứng Down, đôi khi thật khó tìm cách chia sẻ
tin tức này với gia đình và bạn bè.
Sau đây là một số ý tưởng và cân nhắc khi nói chuyện với gia đình và
bạn bè về chẩn đoán hội chứng Down.

Nói cho người thân và bạn bè biết về kết quả chẩn
đoán này sau khi bạn đã sẵn sàng

Cho phép bản thân thực sự cảm nhận được cảm xúc và cho phép bản
thân có thời gian điều chỉnh. Bạn bè và gia đình có thể khiến bạn ngạc
nhiên với khả năng hiểu biết và nguồn hỗ trợ từ họ có thể là vô giá.

Chuẩn bị sẵn thông tin

Nhiều người có thể trước đó chưa hề gặp bất kỳ ai mắc hội chứng Down
hoặc họ có thể biết những thông tin và ý tưởng chưa được cập nhật vì
thế việc cung cấp cho họ thông tin cập nhật về hội chứng Down sẽ bổ
ích. Thông tin và nguồn tài liệu hữu ích có sẵn tại www.downsyndrome.
org.au.
Văn phòng hội chứng Down cấp bang hoặc lãnh thổ sẵn sàng chào đón
bạn bè và người thân của bạn nếu họ có bất kỳ thắc mắc nào khác hoặc
cần thêm thông tin.
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Chấp nhận sự giúp đỡ từ bạn bè và người thân

Những người xung quanh bạn cố gắng ủng hộ, nhưng thường không
biết phải nói gì hay bắt đầu từ đâu. Một khi bé của bạn chào đời, điều có
thể hữu ích là nhờ họ làm những việc mang tính xây dựng. Những công
việc nhà như nấu ăn và dọn dẹp, đưa đón đến các cuộc hẹn, giữ trẻ, hoặc
gọi điện thoại. Bạn có thể nhờ họ làm những việc này ngay từ lúc bạn
còn ở trong bệnh viện, sau khi bạn về nhà và trong lúc bạn đang cố gắng
tạo lập thói quen cho bé sơ sinh của bạn.

Hãy nhớ rằng ... những người xung quanh bạn
thường làm hết sức mình

Dành thời gian cho ông bà, anh chị em, cô dì, chú bác và bạn bè vượt
qua được phản ứng ban đầu của họ nếu họ cần. Họ cũng đang cố gắng
điều chỉnh và mỗi người sẽ phản ứng theo cách riêng của họ. Một số có
thể nói những điều khiến bạn khó chịu, mà thường là họ không nhận ra
điều đó. Hãy gắng nhớ rằng phản ứng và thái độ ban đầu của họ có thể
không phải là phản ứng và thái độ mà họ sẽ giữ mãi. Cảm xúc và phản
ứng của họ rất có thể sẽ thay đổi theo thời gian. Nhiều bậc cha mẹ cho
hay rằng họ ‘dàn cảnh’ cho bạn bè và gia đình bằng cách mô phỏng sự
phấn khích của họ khi đón con chào đời và kỳ vọng cao đối với tương lai
của bé. Cơ hội dành thời gian và thân thiết với bé cũng có thể giúp họ
thấy rằng những trẻ mắc hội chứng Down có nhiều điểm giống những
trẻ khác hơn là những khác biệt.
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Những ngày đầu
Xây dựng tình thân

Điều quan trọng nhất trong giai đoạn đầu đời của người con mới của
bạn sẽ là BẠN. Sự nuôi dưỡng, tình yêu thương và vỗ về của bạn. Tất cả
việc ôm ấp, đụng chạm, bồng bế và nói chuyện với bé của bạn đều hỗ
trợ việc xây dựng tình thân và giúp hai bên làm quen với nhau.

Nuôi con bằng sữa mẹ

Nhiều trẻ mắc hội chứng Down vẫn bú sữa mẹ dễ dàng. Một số bé có
thể gặp khó khăn khi bú sữa mẹ do trương lực cơ thấp hơn.
Nếu bạn chọn nuôi con bằng sữa mẹ và đang gặp khó khăn, hãy yêu
cầu nói chuyện với một chuyên gia tư vấn về nuôi con bằng sữa mẹ tại
bệnh viện. Bạn có thể đọc thêm tài liệu về việc cho con bú sữa mẹ và
hội chứng Down ở đây: www.downsyndrome.org.au/documents/voice/
VOICE_Sept_2015_ Breastfeeding.pdf
Hiệp hội Australian Breastfeeding Association (ABA) cũng có thể tư vấn
thêm để hỗ trợ bạn.
ABA cung cấp thông tin về việc nuôi con bằng sữa mẹ thông qua dịch
vụ tư vấn qua điện thoại suốt bảy ngày trong tuần trên toàn bang. Họ đã
phát triển một tài liệu cụ thể có tựa là, Nuôi con mắc hội chứng Down
bằng sữa mẹ. Tài liệu này có tại website của họ tại
www.breastfeeding.asn.au/bf-info/down
Các bà mẹ sẵn sàng khuyến khích và hỗ trợ lẫn nhau thông qua các cuộc
thảo luận nhóm và buổi họp mặt giao lưu ở địa phương. Điện thoại:
1800 686 268. Web: www.breastfeeding.asn.au

Yêu cầu người hỗ trợ đến thăm

Một người từ Hiệp hội Hội chứng Down cấp bang hoặc lãnh thổ có thể
đến thăm bạn trước khi sinh con hoặc sau đó (tại bệnh viện hoặc khi bạn
đã về nhà) để trả lời bất kỳ câu hỏi nào của bạn về hội chứng Down và
để cung cấp thông tin thực tế, hỗ trợ hoặc đơn giản chỉ là một người sẵn
sàng lắng nghe.
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Nhiều Hiệp hội Hội chứng Down cũng có nhiều Cha mẹ là Tình nguyện
viên Hỗ trợ để chia sẻ kinh nghiệm nuôi dạy con mắc hội chứng Down.
Nói chuyện với một cha mẹ khác có kinh nghiệm vì họ có con mắc hội
chứng Down có thể là vô giá. Hãy liên hệ với Hiệp hội Hội chứng Down
địa phương của bạn để biết thêm thông tin.

Kiểm tra sức khỏe trong khi mang thai và cho em bé
của bạn

Có nhiều khả năng là một số em bé mắc hội chứng Down sẽ được sinh
ra với những lo ngại về sức khỏe nhất định. Mang thai của bạn có thể sẽ
được theo dõi chặt chẽ hơn, với việc chăm sóc tiền sản liên quan đến
khám sức khỏe định kỳ với bác sĩ nhi khoa hoặc bác sĩ gia đình của bạn
khi bé được sinh ra rất quan trọng. Một số tình trạng sức khỏe xảy ra
thường xuyên hơn ở những người mắc hội chứng Down và em bé của
bạn sẽ được kiểm tra một số trong số này khi sinh, đặc biệt là các vấn đề
về tim và tuyến giáp. Điều này không có nghĩa là con của bạn sẽ trải qua
tất cả, hoặc thậm chí bất kỳ, trong những điều kiện này. Điều chính là
đảm bảo bạn tuân theo các khuyến nghị từ các
chuyên gia y tế của con bạn để đảm bảo
sức khỏe của con bạn được quản lý
tốt nhất có thể.

“Con gái tôi mắc hội chứng
Down là một cô bé rất khỏe
mạnh, nếu tôi tập trung vào
danh sách tất cả các vấn đề
sức khỏe tiềm tàng, tôi nghĩ
mình sẽ đuối luôn. Khi hai đứa
con khác chào đời, tôi không
nhận được một danh sách
những bệnh có thể xảy ra cho
các cháu - đồng thời tôi nghĩ
rằng điều quan trọng là phải
biết thông tin thế là chúng tôi
đi gặp bác sĩ để được kiểm tra
thường xuyên. ”
CHA MẸ CÓ CON MẮC HỘI |
CHỨNG DOWN
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Can thiệp sớm và Chương trình Bảo hiểm Khuyết tật
Quốc gia (NDIS)

Can thiệp sớm đóng một vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ cho gia
đình và sự phát triển của trẻ mắc hội chứng Down. Chương trình bao
gồm rất nhiều hoạt động và dịch vụ bao gồm vật lý trị liệu, liệu pháp
chỉnh ngôn và phục hoạt. Các dịch vụ can thiệp sớm được Chương trình
NDIS tài trợ và cung cấp. Trẻ mắc hội chứng Down dưới 7 tuổi được tự
động đủ điều kiện nhận hỗ trợ thông qua NDIS. NDIS cung cấp hỗ trợ
suốt đời cho những ai được nhận vào Chương trình. Mục tiêu của NDIS là
hỗ trợ sự tham gia của xã hội và kinh tế cho những người khuyết tật bằng
các kế hoạch của họ. Thông tin thêm về Can Thiệp Sớm và Chương trình
NDIS có sẵn trong tập sách Những Năm đầu đời của chúng tôi tại:
www. downsyndrome.org.au

Trợ cấp cho Người chăm sóc

Là cha mẹ/người chăm sóc trẻ khuyết tật,
bạn có thể hội đủ điều kiện nhận Trợ
Cấp cho Người chăm sóc. Mẫu đơn
xin có sẵn qua Centrelink hoặc
có thể được cung cấp cho bạn
ngay trong bệnh viện. Bạn có
thể tìm hiểu thêm bằng cách
liên hệ với Centrelink qua
số 132717 hoặc truy cập
www.humanservices.gov.au
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Tương lai
Với nguồn hỗ trợ phù hợp, những người mắc hội chứng Down có thể
sống bình thường và hạnh phúc. Nghiên cứu đã phát hiện ra rằng 99%
người mắc hội chứng Down được khảo sát cho biết họ hài lòng với cuộc
sống của mình.
Mọi thứ đã thay đổi đáng kể trong 30 năm qua khi nói đến chính sách y
tế và chính sách công cho người mắc hội chứng Down. Tuổi thọ trung
bình tăng lên đáng kể và mọi người ngày càng tham gia nhiều hơn vào
cộng đồng của họ bằng nhiều cách khác nhau. Tiếp tục có những thách
thức xoay quanh thái độ tiêu cực và kỳ vọng thấp, nhưng nhiều người
ủng hộ đang nỗ lực để thách thức những quan điểm này. Việc thực hiện
NDIS đang tạo ra những cơ hội mới cho những người khuyết tật với
trọng tâmlà việc giúp mọi người sống bình thường.
Nhiều người trưởng thành mắc hội chứng Down hiện đang sống độc lập
trong cộng đồng, đôi khi có sự hỗ trợ từ bạn bè, gia đình hoặc hiệp hội.
Họ được tuyển dụng vào làm những công việc làm theo hình thức được
hỗ trợ thêm hoặc mở rộng, đang tận hưởng tình bạn và các mối quan hệ,
và một số người còn chọn kết hôn.
Người mắc hội chứng Down có quyền được hòa nhập trong cộng đồng
và chắc chắn rằng triển vọng cho tương lai thật tươi sáng.
Để biết thêm thông tin:

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

Sách:

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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Hiệp hội

New South Wales

Down Syndrome Association
of NSW Inc.
T: (02) 9841 4444
E: admin@dsansw.org.au
W: downsyndromensw.org.au

Victoria

Western Australia

Down Syndrome WA
T: (08) 9368 4002
Toll free 1800 623 544
F: (08) 9368 4006
E: admin@downsyndromewa.org.au
W: downsyndromewa.org.au

Down Syndrome Victoria
T: (03) 9486 9600
Toll Free 1300 658 873
F: (03) 9486 9601
E: info@dsav.asn.au
W: downsyndromevictoria.org.au

Tasmania

Queensland

Down Syndrome Association
of Northern Territory Inc.
T: (08) 8985 6222
F: (08) 8985 6266
E: dsant@octa4.net
W: downsyndroment.com.au

Down Syndrome Association
of Queensland Inc.
T: (07) 3356 6655
F: (07) 3856 2687
E: office@dsaq.org.au
W: dsaq.org.au

South Australia

Down Syndrome
South Australia
T: (08) 8245 4600
F: (08) 8346 4521
E: info@downssa.asn.au
W: downssa.asn.au

Down Syndrome Tasmania Inc.
T: 1300 592 050
E: info@downsyndrometasmania.org.au
W: downsyndrometasmania.org.au

Northern Territory

Australian Capital Territory
Down Syndrome
Association of ACT Inc.
T: (02) 6290 0656
F: (02) 6290 0656
E: admin@actdsa.asn.au
W: actdsa.org.au
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downsyndrome.org.au

