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Dzisiaj, 21 marca, już po raz 9-ty, obchodzimy Światowy Dzień Zespołu Downa. Z tej okazji we
wszystkich zakątkach na Ziemi odbywają się imprezy, które mają na celu zwiększenie
świadomości społecznej dotyczącej zespołu Downa, propagowanie praw ludzi z tą wadą
genetyczną i integracja z nimi. Data nie jest przypadkowa - dzień 21 marca patronuje
rozpoczynającej się wiośnie i narodzinom ludzi niezwykłych.

W 2014 roku Down Syndrome International chce zwrócić uwagę na obszar związany ze
zdrowiem i dobrym samopoczuciem. Dlatego też przedstawiciele tej międzynarodowej
organizacji ustanowili 6 głównych zasad na tegoroczne obchody Światowego Dnia Zespołu
Downa:

    1. To, że ktoś ma zespół Downa nie sprawia, że osoba jest niezdrowa.
    2. Zespół Downa to wada genetyczna, a nie choroba.
    3. Osoby z zespołem Downa mogą mieć różne problem ze zdrowiem ? tak samo jak my
wszyscy, i tak samo jak my powinni mieć równoprawny dostęp do opieki medycznej.
    4. Dzisiejsza medycyna wyróżnia specyficzne dla osób z zespołem Downa problemy ze
zdrowiem, wszelkie informacje i badania na ten temat są ogólnie dostępne.
    5. Lekarze, terapeuci i opiekunowie powinni zapoznać się z tymi charakterystycznymi dla
zespołu Downa problemami zdrowotnymi.
    6. Pracownicy służby zdrowia nie powinni dyskryminować osób z zespołem Downa poprzez:

  
    -  odmawianie udzielenia im pomocy lekarskiej,
    -  tłumaczenie problemów zdrowotnych samym faktem posiadania przez pacjenta zespołu
Downa,
    -  branie pod uwagę tylko chorób charakterystycznych dla osób z zespołem Downa.
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21 marca jest także Dniem Kolorowej Skarpetki - wszyscy zakładamy dodatkową, niepasującą,kolorową skarpetkę na znak solidarności z osobami z Zespołem Downa.Na koniec zaś polecam wyjątkowy film. ?Droga przyszła mamo, Twoje dziecko będzie mogłoCię przytulać, chodzić do szkoły, pomagać ojcu naprawić rower, pracować, wynająć mieszkaniei radzić sobie samo " - młodzi ludzie z zespołemDowna odpowiadają na obawy ciężarnej, która właśnie otrzymała taką diagnozę swojegodziecka. Znajdziecie go pod TYM LINKIEM .Strona Światowego Dnia Zespołu Downa:http://www.worlddownsyndromeday.org/Magdalena Sienica  

 2 / 2

http://www.youtube.com/watch?v=Ju-q4OnBtNU
http://www.worlddownsyndromeday.org/

