Îngrijirea copiilor
cu Sindrom Down

1 an - 12 ani (anual)
Examen ORL, audiograma, examen
oftalmologic, examen neuropsihiatric,examen
ortopedic (pentru depistarea piciorului plat,
deformarile coloanei vertebrale), examen al
hormonilor tiroidieni, examen de urina (rutin
+ gliadin anticorp), examen stomatologic.
12 ani – 18 ani (anual)

Examen cardiologic, ecografie cardiaca,
examen neuropsihiatric, examen oftalmologic,
examen ortopedic,
3, 12, 18 ani
Examen
cervicalã)

radiologic

(Coloana

vertebralã

S-a arãtat cã în general bolile asociate
Sindromului Down pot fi tratate, vindecate,
astfel încât aceste boli nu mai împiedicã
dezvoltarea copilului.

BENEFICIILE ÎNGRIJIRII
– Examene medicale regulate, depistarea din
timp a bolilor
– Depistarea bolilor ereditare sau congenitale
şi tratarea lor din timp
– Îndrumarea pacienţilor cãtre diferiţi
specialişti
– Posibilitatea consultãrii de cãtre medici,
profesori, specialişti
– Informaţii despre Sindromul Down
IMPORTANŢA DEZVOLTÃRII
Copiii cu Sindromul Down se pot dezvolta
foarte mult. Printr-o învãţare adecvatã, prin
kinetoterapie, dizabilitatea mentalã asociatã
Sindromului
Down
se
poate
reduce
semnificativ.
Aceasta are însã trei condiţii foarte
importante:
1. Sã trãiascã şi sã creascã într-o familie
iubitoare
2. Dezvoltare specialã adecvatã
3. Sã fie sãnãtoşi
Mai multe informaţii:
Direcţia de Sãnãtate Publicã
520023 Sf. Gheorghe
Str. Gödri Ferenc nr.12
Compartimentul Promovarea Sãnãtãţii
Tel . 0267 351398
E-mail: dspj.covasna@dspcovasna.ro

„Dezvoltarea cu succes a copiilor cu
Sindromul Down va fi posibilã numai în cazul
în care dezvoltarea timpurie este paralelã şi
într-o strânsã cooperare cu un program
elaborat prestabilit în ceea ce priveşte
îngrijirea medicalã. Succesul este şi mai mare
dacã pentru aceasta realizãm şi un mediu
adecvat.“
Prof. dr. Wolfgang Storm (medic pediatru şi tatãl
unui bãieţel cu Sindrom Down)

Copiii cu Sindrom Down necesitã o atenţie
specialã, învãţãmânt special, educaţie şi
îngrijire a sãnãtãţii. Este cunoscut faptul cã
aceşti copii sunt mai sensibili la anumite boli.
În cele mai multe cazuri, aceste boli sunt
tratate cu medicamente sau intervenţie
chirurgicalã.
BOLI FRECVENTE
Boli ereditare
Boli de inimã, hipotonie, tulburãri ale
tiroidei,
laringe
subdezvoltat,
vertebre
cervicale instabile, îngustarea duodenului şi a
intestinului subţire, Boala Hirschspung,
reflux
gastro-esofagian,
probleme
oftalmologice, tulburãri de osificare.

BOLI DOBÂNDITE

PROGRAMUL DE SCREENING

Infecţii frecvente ale cãilor respiratorii,
otitã medie, pneumonii, tulburãri ale
somnului, tulburãri alimentare, picior plat,
strâmbarea
coloanei,
leucemie,
autism,
depresie, epilepsie, conjunctivitã.

Nou-nãscut – luna a 2-a

SCOPUL este ca aceste boli sã fie
recunoscute şi tratate din timp cu un
tratament
adecvat,
pentru
prevenirea
complicaţiilor.

Ecografie cardiacã, examen cardiologic,
EKG, Examen ecografic al articulaţiei
şoldului, examen oftalmologic, examen ORL,
examen genetic (Cariotip), examen al
hormonilor tiroidieni, hemoleuco-gramã,
Examen Sumar de Urinã.

Luna a 3-a
Experienţa a demonstrat cã programul de
dezvoltare
timpurie
împreunã
cu
o
supraveghere
medicalã
strictã
creşte
capacitatea de performanţã a copiilor cu
Sindromul Down.
În acest scop Profesorul Storm din
Germania a dezvoltat un program de
screening, care permite recunoaşterea din
timp a bolilor asociate.

Ecografie cranianã, de şold, abdominalã,
examen neuropsihiatric.
La un an
Audiogramã (dacã este cazul), examen
ORL,
Examen
oftalmologic,
examen
endocrinologic,
examen
de
laborator
(Hemoleucogramã, VSH, Fier), ecografie
cardiacã, examen cardiologic, EKG, alergii
(lapte, gluten, soia), examen de urinã, examen
gastroenterologic.

