Hướng dẫn
dành cho cha
mẹ mới có con
Câu hỏi Thường gặp

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
Chân thành cảm ơn tất cả những ai làm việc có lương và
tình nguyện làm không lương tại các hiệp hội cấp Bang
và Lãnh thổ đã đóng góp cho công trình phát triển tập
sách này. Nội dung tập sách này đã được tập hợp từ
các nguồn lực mà các hiệp hội cấp Bang và Lãnh
thổ đã phát triển qua nhiều năm.
Chỉnh sửa, thiết kế và sắp xếp do
Black Widow Design thực hiện.
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Mục Câu hỏi và Trả lời thường
gặp dành cho Cha Mẹ mới có con
Chúc mừng bé của bạn mới chào đời. Hướng dẫn này được xây
dựng để giúp cha mẹ trả lời một số câu hỏi thường gặp có thể
phát sinh trong vài tuần đầu đời của bé. Tổ chức Down Syndrome
Australia cũng đã xây dựng bản Hướng dẫn nhiều thông tin hơn
dành cho cha mẹ mới có con tại: www.downsyndrome.org.au

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 cấu thành từ hàng triệu tế
bào. Trong mỗi tế bào có 46 nhiễm sắc thể. Hội chứng Down xảy
ra khi có dư một nhiễm sắc thể. Người mắc hội chứng Down có 47
nhiễm sắc thể trong tế bào thay vì 46. Họ có thêm một nhiễm sắc thể
21, đó là lý do tại sao hội chứng Down đôi khi còn được gọi là tam bội
nhiễm sắc thể 21.
Mặc dù đã biết hội chứng Down xảy ra
như thế nào, chúng ta vẫn chưa biết
tại sao nó lại xảy ra. Hội chứng
Down xảy ra lúc thụ thai, xuất
hiện với mọi chủng tộc và
nhóm xã hội cũng như cha mẹ
mọi lứa tuổi. Đó không phải
là lỗi của ai cả. Không có
cách chữa trị và tình trạng
này không biến mất.
Thông tin thêm về hội
chứng Down có tại
www.downsyndrome.org.au
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Chúng ta có thể làm gì
để giúp trẻ đạt được
tiềm năng tối đa
của mình?

Biết rằng con bạn sẽ biết
Ngày nay, tương lai
cho trẻ mắc hội
đi, biết nói, sẽ học và phát
chứng Down là tốt
triển thành một thành viên
nhất so với trước
quan trọng trong cộng
đây. Suốt khoảng
đồng của các cháu, tôi
30 năm qua đã có
những tiến bộ to
nhấn mạnh điều đó bao
lớn trong các dịch
nhiêu cũng không đủ.
vụ chăm sóc sức
khỏe, giáo dục và hỗ
PHỤ HUYNH CỦA MỘT
trợ cho những người
TRẺ MẮC HỘI CHỨNG DOWN
mắc hội chứng Down
và họ cũng tăng gấp đôi
tuổi thọ trong giai đoạn
này. Chúng tôi cũng nhận
thấy những thay đổi rất lớn trong
cách thức cộng đồng nhìn nhận và
đối xử với người khuyết tật. Ngày nay,
những người mắc hội chứng Down có thể hướng đến tuổi thọ cao và
mãn nguyện, với nhiều cơ hội để tự lựa chọn và sống độc lập.
Con bạn mắc hội chứng Down vẫn có thể học và chắc chắn sẽ học hỏi
được. Đôi khi chúng ta xem sự phát triển của trẻ là đương nhiên phải
vậy. Trẻ thường nắm vững các kỹ năng như mở vòi nước, học cách đi
đứng và nhớ nói từ ‘xin’. Con bạn mắc hội chứng Down cũng sẽ nắm
vững các kỹ năng này nhưng có thể cần thêm thời gian và nguồn hỗ
trợ để làm được như vậy.
Đến tuổi trưởng thành, một số người mắc hội chứng Down chỉ cần
được trợ giúp tối thiểu là có thể sống bình thường trong cộng đồng,
trong khi những người khác có thể cần thêm nhiều hỗ trợ. Mỗi người
là một cá thể riêng biệt, và cách họ phát triển và đạt được tiềm năng
của mình sẽ phụ thuộc vào từng cá nhân.
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Cuộc sống gia đình tôi sẽ ra sao?

Nhiều cha mẹ sẽ lo lắng về mức độ ảnh hưởng đến gia đình họ do
việc có con mắc hội chứng Down. Tất nhiên, mọi gia đình đều khác
nhau, nhưng nhiều câu chuyện cá nhân và nghiên cứu cho thấy hầu
hết các gia đình có con mắc hội chứng Down đều ổn định, thành
công và hạnh phúc, và anh chị em của họ thường có lòng từ bi và
đồng cảm nhiều hơn. Trong thực tế, có những nghiên cứu chỉ ra rằng
những gia đình có trẻ mắc hội chứng Down có tỷ lệ ly hôn thấp hơn
so với mức trung bình cả nước. Gia đình thường đứng vững và quan
tâm đến nhu cầu của người con mắc hội chứng Down cùng với nhu
cầu của mọi thành viên trong gia đình. Cách thức điều này xảy ra sẽ
khác nhau đối với mọi người, bởi vì mỗi trẻ và mỗi gia đình là một thể
độc đáo riêng biệt.

Tôi có nuôi con bằng sữa mẹ được không?

Mặc dù nhiều trẻ mắc hội chứng Down sẽ nhanh chóng học cách bú
mẹ, nhưng một số trẻ sẽ mất nhiều thời gian hơn và cần được giúp đỡ
nhiều hơn để biết cách.
Tất cả trẻ sơ sinh, kể cả những trẻ mắc hội
chứng Down, được sinh ra với kiến thức và
năng lực bản năng để bú được bầu sữa
mẹ và biết cách áp sát chính xác, khi
được mẹ hỗ trợ. Dành thời gian tiếp
xúc riêng và chạm vào làn da của
bé khi bạn tìm cách đưa bé đến
gần bầu sữa sẽ giúp cho những
bản năng ‘tự phát của trẻ’ phát
huy hiệu quả. Đó cũng là một
cách đáng yêu để phát triển
tình mẫu tử.
Việc thực hiện cho con bú sẽ
giúp cải thiện trương lực cơ
của bé, và có thể giúp bé kiểm
soát tiếng nói và lưỡi sau này và
với mọi trẻ sơ sinh, sữa mẹ đều
hỗ trợ hệ miễn dịch cho các cháu.
Khi bé của bạn khỏe mạnh hơn và
học được cách bú hiệu quả hơn, bé
sẽ bú được nhiều sữa hơn.
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Điều quan trọng là
bạn đảm bảo chắc chắn
bé của bạn có đủ sữa. Nếu bạn
gặp khó khăn khi tìm cách cho con bú,
chúng tôi khuyến khích bạn sử dụng dịch vụ
chuyên gia tư vấn cho con bú, hoặc liên hệ với hội
nuôi con bằng sữa mẹ tại địa phương. Bạn cũng có thể
vắt sữa và cho sữa mẹ vào bình trong khi con bạn đang học
cách bú. Hãy nhớ rằng nhiều bà mẹ và trẻ sơ sinh cần được giúp đỡ
thêm để trẻ được bú sữa mẹ.
Hiệp hội Nuôi con bằng sữa mẹ của Úc (Australian Breastfeeding
Association - ABA) có một tập sách thông tin gọi là Nuôi con bằng
sữa mẹ: Con bạn mắc hội chứng Down. Tài liệu này có sẵn tại
www.breastfeeding.asn.au và các Hiệp hội Hội chứng Down.
Một số bé mắc hội chứng Down không thể bú sữa mẹ. Đừng lo lắng
nếu bạn nhận thấy việc bú sữa mẹ không phù hợp cho con mình. Đôi
khi trương lực cơ thấp khiến bé khó bú hoặc vấn đề y tế có thể có
nghĩa là bé của bạn phải nằm viện và tình trạng này có thể khiến cho
bé khó bú sữa mẹ. Cho bé bú bình cũng là một trải nghiệm bổ ích.

Con tôi sẽ gặp phải những vấn đề sức khỏe nào?

Nhiều trẻ bị hội chứng Down ra đời mà không bị bất kỳ vấn đề sức
khỏe nào cả. Tuy nhiên, một số trẻ sơ sinh mắc hội chứng Down có
thể gặp một số vấn đề về sức khỏe, chẳng hạn như:
- trương lực cơ thấp
- một khuyết tật về tim
- các vấn đề tiêu hóa hoặc ăn uống
- vấn đề hô hấp
- vấn đề về thị lực
- vấn đề về thính giác
Nếu con bạn có một vấn đề đặc biệt về sức khỏe thì bạn cần phải tìm
kiếm thông tin cụ thể và chi tiết hơn. Vui lòng nói chuyện với chuyên
gia chăm sóc sức khỏe của bạn về mọi vấn đề y tế và hỏi thông tin khi
bạn cần.
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Ở đâu có nguồn hỗ trợ?

Có nguồn hỗ trợ từ nhiều con đường khác nhau dành sẵn cho gia
đình bạn. Ban đầu, nhân viên bệnh viện có mặt để giúp đỡ. Họ sẽ cho
bạn lời khuyên và chăm sóc liên tục để đáp ứng bất kỳ nhu cầu sức
khỏe nào của con bạn. Ngoài ra còn có thông tin sức khỏe tổng quát
về hội chứng Down trong Hướng dẫn cho Cha Mẹ mới có con, có tại
www.downsyndrome.org.au
Đừng ngại hỏi thêm thông tin hoặc lời khuyên từ các chuyên gia chăm
sóc sức khỏe của bạn.
Một nguồn hỗ trợ khác mà bạn có thể xem xét - hoặc là bây giờ hoặc
sau này – đó là nói chuyện với các cha mẹ khác cũng có trẻ mắc hội
chứng Down. Không ai khác thấu hiểu được những gì bạn đang trải
qua bằng họ. Kinh nghiệm của bạn là đặc biệt nhưng những bậc cha
mẹ này cũng rất quen thuộc với cung bậc cảm xúc mà bạn đang trải
qua.
Hiệp hội Hội chứng Down ở Bang hoặc Lãnh thổ của bạn chính là
chuyên gia về hội chứng Down và họ có thể hỗ trợ bạn hoặc giúp
bạn liên lạc với các gia đình tình nguyện tại địa phương. Đường
link liên kết đến hiệp hội địa phương của bạn có đăng tại
www.downsyndrome.org.au
Ngoài ra còn có một loạt các dịch vụ hỗ trợ chuyên nghiệp, bao gồm
trò chuyện với một nhân viên tư vấn hoặc chuyên gia sức khỏe tâm
thần. Bạn có thể hỏi bác sĩ gia đình, nhân viên bệnh viện hoặc Dịch vụ
Sức khỏe Nhi đồng trong khu vực để hướng dẫn bạn đi đúng hướng.
Hiệp hội Hội chứng Down ở địa phương cũng có thể hỗ trợ bạn tìm
các dịch vụ phù hợp khi đến thời điểm phù hợp.
Cũng hãy nhớ dành thời gian cho bản thân, thời gian để đi dạo, đọc
sách hoặc đi chơi để kết nối bạn bè. Khoảng thời gian này không phải
là điều xa sỉ: mà đó là điều cần thiết cho sức khỏe và an lạc của bạn,
và điều này đến lượt nó lại rất là quan trọng đối với gia đình bạn.
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NDIS là gì?

Chương trình National Disability
Insurance Scheme (NDIS) là
một cách mới nhằm hỗ trợ
và cung cấp dịch vụ cho
mọi người có khuyết tật
ở mọi lứa tuổi. NDIS sẽ
cung cấp nguồn hỗ trợ
hợp lý và cần thiết cho
khoảng 460.000 người
Úc dưới 65 tuổi mắc
khuyết tật vĩnh viễn và
quan trọng để họ có
được một cuộc sống
bình thường.
NDIS hỗ trợ suốt đời cho
những người được nhận
vào Chương trình. Mục
tiêu của NDIS là hỗ trợ người
khuyết tật hòa nhập về mặt xã
hội và kinh tế thông qua các kế
hoạch của họ.
NDIS đã phát triển phương pháp can thiệp
sớm cho tuổi đầu đời để hỗ trợ chuyên môn, phù
hợp cho từng trẻ có lợi ích từ can thiệp sớm.
Quy trình cho gia đình tiếp cận các dịch vụ ECEI thông qua NDIS
được trình bày chi tiết trong phiên bản Hướng dẫn dành cho Cha
Mẹ mới có con với nhiều thông tin hơn và có thể tải xuống từ www.
downsyndrome.org.au
Trẻ em mắc hội chứng Down dưới 7 tuổi tự động đủ điều kiện nhận
hỗ trợ can thiệp sớm theo NDIS. Hội chứng Down được bao gồm
trong ‘Danh sách D’ là danh sách các tình trạng không yêu cầu phải
đánh giá thêm để được nhận vào chương trình.
Để biết thêm thông tin về Tuổi đầu đời, Can thiệp sớm, mời bạn truy
cập www.ndis.gov.au
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Hiệp hội

New South Wales

Western Australia

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

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

Victoria

Tasmania

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

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

Northern Territory

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

Australian Capital Territory

South Australia

Down Syndrome
Association of ACT Inc.
T: (02) 6290 0656
F: (02) 6290 0656
E: admindsa@actdsa.asn.au
W: actdsa.org.au

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