
Синдром на Даун 

21 март е Международният ден на хората със Синдром на Даун. Този ден  е за 

подкрепа от страна на всички нас – родители, приятели, учители, 



специалисти по целия свят, които се стремят да променят нагласата към хората, 

родени с тази генетична аномалия.  

Денят – 21-о число на третия месец не е избран случайно, а за да покаже, че 

синдромът на Даун е свързан с тризомия (три копия) на 21-вата хромозомна 

двойка. 

Английският невролог и фармацевт John Langdon Down 

(чието име носи синдрома в наши дни) описва през 1866 г. първия случай на този 

синдром като самостоятелен, разграничен от останалите заболявания и 

увреждания. Той въвежда и термина „монголизъм“, като нарича болните 

„монголоидни идиоти“ поради типичната им заоблена форма на лицето и очи 

във форма на бадем – белези, присъщи на монголоидната раса. 

През 1959 г. Lejeune и Jacobs установяват, че Синдромът на Даун е резултат от 

Тризомия 21. Това е най-често срещаната генетична аномалия, която се дължи 

на една допълнителна хромозома в 21-ата хромозомна двойка.  

Честотата на раждане на индивид със Синдром на Даун е приблизително 1 на 

700, като тя е еднаква във всички страни, във всички раси и във всички социални 

групи. Годишно в България се раждат около 100 такива деца.  

Най-важното нещо, което трябва да се знае за хората със Синдром на Даун -  те 

са по-скоро подобни на останалите, отколкото различни от тях.  

Неслучайно наричат тези деца „слънчеви“. Те са усмихнати и любвеобилни, 

силно се привързват към близките си и имат подчертана потребност да дават и 

приемат любов. Изключително важно е децата да бъдат подкрепяни от своите 

близки, за да могат да развият заложбите и уменията си. Те са деца като всички 

останали и имат интереси също като своите връстници. Но особено много обичат 

да се включват в дейности с приложен характер – рисуване, моделиране, пеене, 

музика. С радост участват в общи игри с връстниците си. Децата с Даун Синдром 

постигат обучителни резултати, когато се прилага индивидуален подход, 

базиран на силните им страни. Могат да водят независим живот и да овладеят 

професионални умения, свързани с техните интересите. 

 

Източници: 

http://downsyndrome.bg/kakvo-e-daun/ 

https://bg.wikipedia.org/wiki/ 

https://bnr.bg/varna/post/101440204 

http://downsyndrome.bg/kakvo-e-daun/
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