
În pragul sinuciderii, 
copilul nenăscut i-a salvat viața

Ieri am ascultat o poveste despre o criză de sarci-
nă care s-ar fi terminat printr-o dublă tragedie, dacă 
Sfântul Nectarie nu ar fi făcut o minune.

Minuni făcute de Sfântul Nectarie cu femei însăr-
cinate sunt foarte multe – de aceea, în cinstea lui, 
mulți copii sunt botezați Nectarie sau Nectaria.

Laura (numele este schimbat) avea doi copii și 
un soț care nu o sprijinea. Faptul că bărbatul nu îi 
oferea nicio susținere a descumpănit-o mult. Și a 
adus-o în pragul depresiei. Mai avea, totuși, putere 
să se roage la Sfântul Nectarie din când în când, ca 
să îndrepte lucrurile de acasă.

Multe femei încearcă să își trateze depresia 
cu fel de fel de paliative. Leacuri iluzorii pentru o 
boală cu rădăcini greu de smuls! Inclusiv Laura a 
făcut astfel. Și-a închipuit că un tratament benefic 
pentru starea ei ar fi slăbitul… Așa că a început să 
ia pastile de slăbit.

Apoi, în prima lună în care nu a avut menstruație, 
s-a gândit că este un efect secundar al tratamentu-
lui. În următoarea lună, și-a dat aceeași explicație. 
Dar a treia lună a făcut, totuși, un test de sarcină. 
Rezultatul a fost pozitiv.

Deci avem așa: o femeie însărcinată care suferă 
de depresie, dar care are grijă de doi copii; un soț 
pe care nu putea conta și pastile pe timpul sarcinii. 
Câteva elemente care, în mod obișnuit, declanșează 
criza de sarcină.

Faptul că lua medicamente o speria enorm pe 
Laura. În România, mulți cred că o femeie va naște 
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un copil cu handicap grav, dacă ia pastile pe timpul 
sarcinii: e o convingere care a devenit aproape 
un mit. Teama că pastilele ar putea să îi facă rău 
bebelușului o măcina pe dinăuntru.

Cei din jur au început și ei să o preseze să facă 
avort, spunând că o să nască un copil bolnav și asta 

o să îi agraveze depresia. Ea nu voia să facă avort, 
pentru că știa că e copilul ei acolo. Știa că este viu, 
deși se întrista că nu îl simțise mișcând în burtică 
așa cum îi simțise pe primii doi copii.

Iar într-un moment de slăbiciune, Laura a hotărât 
să se sinucidă. A ales o zi în care era singură acasă 
și a ieșit în apropiere. Acolo, a început să înghită 
pastile pentru a-și curma viața. Avea multe la ea, dar 
după primele două s-a întâmplat ceva neașteptat. 
Deodată, copilul din burtă a început să se miște 
foarte puternic, continuu, arătându-i că e acolo. Că e 
VIU. Cerându-i, parcă, să se oprească. A șocat-o ce 
s-a întâmplat, mai ales că, până atunci, micuțul nu-i 
dăduse niciun semn…. Era prima dată când îi simțea 
mișcările și acestea erau neînchipuit de puternice. 
Nu se compara cu nimic din ce simțise la primii doi 
copii. Pur și simplu parcă fugea prin burtica ei.

Primul lucru la care s-a gândit a fost să-i ceară 
ajutorul Sfântului Nectarie. Atât a zis: „Sfinte Necta-
rie, ajută-mă!”

Apoi, s-a forțat să vomite ce înghițise. Și a reușit.
Când copilul care i-a salvat viața a venit pe lume, 

i-a pus numele după Sfântul Nectarie.
Povestea Laurei nu are doar acest happy-end, ci 

are și o parte dureroasă.
(Continuare în pag. 2)
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În pragul sinuciderii, 
copilul nenăscut i-a salvat viața

(Urmare din pag. 1)
După nașterea celui de-al treilea copil, femeia 

a mai rămas o dată însărcinată, dar a avortat, la 
presiunea uriașă a membrilor familiei. Avortul i-a 
agravat foarte mult depresia și a vrut iar să se si-
nucidă. Copilul care îi salvase viața înainte a venit 
brusc lângă ea și a oprit-o, salvându-i astfel viața 
pentru a doua oară.

Practic copiii sunt singurul sprijin emoțional pe 
care îl mai are Laura.

Dacă vă întrebați de ce Laura a ajuns să fie căsă-
torită cu un bărbat care nu o sprijină și care a presat-o 
să avorteze de două ori, răspunsul este simplu: mitul 
că relațiile intime înainte de căsătorie sunt benefice 
i-a deturnat pur și simplu viața din adolescență. 

Iar această deturnare de la echilibru, de la stăpâ-
nire de sine, de la educație (a luat aproape 10 la ba-
calaureat, dar nu a mers la facultate) este și explicația 
pentru care nu poate să iasă din căsnicia sa.

Am scris această postare pentru campania 
„Speranță pentru amândoi”, deoarece un centru 
de sprijin nu se ocupă doar de cazurile care ajung 
acolo, ci face cât de mult poate pentru a promova un 
curs al vieții armonios și a informa despre pericolele 
care îl pot afecta. Ne străduim să informăm oamenii 
despre criza de sarcină, despre cauzele care duc la 
ea și despre tipurile de sprijin care o pot soluționa 
în mod benefic pentru mamă și pentru copil. E bine 
ca informațiile de acest fel să ajungă în primul rând 
la adolescenți. Ca să învețe să sprijine și să aleagă 
bine, când sunt confruntați cu o situație de criză. 
După ce vom deschide Centrul „Sfânta Împărăteasă 
Elena” vă vom prezenta un proiect pe această temă, 
adresat adolescenților. Până atunci, vă rugăm să 
ne ajutați să îl deschidem!

Până azi (data publicării articolului-n.n.), în cadrul 
campaniei „Redăm speranța pentru amândoi”, s-au 
strâns 65.500 RON, 65,5% din fondurile necesare 
deschiderii și funcționării Centrului de consiliere și 
informare pentru femeile în criză de sarcină „Sfânta 
Împărăteasă Elena”.

5 modalități prin care poți sprijini deschiderea 
Centrului Sf. Elena:

1. Setează o donație lunară recurentă de 10 
RON/3€/3$ în conturile de mai jos:

Asociația pentru sprijinirea femeii însărcinate și 
a familiei

Cod fiscal: 36913780
Conturi:
RO79RNCB0082153361040001 LEI
RO52RNCB0082153361040002 EURO
RO25RNCB0082153361040003 USD

2. Donează-ți ziua de naștere pentru des-
chiderea noului centru prin platforma Galantom: 
https://centrulalexandra.galantom.ro/event-projects/
view?id=2685;

3. Redirecționează 3,5% din impozitul pe ve-
nit datorat statului către Asociația pentru sprijinirea 
femeii însărcinate și a familiei, prin completarea for-
mularului 230 până la 30 iunie 2020. Formularul este 
disponibil aici: https://centrulalexandra.ro/wp-content/
uploads/2020/04/230_OPANAF_50_2019.pdf

4. Donează cu cardul prin aplicația Mobilpay, 
dând click pe acest link: https://secure.mobilpay.ro/
buy-product/1ataq5er

5. Donează prin Paypal folosind acest link: 
http://paypal.me/centrulalexandra

Sursa: alexandranadane.ro

Fondator: Asociația Down Art Therapy (DART) Tîrgu-Jiu 
Sediu social: Municipiul Tg-Jiu, Bld. Ecaterina Teodoroiu, 

bl. 38A, sc. 6, ap. 20, jud. Gorj.
Telefon: +40.758.01.01.01 

Website: asociatiaDART.info
E-mail: asociatiaDART@gmail.com
Blog: ProiectulSindromDown.info

FB: https://www.facebook.com/asociatia.dart.tgjiu
Grupul FB Sindrom Down Gorj: 

https://www.facebook.com/groups/sindrom.down.gorj/
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Modele de părinți credincioși
„Iar drepții în veac vor fi vii și întru Domnul plata lor 

și purtarea de grijă pentru dânșii de la Cel Preaînalt.” 
(Înțelepciunea lui Solomon 5, 15)

A doua zi după praznicul Nașterii Maicii Dom-
nului (Sfânta Maria Mică), pe 9 septembrie, facem 
pomenire de părinții Fecioarei Maria, Sfinții Ioachim 
și Ana, care sunt protectori ai căsătoriei și ai nașterii 
de prunci. Deoarece această revistă se adresează 
părinților și copiilor, în special celor cu nevoi spe-
ciale (sindrom Down), am ales să vorbesc despre 

acești doi Sfinți ca despre două modele de urmat în 
parenthood, știința de a fi părinți responsabili și cu 
credință în Dumnezeu.

Cu multe fapte bune au fost împodobiți Sfinții și 
dumnezeieștii Părinți Ioachim și Ana, despre care 
se spune că duceau o viață sfântă și neprihănită 
înaintea Domnului. Dar niciuna dintre faptele bune 
nu le-au adus lor mai mare bucurie, slavă și cinste 
de la Dumnezeu, ca rugăciunea și postul. Cu aceste 
două virtuți, Sfinții Ioachim și Ana au atras asupra lor 
mila și îndurarea Preabunului Dumnezeu, Care i-a 
învrednicit să fie părinți ai celei mai binecuvântate 
fiice a neamului omenesc, adică ai Preasfintei Năs-
cătoare de Dumnezeu și pururea Fecioarei Maria.

Deși duceau o viață sfântă și bineplăcută înaintea 
Domnului, Sfinții Părinți Ioachim și Ana nu aveau 
copii, măcar că erau înaintați în vârstă. Pe vremea 
aceea, dacă nu aveai copii, erai considerat pedepsit 
de Dumnezeu. Într-un an, când cei doi au venit la 
Templul din Ierusalim cu darul lor pentru locașul cel 
sfânt, au fost certați de arhiereul Isahar că n-au copii 
și, prin urmare, Dumnezeu nu le primește darul. 

Întristați, Sfinții au plecat de acolo și și-au întors 
privirea spre Dumnezeu, prin fierbinți rugăciuni și 
prin post. Astfel, Sfântul Ioachim a plecat în pustie 

Biblioteca DownArtTherapy
Biblioteca „Sfântul Nicodim de la Tismana”, dedicată 

dizabilității în general și sindromului Down în special, 
deține peste 151 de volume (în română și engleză, 
inclusiv cărți electronice). 

O listă actualizată a volumelor disponibile găsiți aici: 
https://asociatiadart.info/biblioteca/ 

Materialele se împrumută gratuit. 
Informații suplimentare la tel.: 0758.01.01.01. (R.B.)

și a postit 40 de zile și 40 de nopți, rugându-se cu 
lacrimi din adâncul inimii, pentru ca Preabunul Dum-
nezeu să le dăruiască un copil. Iar Sfânta Ana s-a 
închis în casa din Nazaret și se ruga neîncetat cu 
lacrimi și cu post, strigând către Dumnezeu aceste 
cuvinte: „Dumnezeule Savaot, Tu știi ocara nerodirii 
mele, deci strig către Tine din adâncul inimii mele și 
Te rog, cu toată umilința sufletului meu, să-mi des-
chizi pântecele, precum oarecând Sarrei, soției lui 
Avraam, căreia i-ai dat fiu la bătrânețe, căci, de îmi 
vei da o fiică, o voi da Bisericii Tale să slujească Ție 
în toată viața ei”.

Zicând acestea, fericita Ana cu 
plângere și cu tânguire, îngerul 
Domnului i s-a arătat și i-a spus: 
„Ano, Ano, s-a auzit rugăciunea 
ta și suspinele tale au străbătut 
cerurile, iar lacrimile tale au ajuns 
înaintea lui Dumnezeu. Și iată, vei 
zămisli și vei naște o fiică binecu-
vântată, prin care toate semințiile 
pământului se vor binecuvânta și 
prin ea va veni mântuire la toată 
lumea și vei chema numele ei 
Maria!”. Atunci Sfânta Ana s-a în-
chinat lui Dumnezeu și a zis: „Viu 
este Domnul Dumnezeu că, de voi 
naște această pruncă, o voi da lui 
Dumnezeu, ca să-I slujească și să 
laude numele lui Dumnezeu cel 

Sfânt, ziua și noaptea, în toate zilele vieții ei”.
Apoi, umplându-se de bucurie, Sfânta Ana a 

alergat la Templu cu mare sârguință, ca să aducă 
rugăciune de mulțumire lui Dumnezeu, pentru că i-a 
auzit cererea și a făcut milă cu ea. În același ceas 
s-a arătat îngerul Domnului și soțului său, Ioachim, 
în pustie și i-a zis: „Ioachime, Ioachime, a auzit 
Dumnezeu rugăciunea ta și iată femeia ta, Ana, va 
zămisli și va naște o fiică de a cărei naștere se vor 
bucura cerul și pământul. Și aceasta să-ți fie ție sem-
nul adevăratei mele vestiri: vei merge în Ierusalim la 
biserica Domnului și acolo vei afla la porțile cele de 
aur pe soția ta Ana, căreia i-am adus aceeași veste”.

(Continuare în pag. 4)
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(Urmare din pag. 3)
Deci se mira Ioachim de această bună-vestire a 

Arhanghelului Gavriil și preamărea pe Dumnezeu 
din toată inima sa și binecuvânta milostivirea Lui 
cea prea mare, care a avut-o asupra sa. Apoi a 
alergat degrabă la biserica Domnului și, precum i-a 
zis lui îngerul, a aflat pe Ana, soția sa, rugându-se 
lui Dumnezeu la porțile cele de aur și i-a spus de 
buna-vestire cea îngerească. Apoi, închinându-se 
și mulțumind lui Dumnezeu, s-au întors la casa lor, 
unde Ana a zămislit și în opt zile ale lunii septembrie 
a născut pe fiica sa cea preacurată și binecuvântată, 
pe Fecioara Maria, care avea să nască pe pământ 
pe Iisus Hristos, Mântuitorul lumii.

Deci acest lucru trebuie să-l reținem în primul rând 
din pilda vieții Sfinților Părinți: cât de mult valorează 
în fața lui Dumnezeu rugăciunea și postul. Dacă 
deschidem Biblia, aflăm în ea cum Moise, cu postul 
și rugăciunea, s-a făcut văzător de Dumnezeu și a 
primit de la El Tablele Legii (Ieșire 34, 28; Deutero-
nom 9, 18). Cu postul și rugăciunea, Ilie Prorocul a 
descuiat cerul ca să dea Dumnezeu ploaie pe pământ 
și a călătorit 40 de zile și 40 de nopți postind, până la 
Horeb, muntele lui Dumnezeu, unde s-a învrednicit 
să vadă pe Domnul în glas de vânt subțire (III Regi 
19, 12). Cu postul și cu rugăciunea, Sfântul și marele 
Proroc David s-a smerit pe sine înaintea Domnului 
și a luat de la El iertare de cele ce greșise înaintea 
Lui (Psalm 68, 12; 108, 24).

Cu postul și cu rugăciunea, Daniel Prorocul a 
închis gurile leilor în groapă (Daniel 6, 21-24). Cu 
rugăciunea și cu postul a primit el de la Dumnezeu, 
prin Arhanghelul Gavriil, descoperirea tainelor celor 

70 de săptămâni de ani care erau să fie până la ve-
nirea Mântuitorului în lume (Daniel 9, 2, 21-27). Cu 
rugăciunea și cu postul au scăpat locuitorii cetății 
Ninive de pedeapsa lui Dumnezeu (Iona 3, 5). Cu 
rugăciunea și cu postul, a câștigat voie Neemia de 
la împăratul Artaxerxe să rezidească Ierusalimul 
(Neemia 1, 4-6).

Până aici am dat exemple din Vechiul Testament. 
Dar și în Noul Testament, găsim destule pilde despre 
cât de mult contează postul și rugăciunea. Însuși 
Domnul nostru Iisus Hristos, înainte de a începe 
vestirea Evangheliei în lume, cu postul și cu rugăciu-
nea S-a înarmat și a biruit pe diavolul care Îl ispitea 
(Matei 4, 2-10). Cu postul și rugăciunea, Sfinții Apos-
toli făceau hirotonii și se întăreau în propovăduirea 
cuvântului lui Dumnezeu (Fapte 13, 3; 14, 23). Și nu 
ne ajunge timpul să arătăm aici pe toți sfinții Legii 
Vechi și ai celei Noi, care, prin rugăciune și post, au 
strălucit în viața lor și s-au învrednicit a primi mari 
daruri de la Dumnezeu.

Încheiem cu o scurtă rugăciune către Sfinții Părinți 
Ioachim și Ana: „Însoţirii celei de Dumnezeu alese, 
dumnezeieştilor Părinţi Ioachim şi Ana, ca celor ce 
aţi născut pe Maica Vieţii noastre, binecuvântată de 
Dumnezeu Născătoarea şi Pururea Fecioara Maria, 
cântări de laudă aducem vouă noi, rugătorii voştri; 
iar voi, ca cei ce aveţi îndrăzneală către Dumnezeu, 
păziţi-ne cu rugăciunile voastre de toate primejdiile 
pe noi, cei ce cântăm: Bucuraţi-vă, Părinţi de trei ori 
fericiţi!”

Prof. Mihai-Ionuț Coană
(predică la Sfinții Ioachim și Ana, 9 septembrie)

Sursă foto:europafm.ro

Modele de părinți credincioși

Nectaria
Azi vreau să v-o prezint pe Nectaria, o fetiță extrem 

de dulce care tocmai a împlinit un an și patru luni. Ea are 
o afecțiune cromozomială foarte rară: cromozom în inel 
13 (un cromozom din perechea nr 13 a suferit o deleție – 
pierdere de material genetic – iar apoi a luat forma unui 
inel). Această afecțiune implică și modificări cerebrale 
importante. În ciuda prognosticului destul de sumbru, 
Nectaria trăiește, înflorește și face progrese.

Din punct de vedere motor, Nectaria este pe la 3-4 luni 
(se rostogolește pe lateral și uneori și pe burtică, are un 
control parțial al capului). Face terapia vojta și elemente de 
terapie Anat Baniel (e vorba de relaționarea între diverse 
segmente ale corpului și multitudinea de mișcări pe care 
le poate face și simți copilul; condiția este ca cel mic să 
accepte pozițiile și să fie atent, astfel încât creierul lui să 
recepționeze informația). Lucrează cu flashcards și cu 
programe de stimulare vizuală de pe Youtube (imagini 
contrastante) pe care le urmărește cu interes.

Părinții i-au cumpărat o pâlnie pentru stimularea 
vestibulară (Pâlnie de echilibru Mini Top), care îi place 
foarte mult.

De asemenea, i-au construit little room – un spațiu 
care să o stimuleze din mai multe puncte de vedere: se 
învață relația spațială dintre jucării, sus fiind plexiglas, îi 
pun Nectariei tabletă cu programe de stimulare vizuală. 

În plus mai are și o lampă de la Philips care schimbă 
culorile – îi place foarte mult, iar pe pereți sunt imagini 



5ZÂMBET DE COPIL, Anul 6, nr. 10, august 2020

Periodic gratuit cu apariţie semestrială, în tiraj de 63 exemplare

Alexandra, o fetiță de clasa a patra la o școală din 
Bistrița, a reușit să creeze un adevărat manual pentru co-
legul ei de bancă, Vlăduț, diagnosticat cu autism. Caietul 
Alexandrei îl va ajuta pe băiat să se descurce cu materiile 
de la școală.

Alexandra a admis că la început nu l-a plăcut, însă a 
căutat să-l înțeleagă.

Băiatul vine însoțit în fiecare zi de un îndrumător care îi 

adaptează programa școlară.
Munca Alexandrei i-a impresionat pe cei care lucrează 

cu Vlăduț.
Asociația Autism Europa a publicat manualul auxiliar 

alcătuit de Alexandra, după ce l-a validat ca fiind bun pentru 
lucrul cu copiii cu nevoi speciale.

Sursa: Știri.tvr.ro
(articol preluat de noi de pe stiripentruviata.ro)

De câte ori ați auzit despre un copil nenăscut, care a 
fost diagnosticat intrauterin cu probabilitatea de a avea o 
afecțiune, că „n-are nici o șansă”, „va fi o povară” sau că 
„mai bine să fie avortat, decât să sufere după naștere”? 
Presiunea asupra părinților care află această veste este 
enormă. Însă mărturiile celor care au ales nașterea copi-
lului arată că Dumnezeu creează pentru fiecare copil un 
univers pe care părinții nu și l-ar fi închipuit înainte. Când a 
rămas însărcinată, Gemma a aflat că fiica ei, Karlie, avea o 
afecțiune cerebrală rară numită holoprosencefalie alobară. 
Medicii nu i-au dat nici o șansă de supraviețuire, dar Karlie 
are acum 3 ani.

După ce i s-a spus că fiica ei nenăscută avea o afecțiune 
cerebrală rară, numită holoprosencefalie alobară, Gemma-
Sarah McCusker a refuzat să facă avort. Deși medicii au 
avertizat-o pe Gemma că fiica ei nu are nicio șansă de 
supraviețuire, ea a refuzat să renunțe la viața bebelușului 
pe care îl purta în pântece. Când fiica sa, Karlie, s-a născut 
la 36 de săptămâni, o parte din creierul ei ieșea printr-o 
gaură din craniu.

Medicii au spus că fetița are doar câteva minute de trăit, 
însă, sfidând predicțiile lor sumbre, Karlie a supraviețuit, iar 
acum are trei ani.

Lui Gemma-Sarah McCusker i s-a spus pentru prima 
dată despre malformația de pe fața fetiței ei nenăscute la 

ecografia pe care a făcut-o la 20 de săptămâni de sarcină. 
Spera să afle dacă bebelușul ei va fi băiat sau fată, dar, în 
schimb, a fost sfătuită să pună capăt vieții copilului ei, pe 
motiv că acesta nu are nicio șansă de supraviețuire.

Emoționată, Gemma a mărturisit:
„Lacrimile îmi curgeau pe față și dădeam din cap în 

semn de refuz… Nu îmi puteam găsi cuvintele, așa că am 
continuat să clatin din cap. Nu aveam cum să renunț la ea.”

După naștere, Karlie a fost pusă într-un incubator lângă 
patul mamei. În timp ce medicii pregăteau familia pentru 
a-și lua rămas bun de la fetița lor, Karlie lupta pentru viață:

„Am fost înștiințați că, dacă se va naște vie, va trăi doar 
10-15 minute – suficient pentru o îmbrățișare rapidă… Dar 
era superbă, cu genele ei frumoase, obrajii trandafirii și zece 
degete minuscule.” Mama a continuat: „Cu toate acestea, 
medicii nu au greșit când au vorbit despre afecțiunea cu 
care avea să se nască. O parte din creierul ei se lipea, în 
adevăratul sens al cuvântului, de pe frunte până între ochi.

Chiar dacă Karlie a supraviețuit, medicii s-au îndoit că 
fetița va merge vreodată sau că va vorbi. În cele din urmă, 
Karlie a fost supusă unei intervenții chirurgicale pentru a 
îndepărta secțiunea proeminentă a creierului ei. De atunci, 
au fost depistate alte câteva afecțiuni de sănătate, cum 
ar fi paralizie cerebrală, microcefalie și sindromul deleției 
22q11.2 .

O elevă de clasa a patra a alcătuit un manual 
pentru colegul ei cu nevoi speciale

Medicii au spus că va muri la naștere pentru că 
are holoprosencefalie alobară, însă părinții au 
refuzat să facă avort; Karlie are acum 3 ani

de stimulare vizuală:
Doamna psiholog Gabriela Jianu descrie această little 

room ca fiind „o mică cameră senzorială, care oferă copi-
lului posibilitatea învăţării active, prin acţiunea directă cu 
obiectele, care ajută la orientarea spaţială într-un mediu 
limitat. Ea constă „dintr-un cadru de metal sau lemn, 3 
panouri laterale şi un plafon din plexiglas din care obiectele 
sunt suspendate cu elastic, astfel încât copilul să le poată 
apuca, iar ele să revină la poziţia iniţială”.

De asemenea, Nectaria mai folosește o placă de 
rezonanță.

Placa de rezonanță este descrisă de Gabriela Jianu 
ca fiind – „o placă din lemn pusă pe un cadru tot din 
lemn. O calitate deosebită a plăcii este că orice mişcare 
pe suprafaţa acesteia va produce un sunet amplificat şi 
vibraţii. Placa de rezonanţă vibrează la muzică şi la voci, 

chiar dacă sunetul nu este în contact direct cu suprafaţa 
de lemn. Pentru copiii cu deficienţe senzoriale multiple 
amplificarea sunetului este importantă, dar perceperea 
vibraţiilor care însoţeşte sunetul va avea efect de stimulare 
imens, mai ales dacă este copilul întins pe placă”.

Aceste echipamente sunt create de dr. psiholog Lilli 
Nielsen din Danemarca.

Cu ajutorul acestor echipamente de stimulare, Nectaria 
face progrese și se dezvoltă neașteptat de bine pentru 
diagnosticul ei.

Despre fiecare dintre aceste echipamente de terapie 
vrem să povestim în detaliu în curând.

Mulțumim Nectariei și părinților pentru că au împărtășit 
cu noi povestea lor și ceea ce au învățat pentru a o ajuta 
pe fetiță.

Sursa: farasastieingeri.wordpress.com 
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Când s-a născut, medicii i-au spus părinților lui 
Buddy Wood că fiul lor, diagnosticat cu sindrom 
Down, nu va apuca vârsta de un an. Buddy s-a 
încăpățânat însă să-i contrazică pe medici și nu 
numai că a trecut de vârsta de un an, ci a împlinit 
recent 65 de ani, motiv pentru care familia și pri-
etenii i-au organizat o petrecere și o ședință foto. 
Fotografiile au fost făcute atunci când Buddy, care 
locuiește în Florida, și-a vizitat familia în Virginia. 

Nepoata lui Buddy a avut ideea cu ședința foto 
și a invitat cu această ocazie un băiețel, Sutton, 
tot cu sindrom Down să i se alăture unchiului ei. 
După cum se vede în pozele alăturate a fost o 
ședință foto reușită. Într-una din poze Buddy și 

micuțul Sutton țin în mână o pancardă cu mesajul 
„THE LUCKY FEW” – „Puținii Norocoși”. 

Într-adevăr, Buddy este unul din puținii norocoși 
din cei născuți cu Down din generația lui. În vremea 
când s-a născut Buddy, copiii cu sindrom Down 

Donații
Dacă doriți să ne sprijiniți:

Asociația Down Art Therapy
Cod SWIFT CECEROBU

CUI 3458 2574
IBAN RO 45 CECEGJ 0130 RON 0726 755

deschis la CEC Bank Sucursala Tg-Jiu / 
Contact: 0768.35.76.75 (RB).

Născut cu sindrom Down, medicii au spus 
că nu va ajunge la vârsta de 1 an. Familia 
și prietenii l-au sărbătorit recent cu ocazia 
celor 65 de ani împliniți. Secretul? Iubire, 

nimic altceva decât iubire

În ciuda acestor afecțiuni, Gemma a observat cât de 
inteligentă este fiica ei și cât de repede învață lucrurile când 
a început să vorbească:

„Mai are o cicatrice roșie pe față de la operație, dar 
credem că este absolut superbă, cu buclele ei blonde și 

zâmbetul care luminează întreaga camera. Karlie a sfidat 
toate așteptările de până acum. Fiecare predicție a fost 
greșită. Dacă fiica mea nu va renunța, atunci nici eu nu voi 
înceta niciodată să lupt pentru ea.”

Mulțumită de felul în care Karlie a continuat să sfideze 
orice așteptare pe care medicii o au de la ea, mămica 
fetiței a declarat: „Karlie este minunea noastră și încă nu 
s-a terminat!”

„Mamele curajoase precum Gemma au ales viața 
pentru copilul lor și acum nu își pot 
imagina viața fără el. În calitate de 
părinte, i-aș invita și pe alții să-și 
amintească că avortul nu este singura 
opțiune”, a spus Michael Robinson, 
directorul de comunicare al Societății 
pentru Protecția Copiilor Nenăscuți. 
Acesta a adăugat:

„Oricare ar fi diagnosticul, orice 
copil nenăscut merită să aibă o șansă 
la viață. Întotdeauna există speranță. 
Și acei părinți al căror copil trăiește 
doar pentru o perioadă foarte scurtă 
de timp, să știe că ei vor avea pace 
pentru tot restul vieții, deoarece i-au 
oferit copilului o șansă.”

Adaptare de Iuliana Pîrvu după Samantha Kamman, 
Doctors said 3-year-old Karlie would die at birth, but her 

mom refused abortion, Live Action
Sursa: centrulalexandra.ro

Medicii au spus că va muri la naștere pentru că 
are holoprosencefalie alobară, însă părinții au 
refuzat să facă avort; Karlie are acum 3 ani
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erau în general abandonați de către părinți. În cazul 
lui Buddy, părinții l-au crescut acasă împreună cu 
ceilalți copii ai lor, unde acesta s-a bucurat de toată 
dragostea de care avea nevoie. Așa cum au spus 
surorile lui în timpul ședinței foto, dragostea este 
secretul vârstei la care a ajuns Buddy, în pofida 
previziunilor sumbre ale medicilor. 

Povestea lui Buddy ne arată că medicii se pot 
înșela în privința evoluțiilor copiilor cu probleme 
medicale complexe. 

În prezent, părinții află că vor avea un copil 
cu sindrom Down încă înainte ca acesta să se 
nască și în acest context trebuie să facă față 
presiunilor de a alege opțiunea avortului. Se 
estimează că doar 11% dintre femei receptează 
pozitiv un diagnostic pre-natal de sindrom Down. 

Un sondaj arată că 13% dintre medici au recu-
noscut că au exagerat intenționat aspectele ne-
gative ale sindromului Down pentru a le convinge 
pe mame să facă avort. O astfel de discriminare 
capitală duce la uciderea copiilor nenăscuți, ființe 
omenești nevinovate și în același timp le refuză 
famiilor lor și societății șansa de a-i cunoaște și iubi. 

Povestea lui Buddy și multe altele similare 
oferă părinților speranță atunci când se confruntă 
cu incertitudinea viitorului copilului lor.

Sursa: liveaction.org, stiripentruviata.ro

Ipocrizia societăţii care aclamă drepturile omului: 
Fragilitatea interzisă a copiilor cu sindrom Down

În societatea noastră, bazată pe lărgirea 
utilităţilor, pe profit şi eficienţă, apar tot mai des 
cazuri, general acceptate, de respingere a ce-
lor aşa-zişi slabi şi neputincioşi. Ei sunt slabi şi 
neputincioşi mai ales în raport cu aceste criterii, 
căci chiar psihologia actuală ne arată că dimi-
nuarea unei anume abilităţi face ca altele să fie 
deosebit de puternice.

De fapt, în spatele acestei respingeri se află 
o veche tentaţie a oamenilor pentru conceptele 
de eugenie şi eutanasie, reactivate astăzi, care 
ne amintesc de conceptul nazist „lebensunwer-
tes Leben”, adică „viaţă care nu merită trăită”. 
Facem aceste referiri ca să creăm un cadru 
mai larg pentru a înţelege recentul caz de la 
Maternitatea Giuleşti, când o mamă şi-a avor-
tat copilul diagnosticat cu sindromul Down, iar 
medicul a refuzat să-i acorde ajutor din motive 
religioase.

Mass-media a prezentat acest caz, în general, 
unilateral, înfierând medicul şi nepunându-şi 

prea multe întrebări asupra copilului, care s-a 
născut viu şi a trăit 10 minute. Este de neînţeles 
modul în care a fost tratat acest copil cu sindrom 
Down. Mai mulţi oameni, poate creştini, s-au 
comportat cu acesta ca şi cum nu ar fi existat. 
Un cotidian central, care se pronunţă împotriva 
discriminării oamenilor cu handicap, prezentând 
mai multe cazuri ale unor astfel de oameni, care 
au reuşit în viaţă, recent, anunţa sosirea lui Nick 
Vujicic (un tânăr fără membre, care îi învaţă pe 
alţii, mult mai dotaţi ca el, optimismul vieţii) în 
România. Redactorii aceluiaşi cotidian nu şi-au 
pus deloc problema morţii violente a acestui copil 
de la Maternitatea Giuleşti. Nu mă refer aici la 
traumatismul mamei, care oricum există şi va 
exista: un avort rămâne un avort. Este însă greşit 
să ne închipuim sau să pretindem că un copil cu 
handicap este întotdeauna nefericit. Chiar cele 
mai elementare experienţe de viaţă ne pot arăta 
că ei pot fi şi sunt adesea fericiţi. 

(Continuare în pag. 8)
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(Urmare din pag. 7)
Şi dacă este adevărat că un asemenea om 

va suferi, într-un anume fel, acest lucru nu jus-
tifică uciderea lui prin avort. Toţi trecem în viaţa 
noastră prin diverse suferinţe, dar suferinţele nu 
ne privează de dreptul de a trăi.

Răspunsul Federaţiei Organizaţiilor 
Pro-Vita Ortodoxe din România

Singurul răspuns coerent şi ferm în faţa si-
tuaţiei apărute la Maternitatea Giuleşti a venit 
din partea Federaţiei Organizaţiilor Pro-Vita 
Ortodoxe din România. În comunicatul de presă, 
emis la începutul acestei săptămâni (articolul 
este publicat online în aprilie 2011 – n.n.), este 
condamnată „legislaţia care permite avortul” şi 
este acuzată „lipsa oricărei proceduri instituţio-
nale de consiliere şi sprijinire a femeii şi familiei 

în criză”. Federaţia Pro-Vita susţine că presa dă 
dovadă mai degrabă de ipocrizie decât de ne-
informare. Jurnaliştii români, de fapt, „se prefac 
a nu vedea nedreptatea profundă a motivaţiei 
pentru care s-a apelat la avort: probabilitatea ca 
fătul să sufere de sindrom Down. Condamnarea 
la moarte a unei fiinţe umane lipsite de apărare 
pentru „vina” de a avea o afecţiune genetică 
este dovada că societatea care o acceptă şi 
practică nu este o societate a dreptăţii, echităţii 
şi umanismului – aşa cum se pretinde a fi -, ci 
una a barbariei, discriminării şi bunului plac, a 

domniei celui puternic împotriva celui slab”. Re-
prezentanţii Federaţiei Pro-Vita se întreabă: „La 
ce mai folosesc sumele colosale alocate educa-
ţiei privind drepturile oamenilor cu dizabilităţi şi 
integrării acestora în societate, de vreme ce un 
număr tot mai mare dintre dizabilii nenăscuţi sunt 
eliminaţi, atunci când o lege strâmbă o permite, 
fără scrupule şi remuşcări?” Ei avertizează că 
„până la eliminarea lor după naştere – şi repeta-
rea unor episoade dramatice, recente, ale istoriei 
umanităţii – nu mai este decât un pas”.

Acordul mamei este întotdeauna 
liber consimţit şi informat?

Medicii se află într-o situaţie destul de dificilă, 
căci nu de puţine ori ei au fost daţi în judecată 
chiar de părinţi pentru naşterea unui copil cu un 
astfel de sindrom. Pe de altă parte, chiar dacă 

medicul propune aceste 
analize, decizia finală, „in-
dividuală” şi „liber consim-
ţită”, cum se spune astăzi, 
este de partea mamei. Şi 
nu se pune problema ju-
decării părinţilor aici. Însă 
presiunile asupra femeilor 
gravide, necunoaşterea de 
către părinţi a procedurilor 
biotehnologice, apoi, lip-
sa primirii şi recunoaşterii 
în societate a copiilor cu 
handicap deja născuţi sau 
nenăscuţi, toate aceste 
fapte reduc, cum se vede, 
libertatea de decizie a pă-

rinţilor. Iată ce spun studiile din Franţa (la noi, 
din păcate, asemenea studii încă nu există). Un 
studiu efectuat recent de Unitatea Inserm 912, 
condus de Valerie Seror, a arătat că majorita-
tea femeilor nu erau conştiente de implicaţiile 
acestui tip de diagnostic. În special, „40% dintre 
ele nu şi-au dat seama că s-ar putea confrun-
ta, la un moment dat, cu decizia avortului. Mai 
mult de o jumătate dintre ele nu s-au gândit la 
faptul că diagnosticul ar putea duce la amnio-
centeză şi aproximativ o treime nu au înţeles 
rezultatele testului sanguin”. Preşedintele 

Ipocrizia societăţii care aclamă drepturile omului: 
Fragilitatea interzisă a copiilor cu sindrom Down
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• Publicat de Gheorghe Anghel

Renumitul actor Jonathan Jackson a mărturisit 
într-un interviu recent faptul că apropierea de 
Hristos a început în ţara noastră. „Pentru mine 
călătoria spre Ortodoxie a început în România”, 
a declarat actorul american.

„Și cred că asta s a întâmplat grație rugăciunilor 
credincioșilor din România – și, evident, și celor ale 
monahilor din Sfântul Munte și ale altora, din alte părți 
ale lumii, dar în mod special din România, pentru că 
prima oară când am văzut o procesiune (de Paști) a 
fost în România, de la fereastra hotelului.

Am văzut o procesiune de oameni care purtau 
lumânări și habar nu aveam despre ce era vorba… 
Și când m au învățat să spun Hristos a înviat! Deja 
ceva se deștepta în mine.

Actorul convertit în urmă cu câţiva ani a explicat 

că apreciază foarte mult la Ortodoxie faptul că „ea 
nu constă doar din filosofii sau idei pur intelectuale”.

„Miezul ei este experiența concretă. Ortodoxia în-
seamnă întâlnirea, relația cu Dumnezeu și cu familia 
Lui – de pretutindeni, dar și din toate epocile istorice; 
comuniunea cu sfinții… Dar este o experiență, o 
întâlnire”.

Perioada de carantină a crescut ocaziile de lectură

Cel mai mult i-a lipsit actorului, în perioada de 
carantină, faptul că nu a putut participa la slujbele 
Bisericii. Un alt motiv de tristeţe a fost privarea de 
Sfânta Împărtăşanie.

Cu toate acestea, spune el, „nu simt că ar trebui 
să deznădăjduim (…) Au fost momente, în istorie, în 
care oamenii nu au putut primi Sfânta Împărtășanie 
– și încă mai sunt; sunt zone în lume în care nu 
există preot”.

(Continuare în pagina 10)

Pentru mine călătoria spre Ortodoxie a început 
în România, spune Jonathan Jackson

Comitetului Consultativ Naţional de Etică din 
Franţa, referindu-se, în 2007, la diagnosticul 
prenatal, afirma pentru „Le Monde” că „Franţa 
construieşte treptat o politică de sănătate, care 
flirtează tot mai mult cu eugenia (…). Adevărul 
este că esenţialul activităţii de diagnostic pre-
natal este suprimarea şi nu tratamentul. Astfel, 
diagnosticul prenatal se referă la o perspectivă 
terifiantă: eradicarea”.

În asemenea situaţie, ne întrebăm de ce nu 
s-ar lua în considerare sprijinul moral şi experi-
enţa familiilor cu copii care au fost depistaţi cu 
atare maladii, dar au renunţat de bunăvoie la 
aşa-zisul „avort terapeutic” (terapeutic?! – copilul 
moare, iar mama rămâne cu traume pe viață – 
n.n.)? Există atât de multe cazuri ale părinţilor 
care îngrijesc copii cu sindromul Down sau cu 
alte dizabilităţi, copii care ştiu să se bucure de 
viaţă nu mai puţin decât oamenii cu o sănătate 
înfloritoare, potrivit canoanelor utilitarismului 
modern. Cine sunt aceste familii? De ce au fost 
de acord să dea naştere unui copil cu handicap 
în deplină cunoştinţă de cauză? Care sunt moti-
vaţiile lor? Să le dăm voie să vorbească pentru a 
ne îmbogăţi din experienţa lor valoroasă. Viitorii 
părinţi pot astfel să se informeze mai bine şi pot 
fi pregătiţi psihologic cu privire la primirea unui 
copil cu o asemenea patologie, pentru îmbună-
tăţirea condiţiilor sale de viaţă, atât la naştere, 
cât şi după aceea.

Învăţămintele comunităţilor 
„Arca” şi „Credinţă şi lumină”

Jean Vanier, cunoscut filosof şi teolog canadian, 
a înfiinţat comunităţile „Arca” (L’Arche) şi „Credinţă 
şi lumină” (Faith and Light), care există în toată 
lumea şi care vin tocmai în sprijinul oamenilor cu 
dizabilităţi. Timp de patru decenii, acest teolog şi 
filosof a călătorit în toată lumea, creând o reţea de 
comunităţi, în care oamenii cu dizabilităţi, asistenţii 
voluntari şi personalul auxiliar locuiesc împreună 
sub acelaşi acoperiş. Oamenii cu dizabilităţi, de 
care încercăm să ne izolăm şi pe care noi îi con-
siderăm fără valoare, susţine Jean Vanier în cărţile 
sale, au puterea de a ne învăţa şi chiar de a ne vin-
deca. „Deşi, într-un fel, mai puţin capabili, oamenii 
cu dizabilităţi sunt adesea înzestraţi cu inimi simple, 
iubitoare şi încrezătoare. În comunităţile noastre 
precum „Arca” sau „Credinţă şi lumină”, aceştia 
au un mod incredibil de a întâmpina oamenii. De 
cele mai multe ori sunt plini de bucuria vieţii, care 
atrage, deschide inimile şi aduce bucurie. Ei sunt 
adesea mai puţin complicaţi decât cei prinşi în 
nevoia de a avea succes, putere şi admiraţie. Ei 
nu cer atât de mult admiraţie, cât relaţii simple, de 
prietenie” (Jean Vanier, „Finding Peace”, House of 
Anansi Press, 2003).

Articol de Larisa Iftime, 
publicat în cotidianul BOR, „Lumina”

Sursa: culturavietii.ro
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de Alexandra Nadane, 
AlexandraNadane.ro

Ce ați face dacă cineva v-ar întreba: sunt însărcinată, 
copilul are risc de deces imediat după naștere, va orbi la 
câteva luni, va fi diagnosticat cu autism la 4 ani, va face 
crize de 30 de ori pe zi – ce să fac?

Să fim sinceri, în România celor mai mult de 23 de 
milioane de avorturi, majoritatea răspunsurilor ar fi: avort.

Kodi Lee are 22 de ani, a trecut printr-o operație care 
i-a salvat viața la 5 zile după naștere, a orbit la trei luni, 
a fost diagnosticat cu autism la patru ani și face 30 de 
crize pe zi.

Când Kodi a început să cânte pe scena America’s 
Got Talent, totul s-a transformat în jurul lui: șoc, bucurie, 
apreciere instantanee pentru talentul lui.

După câteva secunde de cântat au început aplauzele, 
iar la jumătatea piesei sala era deja în picioare. O parte 
din membrii juriului își ștergeau lacrimile, iar pe chipurile 
spectatorilor se citea gândul: „Wow, cum, e posibil asta? 
Un copil nevăzător și cu autism să cânte așa?”

La sfârșit, cu o sală întreagă în lacrimi, Golden buzz-ul 
a venit firesc.

Am plâns și eu văzând clipul și primele gânduri au fost:
Doamne, cum ar fi dacă am primi vestea că se va naște 

un copil nevăzător și cu autism cu aceeași dragoste cu 
care este primit acum Kodi, nevăzător și cu autism?

Cum ar fi să purtăm fiecare copil pe brațele dragostei noas-
tre, așa cum mii de oameni au susținut prin aplauze cântecul 
lui Kodi, iar în două zile de la apariția pe youtube mai mult de 
17 milioane de oameni au văzut interpretarea lui doar pe acest 
portal și mai mult de 50.000 au lăsat aici comentarii?

Alexandra Nadane: „Cum ar fi dacă 
am primi vestea că se va naște un copil 

nevăzător și cu autism cu aceeași dragoste 
cu care este primit acum Kodi Lee?”

(Urmare din pagina 9)
„Un prieten de al meu îmi spunea că în Alaska a 

existat o vreme în care preotul nu venea decât de 
două ori pe an, iar oamenii stăteau șase luni fără să 
primească împărtășanie. Sau perioade în care mo-
nahii se retrăgeau în singurătate pe toată perioada 
Postului Mare sau a Săptămânii Mari. Așadar nu cred 
că ar trebui să cădem în deznădejde”.

Pe lângă aceste neajunsuri, actorul a identificat şi 
aspecte pozitive în contextul sanitar actual, deoarece 
a crescut „timpul de lectură și de rugăciune”.

„Perioada asta de carantină a crescut ocaziile de 
lectură și textele pe care am încercat să le parcurg. 
Un prieten de al meu mi a dat ideea să recitesc Noul 
Testament (de la un cap la altul) și așa am și făcut. 
Am mai citit și alte cărți, cum ar fi o carte scrisă de 
Sfântul Sofronie de la Essex, intitulată Despre rugă-

ciune, care este pur și simplu uluitoare”.

Documentar despre viaţa Sf. Iosif Isihastul

Actorul a vorbit şi despre documentarul în care a 
jucat rolul Sfântului Iosif Isihastul.

„A fost ceva neașteptat și o adevărată binecu-
vântare pentru toți cei implicați în realizarea filmului. 
Iar eu am fost mai ales entuziasmat și recunoscător 
pentru faptul că acest film a fost ca o recunoaștere 
a lucrării pe care o fac călugării de la Mânăstirea 
Vatopedu”.

Este o mare cinste și bucurie să văd că acest 
documentar a primit recunoașterea pe care a primit 
o… Deci, m-am simțit binecuvântat.

Jonathan Jackson

Câştigător a cinci premii Emmy pentru interpre-
tarea din serialul „General Hospital”, cunoscut şi 
din rolurile pe care le-a avut în alte filme precum 
„Nashville”, „Tuck Everlasting” sau „Insomnia”, 
unde a jucat alături de Al Pacino şi Robin Williams, 
Jonathan Jackson s-a convertit la ortodoxie în urmă 
cu aproape opt ani.

Jonathan este și vocalistul formației Enation și 
autor al lucrării „Book of Solace and Madness”, pu-
blicată în 2012.

Sursă foto: Park Cities People / text: basilica.ro

Pentru mine călătoria spre Ortodoxie a început 
în România, spune Jonathan Jackson
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Cum ar fi să recunoaștem darurile extraordinare cu care 
fiecare copil vine în lume? Un doctor specialist în autism 
a declarat în legătură cu prestația lui Kodi că fiecare copil 
cu autism are calități extraordinare, dar de cele mai multe 
ori ele nu sunt descoperite și nu sunt dezvoltate.

Cea care s-a luptat pentru a-i cultiva talentul este mama 
lui, Tina Lee.

Ea a spus: „Când asculta muzică, ochii lui se făceau 
mari și începea să cânte și atunci am realizat, cu lacrimi 
în ochi, că este un entertainer. Datorită muzicii, a putut 
să reziste în această lume. Pentru că, atunci când ești 
autist, este dificil să faci ceea ce face toată lumea. Muzica, 
practic, i-a salvat viața”.

Simon Cowell, unul dintre jurații America’s Got Talent, a 
declarat: „O să-mi amintesc acest moment tot restul vieții”.

Kodi a reușit să schimbe inima multor oameni față de 
copiii care se nasc cu dizabilități, mama lui s-a zbătut foarte 
mult pentru a-l sprijini, jurații și publicul de la America’s 
Got Talent i-au dat Golden Buzz și au făcut ca povestea 
lui să devină cunoscută.

Dacă urmăriți primul moment în care Kodi intră în 
scenă veți vedea o prezență curajoasă, senină, dar care 
nu anunță neapărat explozia de talent și bucurie care va 
urma. La fel se întâmplă cu fiecare copil nenăscut despre 
care noi avem temeri și incertitudini. Nu știm niciodată ce 
va deveni, unde va ajunge și câți oameni va face fericiți.

Kodi mai are un frate și o soră. Fratele lui a scris pe 
Instagram: „Tu ești cel mai bun frate mai mare pe care l-ar 

putea avea cineva, m-ai 
inspirat și ești modelul 
meu în viață”.

Kodi – apropo, are un site 
https://www.kodileerocks.
com/ cu activitatea lui 
muzicală, care este foarte 
amplă și complexă, cântă 
la șase instrumente, dan-
sează – este un răspuns 
viu la întrebarea cu care 
am început acest articol.

Dacă acum 22 de ani 
și câteva luni părinții lui ar 
fi zis: nu se merită să tră-
iască acest copil, va fi orb 
și cu autism, nimeni nu 
ar fi știut cine este Kodi. 
Așa cum nu știm ce a pus 
Dumnezeu în niciun copil 
dintre cei a căror viață a 
fost luată înainte de a se 
naște.

Tinei și soțului ei, lui 
Kodi, fraților lui: Mulțumim, 
ne demonstrați fără tăgadă că fiecare viață este un dar 
unic și infinit de prețios! 

stiripentruviata.ro

Despre sindromul Down
Ce este sindromul Down?

Sindromul Down sau trisomia 21 este o afecțiune 
cromozomială provocată de prezența unui cromo-

zom suplimentar în construcția genetică (genomul) 
și care este prezentă încă din momentul conceperii 
embrionului afectat.

Trăsăturile caracteristicile ale indivizilor afectați de 
sindromul Down au fost pentru prima dată descrise 
în 1866 de Dr. John Langdon Down (1892-1896). 
În următorii 90 de ani, cauza sindromului lui Down 
a rămas un mister. Apoi, în 1959, medicul francez 
Jerome Lejeune și Patricia Jacobs au identificat în 
mod independent cauza ca fiind o anomalie genetică.

Ființele umane au în mod normal 46 de cromo-
zomi în fiecare celulă, aranjate în 23 de perechi. 
Toate celulele sunt supuse unui proces numit divizi-
une celulară, care poate să apară în două moduri:

1. Primul, mitoza, permite corpului uman să 
crească în timp, iar o celulă „mamă” să se dividă în 
două celule „fiice”, ambele având același număr de 
cromozomi ca celulele mamă – adică 46.

2. Cea de-a doua metodă de diviziune celulară 
– numită meioza – apare în ovarele sexului feminin 
și în testiculele sexului masculin. Celula mamă se 
împarte în două celule fiice, fiecare având jumătate 
din numărul de cromozomi: adică 23. Aceste celule 
sunt celule sexuale (ovulele feminine și spermato-
zoizii masculini).

Uneori, în timpul meiozei, se întâmplă ceva și 
într-una dintre celulele sexuale apare un cromozom 
suplimentar. 

(Continuare în pagina 12)
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Despre sindromul Down
(Urmare din pagina 11)
Acest lucru se întâmplă cel mai adesea în cromozo-

mul 21, care este unul dintre cei mai mici cromozomi, 
și are ca rezultat ceea ce este cunoscut sub numele de 
trisomie 21 (o celulă care are trei în loc de două copii 
ale cromozomului 21 în nucleu). Dacă această celulă 
sexuală este fecundată, va rezulta sindromul Down.

O persoană care se naște cu sindrom Down pre-
zintă trăsături fizice distincte și un grad de întârziere 
mintală (retard psihic). Deși Sindromul Down este 
permanent, marea majoritate a celor născuți cu sin-
drom Down pot duce o viață activă, având un anumit 
grad de independență.

Sindromul Down reprezintă o afecțiune cromo-
zomială (o afecțiune din naștere, care este prezentă 
la copil încă din momentul conceperii) cauzată de 
prezența unui cromozom 21 suplimentar (în general 
la nivelul perechii de cromozomi 21).

Cele trei tipuri majore de sindrom Down

1. Trisomia 21 standard. Aproximativ 95% 
din persoanele cu sindrom Down au Trisomia 21. 
Persoanele cu Trisomie 21 standard prezintă un 
cromozom 21 suplimentar în fiecare celulă. Acest ex-
tra-cromozom 21 provine din ovul sau spermatozoid. 
Se presupune că în timpul formării celulelor sexuale 
cei doi cromozomi 21 nu se separă (nondisjuncție).

În timpul fertilizării, la fuziunea dintre ovul și sperma-
tozoid (în mod normal fiecare cu 23 de cromozomi) unul 
va avea un cromozom în plus în poziția 21, rezultând o 
celulă cu 47 de cromozomi. Această celulă, cu dezvol-
tarea embrionului, se multiplică, fiecare celulă va avea 
47 de cromozomi, dezvoltându-se sindromul Down. 
(Citește mai detaliat la „Cauzele sindromului Down”).

2. Sindromul Down tip translocație (aproximativ 
4% din cazuri) este singura formă care poate fi uneori 
moștenită direct. Oricum, majoritatea cazurilor de 
sindrom Down tip translocație sunt mutații genetice 
sporadice (întâmplătoare), de cauză necunoscu-
tă. Doar un sfert din cazurile cu sindrom Down tip 
translocație sunt moștenite. (Citește mai detaliat la 
„Cauzele sindromului Down”).

3. Mozaicismul (1% din cazuri). Persoanele 
cu sindrom Down mozaic prezintă un cromozom 
21 suplimentar doar în anumite celule, pentru că 
nondisjuncția apare după fertilizare, în timpul formării 
embrionului. Din această cauză, acestea prezintă o 
mixtură de celule trisomice și celule normale. Mixtura 
poate varia de la foarte puține celule trisomice până 
la un procentaj de 100 %.

Depinzând de proporția celulelor trisomice și a 
părții corpului care conține aceste celule, persoa-
nele pot fi mai mult sau mai puțin afectate, atât în 
ceea ce privește trăsăturile fizice, dar și a nivelului 
abilităților față de persoanele cu Trisomie standard 
sau translocație.

Ca și în cazul tuturor tipurilor de sindrom Down, nu 
se poate preciza la naștere cât de afectată va fi o per-
soană, numai timpul va arăta gradul de dezvoltare al 
copilului. (Citește mai detaliat la „Cauzele sindromului 
Down”). - sursa: updown.ro/despre-sindromul-down/

Nota bene: Cei care doresc să ne trimită mate-
riale pentru numărul viitor al revistei noastre ne pot 
scrie pe e-mail la: asociatiaDART@gmail.com. Vă 
mulțumim!

Text: intercogito.ro, foto: pixabay


