
Down Alapítvány Hírlevele 2021/2.

UI.: Minden Down-babának fontos az egy helyen elérhető orvosi ellátás és a rájuk szabott 
szűrőprogram, mert fejleszteni csak  az egészséges, jó állapotban lévő gyermeket lehet. 
Kérjük, gondoljon a Down Alapítványra adója 1%-ának felajánlásakor! Köszönjük! 

Jelen hírlevelet az Értelmi Fogyatékosok Fejlődését Szolgáló Magyar Down Alapitvány (székhely: 1145 Budapest, Amerikai út 14.; e-mail: down@downalapitvany.hu; telefonszám: 06-1 327-0356; a továbbiakban: 

„Adatkezelő”) küldte Önnek. Adatait az Adatkezelő az Ön hozzájárulásával kezeli, mivel korábban adományozott, és hozzájárult adatai kezeléséhez. Az adatkezelés célja az Adatkezelő munkájának bemutatása. Az 

Adatkezelő az adatokat nem tovabbítja harmadik személy részére. Az Adatkezelő az irányadó jogszabályok alapján vesz igénybe adatfeldolgozót. A jelen levél küldése során adatfeldolgozóként eljár a Human Dialog Kft. 

(kampány szervezése, címlista kezelése), valamint a Prime Rate Kft. (küldemények cimzése, előállítása, postázása). Az Adatkezelőtől tájékoztatást kérhet adatai kezeléséről, jogában áll kérni azok helyesbítését, törlését, 

kérheti az adatkezelés korlátozását, valamint, hogy az Adatkezelőtől az adatokat géppel olvasható formában megkapja. Kérelmét az Adatkezelő fent irt elérhetőségein terjesztheti elő. Amennyiben nem kíván a jövőben 

hasonló megkereséseket kapni, vagy módosítani szeretné adatait, kérjük, jelezze a down@downalapitvany.hu e-mail címen vagy a 06-1 327-0356-os telefonszámon (H–P: 9-12 óra), vagy a 1580 Budapest, Pf. 97. címre 

küldött levélben. A kérelmet az Adatkezelő legkésőbb egy hónapon belül teljesíti. Jogellenes adatkezelés esetén fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu).

Önnek is volt már álmatlan éjszakája a gyermeke miatt? Egy szülő számára 
semmi sem fontosabb, mint az, hogy biztonságban tudja a gyermekét. 

Down-szindrómás gyermeket nevelő szülőként jól tudom, milyen fontos, hogy pontos 
diagnózist kapjon a gyermekem, hiszen a Down-szindrómával járó egészségi állapot 
számtalan rendellenességből tevődik össze. Gyakran csak a Down-szindrómában 
jártas orvosok tudják kideríteni, mi áll egy-egy tünet, panasz hátterében. 

Miki szülei is kétségbeestek, amikor a kisbabájukról kiderült, hogy nem csak 
Down-szindrómás, de szív- és fül-gégészeti rendellenesség is akadályozza 
fejlődését. Sok műtét állt előttük, amelyekhez a Down Dada szolgálatban segítő 
sorstársak adtak erőt Miki szüleinek.

Miki párhetesen bekerült a Down Ambulanciára, ahol komplex szűrővizsgálaton vett 
részt. Mindent megvizsgáltak, ami a Down-szindrómás babáknál gyakran előfordul: 
a szív, az emésztőrendszer, az érzékszervek, a pajzsmirigy, az idegrendszer működését, 
a nyaki gerinc érintettségét. Megállapították a szívrendellenességet, amelyet rövid 
időn belül megműtöttek. A korán, sikeresen elvégzett műtét a jövőt, az életet 
jelentette számára. Ezt követően már járhatott a fejlődésneurológushoz és a korai 
fejlesztőbe, így értelmi és mozgásfejlődése is felgyorsult. 

Ma is rendszeresen jár a Down Ambulanciára, amelynek köszönhetően szépen 
fejlődik. A korai fejlesztés csak akkor lesz sikeres, ha a gyerek egészséges: nem 
fáradékony, nincsenek fájdalmai, kap levegőt, tud figyelni. Ehhez viszont több 
szűrővizsgálatra és hozzáértő orvosra van szükségük, mint nem Down-szindrómás 
társaiknak.

A Down Ambulancia rendelője a korlátozások ellenére folyamatosan fogadta a 
betegeket a COVID-járvány alatt is. Az ottani vezetők és munkatársak mindemellett 
még az alapítványi intézmények lakóinak is nélkülözhetetlen segítséget nyújtottak 
egészségügyi és járványügyi tanácsadással.

Köszönet az Ambulancián dolgozóknak, hogy a vészhelyzetben is helytállnak 
és mindazoknak, akiknek segítsége lehetővé teszi a Down Ambulancia hiánypótló 
szolgáltatásának folyamatos működtetését.

Támogatását szívből köszönöm!

Szeretettel:

dr. Gruiz Katalin
elnök

Fő az egészség!
Most Ön is tehet a Down-szindrómás 

gyerekek egészségügyi ellátásáért!
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Kérjük, támogassa húsvétkor a Down Ambulanciát adományával, ahol 
a Down-szindrómás gyermeket nevelő családok megnyugvást és 
gyakorlati segítséget kapnak mindennapjaikhoz.

IMPRESSZUM ■ Kiadó: Down Alapítvány Felelős kiadó: Dr. Gruiz Katalin ■ Lapalapító: Down Alapítvány ■ Példányszám: 22 500 
Nyomdai előállítás: Prime Rate Kft. ■ Szerkesztőbizottság: Dr. Gruiz Katalin ■ Kiadó és szerkesztőség címe: 1145 Budapest, Amerikai út 14. 
Telefon: 06–1 327–0356 (H–P: 9–12h-ig)

Számlaszámunk: Unicredit Bank 10918001–00000013–38730148
Adószám: 18005282–1–42 ■ email: down@downalapitvany.hu

Adományát átutalással is elküldheti! (Közlemény: az Ön befizetőazonosító száma)

További információk →
www.downalapitvany.hu

Egészségesen Down-szindrómával
A 16 szakrendelést több száz Down-szindrómás 
gyermek látogatja

Csak az a Down-szindrómás gyerek fejleszthető, 
aki egészséges. Ebben működik közre a Down 
Ambulancia egy életen át segítve a gyerekeket és 
szüleiket.

A Down Ambulancia több éve azzal a küldetéssel 
működik, hogy a gyermek fejlődését végigkísérve 
tegye lehetővé azokat a Down-speciális 
szűrővizsgálatokat, amelyek nélkül egy Down-
szindrómás gyermek betegségei rejtve maradhatnak. 
A Down-szindrómás babák akkor sikeresek a 
korai fejlesztésben, ha egészségesek. A Down-
babák betegségre utaló tüneteit sokszor nehéz 
megkülönböztetni a velük született, betegségnek 
nem minősülő rendellenességektől, ezért 
elengedhetetlen a hozzáértő szem és az objektív 
szűrővizsgálat. A pontos diagnózis birtokában 
már nem lehet legyinteni és kezeletlenül hagyni, 
mondván, ez együtt jár a Down-szindrómával. 
Az elhanyagolt tünet, kezeletlen vagy félrekezelt 
betegség súlyosbíthatja állapotukat. 
Az Ambulancia egy megelőzési céllal működtetett, 
16 szakrendelést magában foglaló koncentrált 
ellátási forma. Az itt dolgozó orvosok sokéves 

tapasztalatot szereztek a Down-szindrómásoknál 
gyakran megjelenő rendellenességek, betegségek 
szűrésében, kezelésében, hiszen az elmúlt 10 évben 
közel 500 új páciens fordult meg náluk, évente 
több alkalommal. És még ugyanennyi a korábbi 
betegek közül, hiszen 18 éves korig vehetik igénybe 
az Ambulanciát.  
Sok sérülten született, mára serdülőkorú gyermeket 
nevelő szülő számára egyértelmű, hogy egy olyan 
helyre hozhatja gyermekét szűrővizsgálatokra 
és szükség esetén gyógyításra, ahol részletes 
állapotfelmérést, gyors és biztos diagnózist kap. 

Mint sok minden a mai Magyarországon, a Down Ambulancia jövője is függ a segítségünktől. 
Hogy is engedhetnék el az erre szakosodott orvosok a Down-szindrómás gyerekek kezét?
A családok egyik legfőbb támasza az Ambulancia, ahol nem csak a szűrővizsgálatok folynak, 
de tanácsadásban, lelki és sorstársi segítségben is részesülhetnek. 

→ 10 000 Ft-os támogatásból 
fejlődésneurológiát és speciális terápiát biztosítunk

→ 5 000 Ft-os támogatása 
segítségével egyéni tanácsadást tartunk.

Ha teheti, kérjük, adományozzon online átutalással 
a csekken feltüntetett bankszámlaszámra, a 
közleményben tüntesse fel befizetőazonosítóját! 

Köszönjük!

További információk: www.downalapitvany.hu /Aktuális

Köszönjük Down Ambulancia, Bethesda Gyermekkórház! 

Miki még csak párhetes volt, amikor a Down Dada szolgálaton 
keresztül eljutott a Down Ambulanciára. Itt gyakorlatilag 
megmentették a kisbaba életét, és megalapozták a jövőjét.  
Az egy helyen elvégzett szűrővizsgálatokkal csökkentették a 
betegségek kialakulásának kockázatát, míg a kiszűrt betegségek 
azonnali kezelésével esélyt adtak a mielőbbi gyógyulásra. 
A babák gyógypedagógiai és mozgásfejlesztésére ugyanis csak 
egészségesen kerülhet sor.

Március 21. a Down-szindróma világnapja! 
A tavasz első napján tartott ünnepen felhívjuk 
a figyelmet arra, hogy a világ akkor teljes, ha 
a Down-szindrómás gyerekek és felnőttek is 
köztünk és velünk élhetnek. 03.21 a három 
darab 21-es kromoszómának, a Down szindróma 
okozójának jelképe is.
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