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Zespół Downa. Doświadczenie matek  

i negocjacje z nowoczesnością 

 

 

 Zespół Downa jest jedną z najczęściej występujących wad genetycznych. Zalicza się on 

do grupy trisomii, wśród nich znajduje się także zespół Patau (trisomia 13 chromosomu) i zespół 

Edwardsa (18 chromosomu). Zespół Downa jest trisomią 21 pary chromosomów, co oznacza, że 

do 21 pary (zdrowy człowiek posiada 46 chromosomów połączonych w 23 pary) dołączony jest 

jeden dodatkowy chromosom. Ryzyko urodzenia dziecka z zespołem Downa rośnie wraz z 

wiekiem matki, różne źródła podają, że średnio 1 na 750/1000 żywych urodzeń to dziecko z 

zespołem Downa. Nie wiadomo, co może powodować pojawienie się trisomii 21 pary, oprócz 

bardzo rzadkiego przypadku tzw. translokacji, kiedy to do innego chromosomu (najczęściej 14) 

dołączona jest część informacji genetycznej z chromosomu 21. Mutacja taka może pojawić się 

spontanicznie lub być przekazana przez któregoś z rodziców (jest to tak zwany „rodzinny zespół 

Downa”). 

Choć badacze wiedzą, co odpowiada za zespół Downa, o wiele trudniej jest określić, 

czym się on charakteryzuje. Żadna z wad nie występuje u 100% osób z zespołem Downa, 

występują także w różnych nasileniach i liczbie. Podzielić je można na: cechy wyglądu 

fizycznego, na wady organów wewnętrznych i na upośledzenie umysłowe. Do najczęściej 

występujących należą: płaski profil twarzy, małe, nisko osadzone małżowiny uszne, 

mongoloidalne oczy (migdałowe w kształcie, z fałdami tłuszczu na powiekach), krótka szyja, 

płaski mostek nosa, szerokie nozdrza, „małpia bruzda”- poprzeczna, ciągła linia we wnętrzu 

dłoni, duży język i mała objętość jamy ustnej, wady serca (przede wszystkim niezrośnięte 

komory, między którymi znajduje się, czasem zrastający się z wiekiem, prześwit, wady układu 

pokarmowego, układu moczowego, układu krążenia (wraz z wiekiem pojawia się miażdżyca), 

wzroku, ubytki słuchu, głuchota,  nadczynność/niedoczynność tarczycy, bezpłodność (u 

mężczyzn), niskie napięcie mięśniowe (wiotkość), dysplazja stawów, upośledzenie intelektualne 



na różnym poziomie (lekkim, umiarkowanym lub znacznym) (Minczakiewicz  2010
1
, Stratford 

1993
2
, Zasępa 2008

3
). 

 Celem pracy jest przyjrzenie się temu jak we współczesnej rzeczywistości radzą sobie 

matki osób z zespołem Downa. Zgodnie z wybranymi teoriami opisującymi ponowoczesność, 

żyjemy w świecie gdzie jednostka musi dokonywać ciągłych wyborów dotyczących własnego 

życia i jednostkowej tożsamości w oparciu o oszacowane ryzyko oraz wskazania ekspertów. 

Zdaniem Ulricha Becka (2004)
4
 w dzisiejszym świecie mamy do czynienia z wieloma lękami. 

Wynikają one z wielorakiego ryzyka – tak ze strony rynków ekonomicznych, jak i 

zanieczyszczonego powietrza. Sytuację tę nazywa „światowym społeczeństwem ryzyka”. 

Anthony Giddens (2001)
5
 diagnozuje współczesny świat, w którym człowiek refleksyjnie 

zastanawia się nad każdym aspektem życia. Urefleksyjnia się swoje działania i wybory – to, co 

niegdyś nie musiało być przedmiotem podejmowania decyzji i zastanowienia, dzisiaj wymaga 

refleksji (np. dostęp do środków antykoncepcyjnych każe myśleć o wielkości rodziny).W 

podejmowaniu tych wyborów oraz ocenianiu ryzyka pomagać mają ludziom „systemy 

abstrakcyjne” (Giddens 2001)
6
 – czyli systemy symboliczne i eksperckie. W tak zarysowanej 

przestrzeni matki osób z zespołem Downa podejmują kolejne decyzje odnośnie rehabilitacji, 

leczenia i edukacji swoich dzieci. W pracy analizowane są narracje matek na temat tych 

wyborów.  

Narracje matek są w pracy analizowane w porządku chronologicznym – rozdziały traktują 

kolejno o  doświadczeniu zdiagnozowania dziecka, pierwszych rehabilitacjach, próbach 

wykorzystania mniej popularnych metod farmakologicznego wspomagania rozwoju dziecka, 

wyborze edukacji i projekcjach przyszłości. 

 Dwa wątki tworzą osnowę pracy – pierwszy z nich to rozważania na temat przymusu 

dokonywania przez matki ciągłych wyborów, drugim jest dyskusja o tym co oznacza bycie 
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człowiekiem współczesnym. Okazuje się bowiem, że osoby z zespołem Downa wymykają się 

prostym klasyfikacjom. Analiza narracji matek na temat konieczności ciągłego urefleksyjniania 

swoich wyborów pokazuje, jak różnorodnymi drogami ów procesy przebiegają. Szeroka gama 

najróżniejszych rehabilitacji, terapii, ćwiczeń, diet, leków, metod nauczania i instytucji 

edukacyjnych powoduje ogromne poczucie zagubienia, przy jednoczesnym przymusie 

podejmowania jak najlepszych decyzji (co oczywiście wiąże się również z rosnącą 

odpowiedzialnością). Zauważyć można także, że zachowania matek coraz bardziej przypominają 

konsumpcyjne zależności – matki i ich dzieci nie są już uzależnione od lekarzy/ekspertów. Z tej 

wielości różnych możliwości wybierają ich zdaniem najlepszą opcję (zachowując się jako 

sprawczy klient). Wskazuje to na ogromne zmiany jakie nastąpiły w stosunkach pacjent - służba 

zdrowia.  

Drugim zagadnieniem jest próba zmierzenia się z tym, co oznacza żyć we współczesności i kogo 

w istocie dotyczą teksty traktujące o ponowoczesnym porządku świata. Choć bohaterki pracy w 

pełni korzystają z danych im możliwości wyborów, refleksyjnego projektowania własnego "ja" w 

oparciu o wyliczone i opanowane przez statystyki ryzyko, ich dzieci wymykają się tym ramom. 

Nie tylko nie uczestniczą one w konsumpcyjnym świecie, ale także wiele doświadczeń, które 

(powołując się na badaczy społecznych zajmujących się współczesnością) mają świadczyć o 

naszym cżłowieczeństwie i uczestnictwie w podzielanej ponowoczesnej rzeczywistości nigdy nie 

będzie im dane (choćby kwestia zakładania rodziny czy życie seksualne). Stąd pytanie, czy 

badacze opisujący świat ponowoczesny rzeczywiście roszczą sobie prawa do opisania całej 

rzeczywistości (skoro duża grupa osób jest z niej wykluczona). 

Choć w pracy nie znajdują się proste odpowiedzi na trudne pytania dotyczące tego, jak 

ujmować w teoretyczne ramy życie osób niepełnosprawnych intelektualnie, rozważania na te 

tematy dają podstawy do krytyczniejszego przyjrzenia się współczesnej literaturze dotyczącej 

niepełnosprawności.  

 

 

 

 


