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- co to jest?
Autyzm, ADHD, Zespół Downa nazwy, z którymi już się zżyliśmy,
choć jeszcze 20-30 lat temu było to coś nowego,
nieznanego i często niepokojącego.
Dziś, ilość fachowych opracowań, dokumentów, programów telewizyjnych
jest spora i z każdym rokiem baza informacji o tych przypadłościach się
powiększa. Wielu z nas dowiaduje się, że sąsiad, kolega, ktoś z rodziny
ma z taką dolegliwością bezpośrednią lub pośrednią styczność
i przestaje to być rzeczą dziwną,
niespotykaną czy jak to czasami słyszymy - wstydliwą.
Kolejnym zaburzeniem, o którym społeczeństwo wie mało ale coraz częściej się
z nim spotyka jest Zespół Di George’a, zwany również Zespołem mikrodelecji*
chromosomu 22q11.
Znamienny jest tytuł ulotki przygotowany przez Stowarzyszenie rodzin z tym
Zespołem (Stowarzyszenie 22q11 Polska):
Zespół delecji 22q11 - Najczęściej występująca wada genetyczna, o której
nigdy nie słyszałeś/słyszałaś.

Według dostępnych opracowań częstość występowania delecji może
dotyczyć 1 na 2000 żywo urodzonych dzieci. Dzieci z tym Zespołem mogą
doświadczać nieprawidłowej budowy i funkcjonowania różnych organów
i narządów organizmu, poczynając od różnych wad serca, zaburzonej budowy podniebienia (np. rozszczepy, podniebienie krótkie), poprzez problemy
kostno-szkieletowe, zanik grasicy i wiele innych. Wyróżniają je także pewne
cechy dysmorfii twarzy, związane z budową nosa, położenia oczu czy
budowy uszu. Poza niedomaganiami związanymi z budową fizyczną osoby
z delecją dość często cierpią na zaburzenia ze sfery psychicznej. Najczęściej muszą zmagać się z różnego rodzaju lękami, nadpobudliwością czy
depresją. Dość znacząca ilość osób dorosłych z Zespołem zapada na schizofrenię. Genetycy wymieniają ponad 180 cech klinicznych charakteryzujących ten Zespół, spotykanych w różnym zestawieniu i nasileniu. Zwykle
u jednej osoby można doliczyć się od kilkunastu do kilkudziesięciu tych cech.
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Każdy przypadek jest inny. Na szczęście
w gronie 300 rodzin zwykle na każdy
problem udaje się znaleźć rozwiązanie
lub przynajmniej osoby o podobnym doświadczeniu. Jedyną kwestią w stosunku
do której grupa rodziców jest bezsilna są
przypadki śmierci podopiecznych. Od początku istnienia grupy wsparcia pożegnaliśmy w naszym gronie blisko dziesiątkę
dzieci. To trudne doświadczenie skłoniło
rodziców do podjęcia decyzji o wspólnych
modlitwach na odległość, w zaciszu własnego domu. Raz w tygodniu, wieczorem,
rodziny skupione wokół grupy wsparcia
“spotykają się” duchowo na niosących
ukojenie modlitwach. Po burzy przychodzi
słońce. Trudności mniejsze i większe, smutek i cierpienie są częste u osób i tak już
obarczonych różnymi wadami rozwojowymi oraz ich rodzin. Dlatego też w ramach
grupy wsparcia dzielimy się wszelkimi pozytywnymi, podnoszącymi na duchu wiadomościami. Informacje o zdobyciu nagrody, wyróżnienia czy po prostu zakończeniu
jakiegoś ważnego etapu są bardzo budujące i dają nadzieję dla innych. Zwłaszcza
relacje osób dorosłych z zespołem delecji,
którym udało się zdobyć zawód, samodzielnie podróżować czy po prostu radzić
sobie w codziennym życiu są bardzo cenne.
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