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Dr. Merő Gabriella adjunktus - Ideggyógyászat 

Mu n katánlak: 

Dr. Oicső Ferenc fflorvos - Szívbetegségek, EKG 
Dr. Papp István főorvos - ~rvt>etegségek, EKG 
Or. Balku Enikő adjunktus - Szívbetegségek. EKG 
Dr. Guthy Ildikó adjunktus - Bélbetegségek (Gasztroenterologia) 
Dr. KárIlor Irén szakorvos - Hormonális betegségek (Endokrinológia) 
Dr. Gazda Emese adjunktus - Tüdőgyógyászat 
Dr. Bökönyi ZsUlsanna adjunktus - 6Orgy6gyászat 
Or. Deák Agnes föorvos - Szemészet 
Dr. Elek Ibolya főorvos - Fül-orr-gégészet 
Or. Szalóki László fi5orvos - Sebészet 
Dr. Alchihebl Nldal főorvos - Sebészet 

- Gyógytoma Balázs Bemadett 
Kisariné Czirják Mária - Oown Dada Szolgálat 

Várjuk a Down-szindrómás 
gyermekeket és hozzátartozóikat 
kérdéseikkel, gondjaikkal! 

Természetesen a megfelelö fejlesztöprogram és orvosi ellátás 
elött a Down-szindrómás gyermekeknek is elsősorban biztos 
csalédi környezetre van szükségük, csak így bontakozhatnak ki 
a bennük rejlő képességek. 

Részletesebb információkat találnak ezzel kapcsolatban 
a www.down-szindroma.hu weboldalon, amely a Down 
Egyesület honlapja. 
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A Down Egészségügyi Gondozás 

A Down-szindrómás gyermekek különleges odafigyelést, 
speciális nevelést, oktatást és egészségügyi ellátást 
igényelnek. Ismert, hogy ezzel a kromoszómatöbblettel (kettő 
helyett három 21-es számú kromoszóma) rendelkező 

gyermekek bizonyos betegségekre hajlamosabbak az 
átlagosnál. A betegségek egy része gyógyszerrel, más része 
valamilyen beavatkozással, műtéttel kezelhető. 

Gyakori betegségek 

Veleszületett betegségek 

$zfvfejlődési rendellenességek 
Csökkent izomtónus 
Pajzsm i rigy-működési zavarok 
Gégeporc fejletlenség 
Nyakcsigolya instabilitás 
Nyombél- vékonybélszOkület, -elzáródás 
Bélbeidegzési zavar (Hirschspung-k6r) 
Gyomortartalom visszafolyása a nyelőcsőbe (Reflux) 
$zemproblémák (szürkehályog, töréshibák) 
Csontosodási zavarok 

S~erzett betegségek 

Gyakori felső léguti hurut, középfülgyulladás, tüdőgyulladás 
Alvászavar, ~tkezési zavarok (pl.k6ros soványság, elhlzás) 
lúdtalp, gerincferdülés, 
Vérképzöszervi betegségek (pl. fehérvéI"Üség) 
Autizmus, depressio, epilepszia 
Szerzett blllentyOhiba 
Kötőhártya-gyulladás 

ACél 

A Down Egészségügyi Gondozás célja, hogy ezeket a 
betegségeket, fejlődési rendellenességeket felismerve 
megfe lelő kezelés sel időben meg tudjuk előzni azok 
következményeit. 

Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy ha a korai 
fejlesztő programot rendszeres, felépitett orvosi 
ellenőrzés mellett hajtják végre, nagymértékben nő a 
Down-szindrómás gyermek teljesítményeI 

Ennek érdekében Németországban Storm Professzor 
kidolgozott egy szúrővizsgálati programot, amelynek 
segftségével időben felismerhetőek a leggyakrabban társuló 
betegségek. 

Szűrővizsgálatok 

Újszülött - 2 hó 

Szívultrahang-sz/vgyágyászati vi zsgálat, EKG, cslpöizület vizsgálat (UH), 
szemvizsgálat (szürkehályog, szemfenék), hallásvizsgálat, kromoszóma
vizsgálat, pajzsmirigy honnonszintak, vérkép, vizeletvizsgálat 

3 hó 

Koponya-, csípő-, hasi UH, fejlődés-Ideggyógyászati vizsgálat 

2 ·12 hó 

Hallásvizsgálat (objektív), fül -orr-gégészet. szemészeti vizsgálat, pajzsmirigy 
honnanok, vérkép, vérsejtsüllyedés, vasszint, vaskötő-kapacitás-vizsgálat, 

ismételt szívultrahang, szívgyágyászati vizsgálat, EKG, allergia (Iej,glutén,szója) 
vizsgálat, vizeletvizsgálat , Sz,e. gastroenterológiai vizsgálat 

1 -12 évig évente 

Fül-orrijégészetl vizsgálat, hallásvizsgálat, szemészet-, Ideggy6gyász.atl 
vizsgálat, ortopedla (lúdtalp, gerincferdülás), pajzsmirigy hormonok, vérkép, 
vizelet (rulin+gliadin-antitest kimutatás), fogorvosi vizsgálat 

12 -18 év 

Szívvizsgálat, sziv UH, ideggyógyászati vizsgálat, szemészeti vizsgálat, 
ortopediai vizsgálat 

3, 12, 18 évesen 

Nyaki rtg vizsgálat (csigolya-instabil itás) 

Több, a .. Down-szlndrómával Járó állapot" -nak tartott 
jelenségr61 derült kl, hogy háttarükben gyógyitható, 
kezelhet6, leküzdhető elváltozások állnak, melyek 
többé nem akadályozzák a gyermekek fejlödését. 

A gondozás előnyei 

• Rendszeres ellenőrzés, a betegségek Időben 
történő felismerése 

• Veleszületett betegségek és következményeik 
feltárása, időben való kezelése, Illetve megfelelO 
szakemberekhez való irányitás 

• Konzultációs lehetőség a különböző orvosi 
szakterületek képviselőivel 

Down-szlndrómával kapcsolatos információk 

• A rendelések idején elérhető Down-Dada, aki a 
nem egészségügyi jellegű kérdéseikre segit 
válaszolni (fejlesztési-, oktatási lehetőségek, 
juttatások, jogi problémák) 

A Fejlesztés fontossága 

A Down-gyermekek nagyszerűen fejleszthetök. Az ezen 
állapottal járó értelmi sérültség foka mai tudásunk szerint a 
megfelelő tanítással, mozgásfejlesztéssel jelentősen 

csökkenthető. 

Ennek azonban három feltétele van: 

• Családban éljenek 

• Megfelelő fejlesztést kapjanak 

• Egészségesek legyenek 

Ahogy drWolfgang Storm Professzor (gyermekgyógyász. egy 
Down- szindrómás kisfiú édesapja) mondja: 

uA Down-szlndrómás gyermekek eredményes fejlesztése 
akkor lehetséges, ha a korai fejlesztéssel párhuzamosan, 
azzal szorosan együttmuködve, e lőre meghatározott 
program szerint összeállított, állandó orvosi ellátást 
biztositunk. Igazi sikereket pedig akkor érhetünk el, ha 
ehhez még megteremtjUk a megfelelö környezetet is ." 
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