
 
 

   

 

 المنتظرین لوالدة طفل معلومات عن متالزمة داون للوالدین الجدد و
 

 www.dhhs.ne.gov/DownSyndromeھذه المعلومات متوفرة مع روابط الویب في
 

 لمحة عامة عن متالزمة داون 
متالزمة داون ھي حالة وراثیة وإعاقة في النمو تنتج عادة عن نسخة إضافیة من الكروموسوم  

 الحادي والعشرین. 
 

شخص في الوالیات المتحدة من متالزمة داون. تشیر   250000یعاني حوالي   الحالیة،وفقًا للبیانات 
طفل یولدون بمتالزمة داون وأن فرصة إنجاب طفل مصاب بحالة   800من  1الدراسات إلى أن حوالي 

وراثیة تزداد مع تقدم عمر األم الحامل. ال تحدث متالزمة داون عادة في العائالت وال تنتج عن أي شيء  
 م یفعلھ الوالدان. فعلھ أو ل 

 
أدى التقدم في الرعایة الطبیة واألبحاث على مر السنین إلى تحسین صحة األشخاص المصابین 

بمتالزمة داون بشكل عام. تختلف السمات والحاالت الطبیة وقدرات األشخاص ذوي متالزمة داون  
وتوتر    معتدلة،ة خفیفة إلى بشكل كبیر وال یمكن التنبؤ بھا قبل والدتھم. لدیھم عموًما تأخیرات معرفی 

وفرص أكبر لمجموعة متنوعة من المشكالت الصحیة األخرى على مدى حیاتھم.   منخفض، عضلي 
تحسنت التصورات المشتركة والفرص   العامة، بسبب التقدم في الرعایة الصحیة والتعلیم والمواقف 

 العقود القلیلة الماضیة.  المستقبلیة لألشخاص الذین یعانون من متالزمة داون بشكل ملحوظ خالل
 

 فھم متالزمة داون 
 یتشابھ األطفال المصابون بمتالزمة داون مع األطفال اآلخرین أكثر من كونھم مختلفین. •
 األفراد الذین یعانون من متالزمة داون لدیھم مجموعة متنوعة من القدرات الفكریة.  •
في النمو ویستفیدون من التدخل   عادةً ما یعاني األطفال المصابون بمتالزمة داون من تأخیرات  •

المبكر ، بما في ذلك العالج الطبیعي والمھني وعالج النطق ، لمساعدتھم على تحقیق معالمھم  
 األساسیة. 

٪ من األطفال المصابین بمتالزمة داون من نقص التوتر أو ضعف العضالت عند  80یعاني   •
 یساعد العالج الطبیعي.الوالدة. یتحسن ھذا عادةً بمرور الوقت ، ویمكن أن 

 ٪ من األطفال المصابین بمتالزمة داون من مشكلة صحیة واحدة أو أكثر: 50یعاني  •
 ٪ من األطفال المصابین بمتالزمة داون یعانون من مشاكل في القلب. 40-60 •

٪ یعانون من أمراض معدیة معویة قد تتطلب جراحة. نتائج ھذه اإلصالحات  12 •
 الجراحیة جیدة جًدا. 

 ت إلى المتخصصین مناسبة للمضاعفات المحددة. اإلحاال •

 منظمات دعم متالزمة داون في نبراسكا
 

 أوماھا
تحالف متالزمة داون في منطقة  

 میدالندز
531-375-5791 

www.dsamidlands.org 
 

 لینكولن 
جمعیة متالزمة داون لعائالت  

 نبراسكا
www.dsafnebraska.org 

 دعاة متالزمة داون في العمل 

www.dsaane.org 
 
 

 شمال شرق نبراسكا 

رابطة شمال شرق نبراسكا  
 لمتالزمة داون 

www.nendsa.org 
 
 

 منطقة كیرني 

 دعاة متالزمة داون في العمل كیرني

www.dsaane.org/kearney 

402-413-0199 
 
 

 UNMCعیادة نبراسكا الوراثیة 
Munroe-Meyer 

 معھد
 أو رقم مجاني  402-559-6418
 96418فرعي  800-559-3937

www.unmc.edu/mmi/services
 clinic.html-downجیني مید /   / 
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یتمتع األطفال المصابون بمتالزمة داون بفرص أكبر للتغذیة ومشاكل الجھاز   •
الھضمي وفقدان السمع وضعف البصر والتھابات الجھاز التنفسي. یمكن 

 عالج معظم ھذه الحاالت برعایة صحیة جیدة. 

العمر المتوقع لألشخاص ذوي متالزمة داون حوالي  حالیًا ، یبلغ متوسط  •
 عاًما.  60

إن تربیة طفل مصاب بمتالزمة داون تشبھ إلى حد كبیر تربیة أي طفل آخر ؛   •
ومع ذلك ، فإن توفیر احتیاجاتھم قد یستغرق وقتًا أطول من األطفال العادیین من 

 وقت آلخر. 

یعانون من إعاقات في النمو المشاركة في الریاضات واألنشطة   یمكن لألفراد الذین •
 والبطوالت المجتمعیة بشرط أن یكون لدیھم تصریح طبي. 

یمكن أن تساعد برامج التعلیم الفردي األطفال المصابین بمتالزمة داون على تحقیق   •
إمكاناتھم. یمكن أن تتراوح خدمات التعلیم الخاص في المدرسة من التضمین في  

فصل الدراسي النموذجي مع مساعدة إضافیة إلى تعلیم المجموعات الصغیرة.  ال
 برنامج جامعي لألشخاص ذوي اإلعاقات الذھنیة. 300ھناك أیًضا أكثر من 

 یمكن توظیف األفراد بشكل تنافسي مع أو بدون دعم.  •

قد یعیش البالغون المصابون بمتالزمة داون بشكل مستقل أو مع العائلة أو في   •
 جماعي. منزل 

 األفراد الذین یعانون من متالزمة داون من جمیع األعمار لدیھم أصدقاء  •
 وقد یختار الكبار تطویر عالقات حمیمة. 

 

یزدھر العدید من األشخاص المصابین بمتالزمة داون كأعضاء نشطین وقیّمین  
في المجتمع. وھذا یشمل األطفال المشاركین في البرامج االجتماعیة والمدرسیة  

والبالغین العاملین ویعیشون بشكل مستقل أو مع بعض الدعم. تظھر   أقرانھم،مع 
ون تقریبًا سعداء بحیاتھم األبحاث أن جمیع األشخاص المصابین بمتالزمة دا
 ومحبوبون من قبل أسرھم. 

 

 

 

 

  علم تمت المراجعة من قبل مجموعة العمل الخاصة بقانون معلومات متالزمة داون التابعة للجمعیة الوطنیة لمستشارین
ایر التابع بمساعدة من المركز الوطني لموارد متالزمة داون قبل الوالدة وبعدھا ومن معھد مونرو م ،جینات الوراثیةال

 لجامعة نبراسكا. 

 
مصادر معلومات متالزمة داون  

 الوطنیة 

تتوفر معلومات حول متالزمة داون بلغات متعددة  
 على

www.understandingdownsyndrome.
org 

 
شبكة تشخیص متالزمة  

داون
www.dsdiagnosisnetwork.org 

 

مؤسسة متالزمة داون  
العالمیة

www.globaldownsyndrome.org 
 

 الجمعیة الوطنیة لمتالزمة داون
800-221-4602 

www.ndss.org 
 

 المؤتمر الوطني لمتالزمة داون 
800-232-6372 

www.NDSCcenter.org 
 
 

 الشبكة الوطنیة لتبني متالزمة داون 
www.ndsan.org 

 
 

المركز الوطني لموارد متالزمة داون قبل الوالدة  
 وبعدھا

 www.downsyndromediagnosis.org
www.lettercase.org 

 
 

الجمعیة الوطنیة للمستشارین  
 / www.nsgc.orgالوراثیین
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