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Paula urodziła się 7 grudnia 2009 roku z rzadkim, nieuleczalnym zespołem Pradera-Williego.  
Jest to uwarunkowana genetycznie chorobą, występującą z częstotliwością 1:25 tys. W Polsce rzadko 
wcześnie wykrywana, istnieje około 200 potwierdzonych klinicznymi badaniami przypadków chorych. 
Głównym problemem zespołu jest ogromny apetyt, nad którym chory nie może zapanować, w związku  
z ciągłym brakiem odczucia sytości. Chorzy czują się wiecznie głodni, co powoduje, że myślenie o jedzeniu 
staje się obsesją. Powoduje to otyłość, sięgającą nawet 200% normy. Innym problemem zespołu jest 
obniżone napięcie mięśni co wpływa na opóźnienie rozwoju psychoruchowego. 

Można temu zapobiec, dzięki odpowiednim formom rehabilitacji, psychoterapii, leczeniu hormonem wzrostu 
oraz utrzymaniu ścisłej i rygorystycznej diety niskokalorycznej. Obecnie Paula jest pod stałą opieką 
specjalistów z Kliniki Chorób Dzieci w Szczecinie, gdzie od lipca 2012 roku jest objęta terapią hormonem 
wzrostu. To jedyny lek, który może pomóc Pauli. Poprawia on metabolizm oraz siłę mięśni. Podawany jest 
codziennie w postaci zastrzyku, do ukończenia przez dziecko pełnoletności.  

Cały czas pozostaje pod opieką także specjalistów m.in.: neurologa, dietetyka, genetyka, lekarza  
ds. rehabilitacji, psychologa, laryngologa, kardiologa, okulisty. Wymaga specjalistycznej i intensywnej 
rehabilitacji psychoruchowej, terapii logopedycznej oraz terapii zajęciowej, które potrzebne są  
do prawidłowego jej rozwoju, co uzyskujemy też podczas jej codziennego pobytu w Przedszkolu 
Integracyjnym. Nowymi metodami stymulacji rozwoju są hipoterapia, dogoterapia oraz terapia metodą 
Halliwick (rehabilitacja w wodzie). Niestety część z nich, nie jest refundowana, dlatego Paula korzysta z usług 
prywatnych. Paula powinna uczestniczyć w turnusach rehabilitacyjnych, co najmniej 5-6 razy w roku,  
na które nas nie stać, gdyż cena jednego turnusu/ wyjazdu wynosi obecnie minimum 5.500 złotych.  

Wierzymy, że intensywna stymulacja psychoruchowa, połączona z terapią hormonem wzrostu,  
przy utrzymaniu ścisłych zaleceń dietetycznych, pomoże naszej córeczce w lepszym rozwoju i co za tym idzie 
przygotuje ją do samodzielnego życia.  

                       Paula robi duże postępy - zaczęła samodzielnie chodzić.  Niestety jak dotąd nie mówi… 

Dlatego prosimy pomóżcie nam kontynuować rozpoczętą walkę o zdrowie naszego dziecka, poprzez 

gromadzenie niezbędnych środków potrzebnych na jej intensywną rehabilitację i leczenie.  

Pomóżcie poczuć nam, że zrobiliśmy wszystko co było w naszej mocy, aby Paula była zdrową dziewczynką. 

Rodzice – Barbara i Marcin Peplińscy 


