
Sóc la Nuria, mare de la Paula i membre de l’associació del 

Síndrome Phelan McDermid. 

M’agradaria explicar-vos quina és la nostra història ... Paula fa 

dos anys que va a l’escola i està encantada. Ella és una nena molt 

feliç, a la que li encanta anar a l’escola i treballar amb els/les 

mestres i els seus companys/es, ajudar-los, jugar amb ells/es, 

fer-los fortes abraçades, cantar, saltar, ... tot allò que fan la resta 

de nens i nenes de la seva edat. Si la veieu per l’escola de ben 

segur que li treureu un gran somriure. 

Al mes de juny passat, desprès d’un any intens de proves i 

hospitals li van diagnosticar una alteració genètica rara, 

coneguda com a Síndrome de Phelan McDermid.  

Des d’aquell moment va començar la nostra lluita per tal d’aconseguir totes les ajudes 

mèdiques i terapèutiques que necessita i ajudar-la així, a millorar la seva qualitat de 

vida. 

No us enganyaré han estat uns mesos molt durs i difícils. Costa acceptar que això li 

està passant a la teva filla, aquella persona a la que més estimes i per la qual faries 

qualsevol cosa.  Però amb el pas del temps te n’adones que la vida, per molt dura que 

sigui, continua i que cal seguir lluitant. 

Tenim la sort de tenir a la Paula al nostre costat, donant-nos lliçons de vida dia a dia, 

donant-nos forces per a continuar sempre endavant i sorprenent-nos amb els seus 

petits avenços. 

 

I potser us pregunteu ... què és el Síndrome Phelan McDermid? 

Aquest Síndrome o delecció del cromosoma 22q13, és una condició genètica 

considerada com a malaltia rara. Està causada en la majoria de casos per la pèrdua de 

material genètic de l’extrem terminal del cromosoma 22. La característica comuna de 

tots els afectats és l’absència o mutació del gen SHANK3. L’absència d’aquest gen 

suposa que els afectats pateixen un retard en el desenvolupament en diverses àrees, 

especialment en la capacitat de parlar.  

De moment, i per desgràcia, no existeix cap cura o tractament, però sí unes teràpies 

que els ajuden a pal·liar i millorar els efectes en el seu dia a dia, amb teràpia física, 

teràpia del llenguatge i teràpia psicològica. 

Paula, a dia d’avui treballa dur i avança positivament en el seu desenvolupament, tot i 

que necessita una mica més de temps per fer les coses i més ajuda. Estem molt agraïts 

amb l’escola i en especial amb l’equip docent que treballa cada dia amb ella i ens ajuda 

a avançar en aquest camí. 

 

Necessitem la vostra ajuda i col·laboració per continuar avançant! 

 

Gràcies de tot cor. 


