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UN PROJECTE DE FAMÍLIA INESPERAT
Sou pares ¡quina bona noticia!
Per fi ha arribat lesperat moment de tenir
el vostre nadó, una experiència a la que
sarriba amb molta il·lusió i grans
expectatives, però...

Heu detectat que alguna cosa no
va del tot bé en el
desenvolupament del vostre nadó?
n Musculatura tensa i rigidesa en braços i
cames
n Dificultats per subjectar el cap, asseures,
gatejar o caminar a ledat estimada
n Falta dinteracció amb vosaltres: no fixa la
mirada, no respon a estímuls i/o no articula
sons
n Algun episodi epilèptic, crisi o convulsió
n Dificultat per succionar o sennuega
Davant qualsevol dubte cal que acudiu
a un especialista, ja que la detecció
precoç és fonamental

Si es confirma que el vostre fill
té Paràlisi Cerebral
Cal saber que la paràlisi cerebral:
n Comprèn un grup de malalties cròniques que
afecten el moviment corporal, el to muscular i
la coordinació
n Està causada per una lesió cerebral permanent
i no progressiva, però que amb el tractament
adequat i depenent de làrea afectada, el cervell
podria recuperar algunes funcions motores
n Pot anar acompanyada duna discapacitat
sensorial o intel·lectual
n El grau dafectació és diferent en cada persona

S'estima que 1 de cada 500 nadons té
paràlisis cerebral
Confederación ASPACE sempre al vostre costat
Confederación ASPACE és una entitat sense afany de lucre que, a través de les seves federacions,
aglutina associacions fundades per pares i mares com vosaltres, per donar suport a les famílies i
millorar la qualitat de vida de les persones amb paràlisi cerebral i altres discapacitats similars.

Confederación ASPACE ofereix:
n Els millors professionals especialitzats
n 230 Centres datenció

Hi ha moltes coses que podreu fer a partir
dara amb i pel vostre fill

Us esperem a la vostra entitat més propera
Confederación ASPACE
Telèfon: 91 561 40 90
info@familiaspace.org
www.familiaspace.org
www.aspace.org
@ConfeAspace
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