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Wstęp

Problematyka Płodowego Zespołu Alkoholowego (FAS – Featal 
Alco hole Syndrome) jest obecna w polskiej literaturze przedmiotu od 
kilku lat, niemniej jednak badania nad samym zjawiskiem prowa-
dzone są sporadycznie. Stosunkowo niska jest znajomość zagrożeń, 
jakie niesie dla dziecka fakt spożywania alkoholu przez kobietę będą-
cą w ciąży. Teratogenny wpływ alkoholu na rozwijający się płód był 
znany już w  starożytności, a współczesne badania prowadzone we 
Francji, Kanadzie, Stanach Zjednoczonych czy Polsce bezsprzecznie 
na taki fakt wskazują. Warto w tym miejscu zadać sobie pytania: jak 
przezwyciężać i  ograniczać skutki negatywnego oddziaływania al-
koholu na płód?, jak zabezpieczać dzieci przed niebezpieczeństwa-
mi związanymi z prenatalną ekspozycją na alkohol?, jak pracować 
z dzieckiem z FASD?. W związku z powyższym konieczne są dzia-
łania, które przybliżą tematykę spożywania alkoholu kobietom, któ-
re planują macierzyństwo, posiadają dzieci lub aktualnie są w cią-
ży. W  dobie szerokiego dostępu do Internetu, telewizji oraz prasy 
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wymiana informacji jest bardzo prosta, ważne jednak aby dostarczać 
wiadomości sprawdzone, rzetelne i  oparte na faktach.

Wychodząc naprzeciw postulatom dostarczania konkretnej wie-
dzy młodzieży i dorosłym, opracowano niniejszy podręcznik. Ma on 
także służyć opiekunom zastępczym oraz innym osobom mającym 
styczność z  dzieckiem z  FASD oraz jego rodzicami. Opracowanie 
może być wykorzystane w  realizacji szeroko rozumianych działań 
profilaktycznych, przybliżających poruszaną tu problematykę, po-
nieważ zestawiono w nim treści przydatne dla osób prowadzących 
zajęcia z przedmiotów w ramach których pojawiają się treści zwią-
zane z  FASD, jak też dla prowadzących różnorodne szkolenia np. 
dla kandydatów na rodziców adopcyjnych i opiekunów zastępczych 
oraz kursy dla przyszłych małżeństw. 

Opracowany podręcznik jest elementem szeroko rozumianej edu-
kacji prozdrowotnej, a także jedną z wielu możliwości realizacji dzia-
łania w  zakresie profilaktyki alkoholowej na różnych poziomach. 
Zawiera treści o charakterze profilaktycznym adresowane do szero-
kiego grona odbiorców, a w szczególności nauczycieli, pracowników 
socjalnych, opiekunów zastępczych, pedagogów oraz osób pracują-
cych z rodziną. Jest to tym ważniejsze, że w świetle prowadzonych 
badań wiedza na temat FASD w naszym społeczeństwie jest znikoma 
i to niezależnie od badanego środowiska. Niewiele na temat choroby 
potrafią powiedzieć lekarze czy pielęgniarki, niewiele osoby pracu-
jące z dzieckiem od najmłodszych lat tj. pracownicy żłobków, przed-
szkoli i szkół na wszystkich poziomach. Dlatego ważne jest, aby wie-
dzę w tym zakresie uzupełniali także studenci kierunków społecz-
nych takich jak: pedagogika społeczna, opiekuńcza, resocjalizacyjna, 
przedszkolna, wczesnoszkolna, praca socjalna, profilaktyka, socjolo-
gia, psychologia oraz innych, na których porusza się treści związa-
ne z szeroko rozumianymi problemami społecznymi i zagrożeniami 
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cywilizacyjnymi oraz sposobami przeciwdziałania tym negatywnym 
zjawiskom, pojawiającym się w naszym codziennym funkcjonowa-
niu. Każda z osób, która zainteresuje się naszym opracowaniem, ma 
możliwość wybrania z niego takich treści, które w jej sytuacji mogą 
okazać się stosunkowo najbardziej przydatne i pozwolą wykonać za-
dania związane z realizowanymi obowiązkami zawodowymi.

W  podręczniku zawarto informacje jakie powinny być dobrze 
poznane przez osoby zaangażowane w  tworzenie zastępczych śro-
dowisk opiekuńczych, w tym pracowników ośrodków adopcyjnych, 
powiatowych centrów pomocy rodzinie, ośrodków pomocy społecz-
nej oraz kuratorów rodzinnych. Należy w tym miejscu podkreślić, iż 
Płodowy Zespół Alkoholowy w Polsce został rozpropagowany przez 
środowisko rodzin adopcyjnych i  zastępczych, a  więc tych, którzy 
przyjmując do swojej rodziny dzieci z FAS, starają się w codziennym 
funkcjonowaniu rodzinnym i społecznym zapewnić im jak najlepsze 
warunki opieki i wychowania adekwatnie do ich potrzeb i możliwo-
ści. Wielu z nich do dzisiaj działa w różnych organizacjach, rozpo-
wszechniając informacje na temat tej choroby, opracowując szereg 
broszur i ulotek informacyjnych. 

Treści podręcznika 

Opracowanie ma budowę wielostopniową, składa się z  sześciu 
rozdziałów. Z uwagi na to, że jednym z najbardziej znaczących fak-
tów związanych z  Płodowym Zespołem Alkoholowym jest jego 
zwielokrotnione występowanie w środowisku pieczy zastępczej, za-
równo o charakterze rodzinnym jak i instytucjonalnym, postanowi-
liśmy na początku naszego opracowania zamieścić rozdział traktują-
cy o pieczy zastępczej. Rodziny zastępcze oraz instytucje opieki za-
stępczej przyjmują dzieci stwarzające swoim zachowaniem szczegól-
ne problemy opiekunom i rodzicom. Informacje o tym środowisku 
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opiekuńczo-wychowawczym uznaliśmy za ważne z  punktu widze-
nia struktury tego podręcznika. Dlatego treści rozdziału pierwsze-
go mają teoretyczny charakter i zawierają wiedzę związaną z pieczą 
zastępczą rodzinną i instytucjonalną, prezentowaną w oparciu o naj-
nowsze rozwiązania prawne obowiązujące aktualnie w Polsce.

W  rozdziale drugim zawarto informacje o  skali picia alkoholu 
przez kobiety w ciąży i zagrożeniach, jakie ten fakt ze sobą niesie. 

W trzecim rozdziale przedstawiono wpływ alkoholu na rozwijają-
cy się płód, historię badań nad szkodliwością alkoholu, terminologię 
związaną z FASD, jego obraz kliniczny, charakterystykę oraz szeroko 
rozumiane teratogenne działanie alkoholu na dziecko w okresie pre-
natalnym. 

Rozdział czwarty zawiera charakterystykę uszkodzeń ośrodkowe-
go układu nerwowego związaną z prenatalną ekspozycją na alkohol, 
w  tym między innymi zaburzenia: motoryki, sensoryczne, uwagi, 
pamięci, odruchowości, uczenia się, rozwoju języka i komunikacji, 
w kontekście ich wpływu na funkcjonowanie dziecka. Pojawiają się 
w nim także treści charakteryzujące zaburzenia rozwoju umysłowe-
go, emocjonalnego i społecznego w okresie przedszkolnym i wcze-
snoszkolnym oraz trudności rozwojowe dziecka i  osoby dorosłej 
z FASD. 

Rozdział piąty zawiera metodyczne aspekty pracy z  dzieckiem 
z  FASD w  środowisku rodzinnym i  szkolnym. Przybliżono w  nim 
podstawowe sposoby organizacji pracy z dzieckiem oraz wskazano 
rodzicom i  opiekunom na jakie obszary pracy z  dzieckiem należy 
zwrócić szczególną uwagę. Opisano w nim także podstawowe pro-
blemy szkolne dziecka z FASD i sposoby ich rozwiązywania. 

Natomiast w ostatnim rozdziale przedstawiono sposoby monito-
rowania spożycia alkoholu przez kobiety w ciąży, prezentując róż-
norodne możliwości w  tym zakresie, odwołujące się zarówno do 
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analiz stricte chemicznych, jak i wywiadów czy testów o charakte-
rze ogólnym. 

Mamy nadzieję, iż informacje zawarte w  przygotowanym opra-
cowaniu pozwolą na lepsze zrozumienie funkcjonowania dziecka 
obarczonego FASD, a także będą inspiracją w kierunku planowania 
dla niego cyklu oddziaływań wspierających o charakterze terapeu-
tycznym, dydaktycznym, pedagogicznym, społecznym oraz opie-
kuńczym. 

Józefa Matejek • Marek Banach





Regulacje prawne dotyczące organizowania pieczy zastępczej wy-
nikają między innymi z Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 roku1, w której czytamy że ,,system 
pieczy zastępczej to zespół osób, instytucji i działań mających na celu 
zapewnienie czasowej opieki i wychowania dzieciom w przypadku 
niemożności sprawowania opieki i  wychowania przez rodziców”2. 
Marek Andrzejewski wyjaśnia iż „piecza zastępcza, to piecza nad 
dzieckiem przebywającym poza swym środowiskiem rodzinnym lub 
które ze względu na własne dobro nie może przebywać w tym środo-
wisku. Piecza zastępcza jest roztaczana przez inne osoby niż rodzi-
ce lub przez specjalnie powołane do tego instytucje”3. Zatem piecza 
zastępcza wdrażana jest w  sytuacji braku możliwości zapewnienia 
dziecku opieki oraz wychowania przez rodziców naturalnych i może 
być sprawowana w formie rodzinnej lub instytucjonalnej.

1 Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 roku 
(Dz. U. z 2015 poz. 332).

2 Tamże, art. 2, pkt 2.
3 M. Andrzejewski, Rodziny zastępcze – problematyka prawna. Toruń 2006, s. 19. 

1.  
Piecza zastępcza nad dzieckiem –  
rodzaje i podstawowe zadania w świetle najnowszych 
przepisów prawnych
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1.1. Rodzinne formy pieczy zastępczej 

Zgodnie z zapisem zamieszczonym w ustawie o wspieraniu ro-
dziny i  systemie pieczy zastępczej „formami rodzinnej pieczy za-
stępczej są:

1.  rodzina zastępcza: a) spokrewniona, b) niezawodowa, c) zawo-
dowa, w tym zawodowa pełniąca funkcje pogotowia rodzinne-
go i zawodowa specjalistyczna,

2.  rodzinny dom dziecka”4.

Zadania rodziny zastępczej spokrewnionej przejmują członkowie 
rodziny dziecka – dziadkowie lub rodzeństwo, natomiast w przypad-
ku dalszego pokrewieństwa osoby sprawujące pieczę nad dzieckiem 
są traktowane jako rodzina niezawodowa.

Rodzina zastępcza zawodowa pełniąca funkcje pogotowia rodzin-
nego jest formą opieki w  której umieszcza się nie więcej niż troje 
dzieci na pobyt okresowy do czasu unormowania sytuacji życiowej 
dziecka, zgodnie z zapisem zawartym w cytowanej ustawie nie dłu-
żej niż na 4 miesiące. W szczególnie uzasadnionych przypadkach za 
zgodą organizatora rodzinnej pieczy zastępczej pobyt dziecka może 
być przedłużony do 8 miesięcy lub do zakończenia postępowania 
sądowego decydującego o  dalszej sytuacji dziecka. Umieszczenie 
dziecka w rodzinie zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogoto-
wia rodzinnego następuje:

• na podstawie orzeczenia sądu,
• w sytuacji, kiedy dziecko zostało doprowadzone przez Policję 

lub Straż Graniczną, a także
• na wniosek rodziców dziecka lub innej osoby w  przypadku, 

o którym mowa w art. 12a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o prze-
ciwdziałaniu przemocy w rodzinie5. 

4 Ustawa o wspieraniu rodziny…, dz. cyt., art. 39, pkt 1.
5 Tamże, art. 58, pkt 1.
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Należy także dodać, iż według art. 58 pkt 2 cytowanej ustawy ro-
dzina zastępcza zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinne-
go może odmówić przyjęcia dziecka w sytuacji kiedy łączna liczba 
umieszczonych w tej rodzinie dzieci przekroczy 3 oraz dziecka powy-
żej 10 roku życia doprowadzonego przez Policję lub Straż Graniczną. 
Natomiast do rodziny zastępczej zawodowej specjalistycznej kieru-
je się „dzieci legitymujące się orzeczeniem o  niepełnosprawności 
lub orzeczeniem o  znacznym lub umiarkowanym stopniu niepeł-
nosprawności, dzieci na podstawie ustawy z  dnia 26 października 
1982 roku o postępowaniu w sprawach nieletnich, małoletnie matki 
z dziećmi”6. Ponadto w rodzinie zastępczej zawodowej specjalistycz-
nej nie można w tym samym czasie umieścić dzieci legitymujących 
się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym 
lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności i  dzieci na pod-
stawie ustawy z  dnia 26 października 1982 roku o  postępowaniu 
w sprawach nieletnich.

W rodzinie zastępczej zawodowej lub rodzinie zastępczej nieza-
wodowej zgodnie z art. 53 pkt.1 ustawy –„w tym samym czasie może 
przebywać łącznie nie więcej niż troje dzieci lub osób które osiągnę-
ły pełnoletniość przebywając w pieczy zastępczej”7, natomiast w ro-
dzinnym domu dziecka8, może przebywać łącznie nie więcej niż 
8 dzieci oraz osób, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pie-
czy zastępczej. W sytuacji kiedy zachodzi konieczność umieszczenia 
w rodzinnym domu dziecka licznego rodzeństwa, istnieje taka moż-
liwość za zgodą prowadzącego rodzinny dom dziecka oraz po uzy-
skaniu pozytywnej opinii koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej. 

Umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej następuje na podstawie 
orzeczenia sądu, ale jest także możliwe w sytuacji pilnej konieczno-
ści, na wniosek lub za zgodą rodziców dziecka, na podstawie umowy 

6 Tamże, art. 59, pkt 1.
7 Tamże, art. 53, pkt 1.
8 Tamże, art. 60, art. 61.
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zawartej pomiędzy rodziną zastępczą lub prowadzącym rodzinny 
dom dziecka a starostą właściwym ze względu na miejsce zamiesz-
kania tej rodziny lub miejsce prowadzenia rodzinnego domu dziec-
ka. W takim przypadku o zawartej umowie starosta zawiadamia nie-
zwłocznie sąd9. 

Prezentując formy opieki zastępczej nad dzieckiem warto zwrócić 
uwagę na dane statystyczne dotyczące rodzin zastępczych i  placó-
wek opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących w naszym kraju 
opracowane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

9 Tamże, art. 35.
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Rodzina zastępcza to środowisko wychowawcze utworzone przez 
osoby niebędące rodzicami naturalnymi dziecka, które ma przede 
wszystkim za zadanie zapewnić dziecku warunki do życia i wychowa-
nia adekwatne do jego poziomu rozwoju i stanu zdrowia. Przyjmując 
dziecko, rodzice zastępczy nie zastępują w sensie prawnym jego ro-
dziców naturalnych, ale podejmują się względem dziecka tzw. pie-
czy bieżącej. Szczegółowe zadania jakie ma do spełnienia rodzina 
zastępcza obejmują czynności opiekuńczo-wychowawcze i  socjali-
zacyjne. „Rodzina zastępcza oraz rodzinny dom dziecka zapewniają 
dziecku całodobową opiekę i wychowanie, w szczególności:

• traktują dziecko w sposób sprzyjający poczuciu godności i war-
tości osobowej,

• zapewniają dostęp do przysługujących świadczeń zdrowotnych,
• zapewniają kształcenie, wyrównywanie braków rozwojowych 

i szkolnych,
• zapewniają rozwój uzdolnień i zainteresowań,
• zaspokajają jego potrzeby emocjonalne, bytowe, rozwojowe, 

społeczne oraz religijne,
• zapewniają ochronę przed arbitralną lub bezprawną ingerencją 

w życie prywatne dziecka,
• umożliwiają kontakt z  rodzicami i  innymi osobami bliskimi, 

chyba że sąd postanowi inaczej”11.
Zadania wynikające z obowiązku sprawowania pieczy nad dziec-

kiem i jego wychowania rodzina zastępcza lub prowadzący rodzinny 
dom dziecka podejmuje z dniem faktycznego umieszczenia dziecka 
w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka na mocy orze-
czenia sądu, lub umowy, o której mowa w art. 35 ust. 2, oraz w sy-
tuacjach określonych w art. 58 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o wspieraniu 
rodziny i systemie pieczy zastępczej. 

11 Ustawa o wspieraniu rodziny…, dz. cyt., art. 40, pkt 1.
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Charakteryzując formy rodzinnej opieki na dzieckiem warto 
zwrócić uwagę na wytyczne w  zakresie warunków jakie powinny 
spełnić osoby pełniące funkcje rodziny zastępczej oraz prowadzące 
rodzinny dom dziecka, a należą do nich: 

1) ,,dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej;
2) nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza 

rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona;
3) wypełniają obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki 

obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego;
4)  nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych;
5) są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co 

zostało potwierdzone:
a)  zaświadczeniem lekarskim o  stanie zdrowia wystawionym 

przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz
b) opinią o  posiadaniu predyspozycji i  motywacji do pełnie-

nia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego 
domu dziecka wystawioną przez psychologa, który posiada 
co najmniej wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku 
psychologia oraz 2-letnie doświadczenie w poradnictwie ro-
dzinnym;

6) przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
7) zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umoż-

liwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, 
w tym: 
a) rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego, 
b) właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań, 
c) wypoczynku i organizacji czasu wolnego. 

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej niezawodowej lub zawodowej 
oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone 
osobom, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyśl-
ne przestępstwo. W przypadku rodziny zastępczej niezawodowej co 
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najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło 
dochodów”13.

Rodziny zastępcze oraz rodzinne domy dziecka objęte są opieką 
ze strony koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej do zadań którego 
należy między innymi: 

• ,,udzielanie pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym ro-
dzinne domy dziecka w realizacji zadań wynikających z pieczy 
zastępczej;

• przygotowanie, we współpracy z odpowiednio rodziną zastęp-
czą lub prowadzącym rodzinny dom dziecka oraz asystentem 
rodziny, a w przypadku gdy rodzinie dziecka nie został przy-
dzielony asystent rodziny – we współpracy z podmiotem orga-
nizującym pracę z rodziną, planu pomocy dziecku;

•  pomoc rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne 
domy dziecka w nawiązaniu wzajemnego kontaktu;

• zapewnianie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzin-
ne domy dziecka dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzie-
ci, w tym psychologicznej, reedukacyjnej i rehabilitacyjnej;

• zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o  dzieciach 
z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich 
rodzin przysposabiających;

• udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych 
form pieczy zastępczej;

• przedstawianie corocznego sprawozdania z efektów pracy or-
ganizatorowi rodzinnej pieczy zastępczej”14. 

Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej nie może mieć pod opie-
ką łącznie więcej niż 15 rodzin zastępczych lub rodzinnych domów 
dziecka.

13 Ustawa o wspieraniu rodziny…, dz. cyt., art. 42, pkt 1–3.
14 Tamże, art. 77.
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1.2. Instytucjonalna piecza zastępcza

Dziecko, pozbawione częściowo lub całkowicie opieki rodziciel-
skiej, po wyczerpaniu możliwości znalezienia rodziny zastępczej, jest 
umieszczane w  placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Zgodnie 
z art. 93 cytowanej ustawy instytucjonalna piecza zastępcza sprawo-
wana jest w formie:

1. placówki opiekuńczo-wychowawczej,
2. regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej,
3. interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego.
Zadania jakie spełnia placówka opiekuńczo-wychowawcza doty-

czą następujących kwestii:
• ,,zapewnia dziecku całodobową opiekę i wychowanie oraz za-

spokaja jego niezbędne potrzeby, w szczególności emocjonal-
ne, rozwojowe, zdrowotne, bytowe, społeczne i religijne;

• realizuje przygotowany we współpracy z  asystentem rodziny 
plan pomocy dziecku;

• umożliwia kontakt dziecka z rodzicami i innymi osobami bli-
skimi, chyba że sąd postanowi inaczej;

• podejmuje działania w celu powrotu dziecka do rodziny;
• zapewnia dziecku dostęp do kształcenia dostosowanego do 

jego wieku i możliwości rozwojowych;
• obejmuje dziecko działaniami terapeutycznymi;
• zapewnia korzystanie z  przysługujących świadczeń zdrowot-

nych”15.
Placówkę opiekuńczo-wychowawczą prowadzi powiat, lub pod-

miot któremu powiat zleciał realizację tego zadania, a  działalno-
ścią placówki kieruje dyrektor16. W zakresie wykonywanych zadań 

15 Tamże, art. 93. 
16 Szczegółowe informacje dotyczące warunków prowadzenia placówek opiekuńczo-

-wychowawczych oraz kwalifikacji kadry i środków finansowych na bieżące funkcjono-
wanie placówki znajdują się w cytowanej ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej.
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placówka opiekuńczo-wychowawcza podejmuje współpracę z orga-
nizatorem rodzinnej pieczy zastępczej, sądem, rodziną, asystentem 
rodziny oraz osobami i  instytucjami które wspierają działania wy-
chowawcze względem dzieci podejmowane przez placówkę. Możemy 
wyróżnić następujące typy placówek opiekuńczo-wychowawczych:

• socjalizacyjna,
• interwencyjna,
• specjalistyczno-terapeutyczna,
• typu rodzinnego17.
Placówki opiekuńczo-wychowawcze typu interwencyjnego kon-

centrują swoje zadania na doraźnej opiece nad dzieckiem w czasie 
trwania sytuacji kryzysowej, w szczególności placówka jest zobowią-
zana przyjąć dziecko w przypadkach wymagających natychmiasto-
wego zapewnienia dziecku opieki. Do tego rodzaju placówki dziecko 
może zostać przyjęte na podstawie orzeczenia sądu, a także w przy-
padku gdy zostało doprowadzone przez Policję lub Straż Graniczną, 
jak również na wniosek rodziców, dziecka lub osoby trzeciej, a także 
umieszcza się dziecko na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu prze-
mocy w rodzinie. Pobyt dziecka w placówce, nie może trwać dłu-
żej niż 3 miesiące, niemniej jednak w uzasadnionych przypadkach 
może zostać przedłużony do zakończenia trwającego postępowania 
sądowego dotyczącego kwestii: powrotu dziecka do rodziny, przy-
sposobienia, umieszczenia w  pieczy zastępczej. Do placówki opie-
kuńczo-wychowawczej typu interwencyjnego dzieci przyjmowane 
są niezależnie od ich miejsca zamieszkania.

Kolejny rodzaj to placówka opiekuńczo-wychowawcza typu spe-
cjalistyczno-terapeutycznego która sprawuje opiekę nad dzieckiem 
o indywidualnych potrzebach, w szczególności:

• ,,legitymującym się orzeczeniem o  niepełnosprawności albo 
orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepeł-
nosprawności;

17 Ustawa o wspieraniu rodziny…, dz. cyt., art. 101. 



24 „W trosce o zdrowie dziecka i twoje” • Płodowy Zespół Alkoholowy (FAS)

• wymagającym stosowania specjalnych metod wychowawczych 
i specjalistycznej terapii;

• wymagającym wyrównywania opóźnień rozwojowych i eduka-
cyjnych”18.

W placówce opiekuńczo-wychowawczej typu specjalistyczno-te-
rapeutycznego zapewnione są zajęcia o charakterze wychowawczym, 
socjoterapeutycznym, korekcyjnym, kompensacyjnym, a także logo-
pedyczne, terapeutyczne oraz rekompensujące braki w wychowaniu 
w  rodzinie i  przygotowujące do życia społecznego. Ponadto dzie-
ciom niepełnosprawnym placówka zapewnia także odpowiednią re-
habilitację i zajęcia rewalidacyjne.

Do placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego, 
interwencyjnego lub specjalistyczno-terapeutycznego kierowane są 
dzieci powyżej 10 roku życia, które wymagają szczególnej opieki lub 
mają trudności w  przystosowaniu się do życia w  rodzinie. Należy 
podkreślić, iż w szczególnie uzasadnionych przypadkach gdy w da-
nej placówce opiekuńczo-wychowawczej umieszczona jest matka 
lub ojciec dziecka oraz w innych wyjątkowych przypadkach, szcze-
gólnie gdy przemawia za tym stan zdrowia dziecka lub dotyczy to 
rodzeństwa istnieje możliwość umieszczenia w  placówce opiekuń-
czo-wychowawczej dziecka poniżej 10 roku życia. W placówce opie-
kuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego, interwencyjnego lub 
specjalistyczno-terapeutycznego można umieścić, w  tym samym 
czasie, łącznie nie więcej niż 14 dzieci oraz osób, które osiągnęły peł-
noletność przebywając w pieczy zastępczej. 

W   placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego19 wy-
chowują się dzieci w różnym wieku, w tym dorastające i usamodziel-
niające się. W tym samym czasie w placówce można umieścić łącz-
nie nie więcej niż 8 dzieci oraz osób, które osiągnęły pełnoletność 

18 Tamże, art. 105.
19 Tamże, art. 102.
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przebywając w pieczy zastępczej, niemiej jednak w przypadku zaist-
niałej konieczności za zgodą dyrektora tej placówki oraz po uzyska-
niu zezwolenia wojewody, jest dopuszczalne umieszczenie w tym sa-
mym czasie większej liczby dzieci, nie więcej jednak niż 10. Placówka 
opiekuńczo-wychowawcza typu rodzinnego umożliwia wspólne 
wychowanie i opiekę licznemu rodzeństwu podejmując w procesie 
opieki i wychowania dzieci współpracę z koordynatorem rodzinnej 
pieczy zastępczej i asystentem rodziny.

Kolejną formą instytucjonalnej pieczy zastępczej nad dziećmi jest 
regionalna placówka opiekuńczo-terapeutyczna, w  której umiesz-
czane są dzieci wymagające szczególnej opieki. Dzieci kierowane 
do placówki opiekuńczo-terapeutycznej ze względu na stan zdrowia 
wymagają stosowania specjalistycznej opieki i rehabilitacji. W regio-
nalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej można umieścić w tym 
samym czasie łącznie nie więcej niż 30 dzieci20. 

Natomiast w  interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym umiesz-
cza się dzieci, które wymagają specjalistycznej opieki i  w  okre-
sie oczekiwania na przysposobienie nie mogą zostać umieszczone 
w rodzinnej pieczy zastępczej21. Czas pobytu dziecka w tego rodzaju 
placówce nie może trwać dłużej niż do ukończenia przez dziecko 
pierwszego roku życia. Liczba umieszczonych w tym samym czasie 
dzieci w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym wynosi nie więcej 
niż 20. Należy podkreślić, iż zarówno regionalne placówki opiekuń-
czo-terapeutyczne jak również interwencyjne ośrodki preadopcyjne 
zapewniają specjalistyczną opiekę medyczną i rehabilitację dzieciom 
które zostały w nich umieszczone. 

20 Tamże, art. 109.
21 Tamże, art. 111.
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Tabela 3. Liczba placówek opiekuńczo-wychowawczych z podziałem na poszczególne typy22.

Lata
Placówki opiekuńczo-wychowawcze Placówki  

specjalistyczno-
terapeutyczne*

typu  
interwencyjnego

typu  
rodzinnego

typu  
socjalizacyjnego

2005 55 267 301 102
2006 52 263 283 129
2007 44 274 263 154
2008 37 279 259 166
2009 38 267 268 189
2010 35 282 277 177
2011 31 282 291 181
2012 123 267 515 13
2013 149 242 625 30

Źródło: Opracowanie własne Departamentu Polityki Rodzinnej MPiPS na podstawie sprawozdań 
MPiPS-03 oraz sprawozdania rzeczowo-finansowego z wykonywania zadań z zakresu wspierania 
rodziny i systemu pieczy zastępczej za 2012 r. i 2013 r. (stan na dzień 30 grudnia) 

* do 2011 placówki wielofunkcyjne

Natomiast liczbę dzieci umieszczonych w poszczególnych rodza-
jach placówek w latach 2005–2013 zawiera tabela zamieszczona po-
niżej.

22 http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/opieka-zastepcza-nad-
-dzieckiem/dane-statystyczne/ (dostęp z dn. 17.07. 2015).
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Tabela 4. Liczba dzieci przebywających w poszczególnych typach placówek opiekuńczo-wychowaw-
czych23.

Lata Liczba dzieci w placówkach  
opiekuńczo-wychowawczych 

Liczba dzieci 
w placówkach 

specjalistyczno-
terapeutycznych* 

typu  
interwencyjnego

typu  
rodzinnego

typu  
socjalizacyjnego

2005 4 157 2 252 16 527 7 736
2006 4 998 2 187 13 951 10 890
2007 4 619 2 261 12 505 12 234
2008 2 955 2 226 11 343 13 291
2009 2 628 2 242 11 106 13 736
2010 2 058 2 495 10 660 13 404
2011 1 819 2 524 10 787 13003
2012 2 217 2 232 15 967 109
2013 1 927 2 030 15 626 366

Źródło: Opracowanie własne Departamentu Polityki Rodzinnej MPiPS na podstawie sprawozdań 
MPiPS-03 (liczba dzieci w ciągu roku) oraz sprawozdania rzeczowo-finansowego z wykonywania 
zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za 2012 r. i 2013 r. (stan na dzień 
30 grudnia ) 
* do 2011 placówki wielofunkcyjne

Piecza zastępcza nad dzieckiem zarówno rodzinna jak i instytu-
cjonalna bez wątpienia odgrywa istotne znaczenie w zakresie opie-
ki i wychowania w sytuacjach kiedy rodzina biologiczna z różnych 
powodów nie może zapewnić dziecku należytej opieki. Biorąc pod 
uwagę, iż zadania dotyczące opieki nad dzieckiem i rodziną stanowią 
ważny element w systemie pomocy społecznej, to działania podej-
mowane w  ramach tego systemu powinny zapewnić rodzinie taką 
pomoc, aby w jej efekcie wyeliminowane zostało zagrożenie zabrania 
dziecka z rodziny. 

Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na problematykę szeroko ro-
zumianych poalkoholowych zaburzeń płodu, które dotykają dzieci 
pochodzące ze środowisk zagrożonych patologizacją, wykluczeniem 
czy już zmarginalizowanych z uwagi na spożywanie alkoholu przez 

23 http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/opieka-zastepcza-nad-
dzieckiem/dane-statystyczne/ (dostęp z dn. 17.07. 2015).
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dorosłych członków rodziny. Spożywanie, które jeżeli dotyczy kobie-
ty-matki, może przełożyć się na występowanie u dzieci choroby po-
alkoholowej płodu. Często w sytuacji zaburzenia realizacji podsta-
wowych funkcji opiekuńczo-wychowawczych i zaniedbania dziecka 
jest ono przekazywane do środowiska instytucjonalnej lub rodzinnej 
pieczy zastępczej. Wówczas problemy dziecka stają się cześcią funk-
cjonowania zastępczego środowiska w którym opiekunowie zastęp-
czy niejednokrotnie pozostawieni są bez pomocy, nie radzą sobie 
z problemami jakie wynikają z choroby alkoholowej płodu, nie znaj-
dują odpowiedzi na podstawowe pytania: jak zrozumieć funkcjono-
wanie takiego dziecka?, jak mu pomóc?, do kogo zwrócić się po radę 
i po pomoc? Kolejne rozdziały pozwolą na przynajmniej częściowe 
udzielenie odpowiedzi na postawione powyżej pytania, oraz przy-
bliżą mechanizmy powstawania i występowanie zaburzonych zacho-
wań, jakie pojawiają się u dziecka cierpiącego na Płodowy Zespół 
Alkoholowy. 
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2.  
Skala picia alkoholu przez kobiety w ciąży 
na świecie i w Polsce

Obecnie jednym z poważniejszych problemów staje się picie al-
koholu przez kobiety w czasie ciąży. Popularne jest stwierdzenie, że 
alkohol, a zwłaszcza piwo czy czerwone wino nie zaszkodzi, zdarza 
się również, że lekarze ginekolodzy zalecają ciężarnym kobietom wy-
picie lampki wina w celu rozluźnienia. Okazuje się, że wiele zabu-
rzeń i uszkodzeń rozwojowych u noworodków jest wynikiem tego, 
że ich matki piły alkohol w  ciągu pierwszych trzech miesięcy cią-
ży. Niebezpieczeństwo polega na tym, że zmiany u płodu wywołuje 
już niewielka ilość alkoholu, który obecnie w potocznej świadomo-
ści nie jest trunkiem, który pije się tylko przy szczególnych okazjach 
towarzyskich, ale pełni on rolę „napoju na co dzień”. PARPA opu-
blikowała badania, w których podaje, iż co trzecia kobieta w wieku 
prokreacyjnym (18–40 lat) piła alkohol w  czasie ciąży. Najczęściej 
piją kobiety młodsze (19%), z wyższym wykształceniem (33%) oraz 
kobiety, które deklarują spożywanie ponad sześciu litrów czystego 
alkoholu rocznie (57%). Przyczyną, która powoduje, że rodzi się 
coraz więcej dzieci z FAS (Fetal Alcohol Syndrome) jest picie alko-
holu przez kobiety w ciąży. Alkohol przechodzący poprzez łożysko 
do krwi płodu przenika do tkanki mózgowej, którą silnie uszkadza. 
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„Nawet troje dzieci na każde 1000 urodzeń żywych może być do-
tkniętych FAS. To więcej niż liczba rodzących się dzieci z Zespołem 
Downa (1 na 700 urodzeń). Dziesięć razy więcej dzieci ma rozmaite 
zaburzenia rozwojowe spowodowane alkoholem klasyfikowane jako 
FAE (Fetal Alcohol Effects). Szacuje się, że negatywne konsekwen-
cje ekspozycji płodu na alkohol mogą występować u 1% wszystkich 
noworod ków”24. 

Według badań światowych ¾ kobiet w  Czechach pije alkohol, 
a 1/3 z nich kontynuuje picie podczas pierwszego trymestru ciąży. 
Do szóstego miesiąca alkohol spożywa 16% kobiet. W  Niemczech 
rodzi się około 2 200 dzieci z FAS rocznie, ponadto około 10 000–
15  000 dzieci przychodzi na świat z  niepełnoobjawowym FAS, są 
to dzieci, które nie posiadają anomalii fizycznych, ale są opóźnione 
umysłowo. W  Anglii i  Francji ponad 6  000 rodzących się rocznie 
dzieci cierpi z  powodu wad fizycznych i  psychicznych. Natomiast 
w USA rocznie przychodzi na świat 5 000 dzieci z FAS, dziesięć razy 
więcej rodzi się z uszkodzeniami lżejszymi25. 

Na całym świecie częstotliwość występowania FAS jest szacowana 
na 3–9 na 1 000 żywych urodzeń, jest ona jednak różna w różnych 
krajach. W USA ok. 3 żywych urodzeń na 1 000, we Francji 4,8 ży-
wych urodzeń na 1 000, RPA 40 żywych urodzeń na 1 000. Wśród 
niektórych autochtonicznych kanadyjskich społeczności badania su-
gerują występowanie od 25 do 200 przypadków FAS/ FASD na 1 000 
urodzeń26. 

W  świetle najnowszych badań w  Polsce rodzi się „od trojga do 
pięciorga dzieci na tysiąc z pełnoobjawowym FAS, ale 10 razy wię-
cej jest tych, u których nie widać zmian na twarzy, mają mniej ob-
jawów, jednak też wiele zaburzeń rozwojowych. W sumie z różnego 

24 www.parpa.pl (dostęp z dn. 22.07. 2015).
25 Tamże.
26 C.A. Dell, G Roberts, Research update. Alcohol Use and Pregnancy: An Important 

Canadian public Health and Social Issue, Canada, Ontario 2006.
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rodzaju uszkodzeniami może rodzić się nawet kilkanaście tysięcy 
dzieci rocznie, choć nie widać tego w oficjalnych statystykach”27. 

O  kwestiach związanych z  FASD coraz częściej mówi się także 
w Polsce. Przykładem może być fakt, iż do kampanii informującej 
o problemie włączył się Kościół Katolicki. W sierpniu 2015 roku od-
czytano w  kościołach apel Zespołu Komisji Episkopatu Polski ds. 
Apostolstwa Trzeźwości o abstynencję w miesiącu sierpniu, w któ-
rym hierarchowie zawarli następujące słowa: „Pierwsze zagrożenia 
pojawiają się zanim dziecko przyjdzie na świat. Każda ilość alkoho-
lu jest wówczas szkodliwa dla rozwijającego się płodu. Niestety, co 
trzecia kobieta w  stanie błogosławionym sięga po alkohol, w  tym 
wiele kobiet wykształconych. Konsekwencje są tragiczne. Szacuje 
się, że w 2014 roku w Polsce urodziło się nie mniej niż 1,5 tys. dzie-
ci z Płodowym Zespołem Alkoholowym i nie mniej niż 6 tys. dzie-
ci z innymi wadami spowodowanymi oddziaływaniem alkoholu na 
płód. Dlatego prosimy kobiety planujące poczęcie dziecka i będące 
w  ciąży, aby nigdy nie sięgały po alkohol. Prosimy lekarzy pierw-
szego kontaktu i  ginekologów, pielęgniarki, położników i położne, 
aby uświadamiali matki o  konieczności zachowania abstynencji. 
Prosimy rodziny, aby w tym ważnym czasie były wsparciem w absty-
nencji matek”28.

Fakt występowania FASD nierozerwalnie wiąże się z spożywaniem 
alkoholu przez kobiety w ciąży, niestety ocena częstotliwości spoży-
wania i nadużywania alkoholu przez kobiety ciężarne jest z wielu po-
wodów bardzo trudna. Obawiając się krytyki środowiska, niechętnie 
przyznają się do spożywania alkoholu. Często nie mają również wie-
dzy na temat jego szkodliwości dla rozwijającego się płodu. Do po-
wodów tych trudności dodać należy również fakt niejednoznacznej 
opinii środowisk lekarskich oraz mediów na temat teratogennego 

27 M. Święchowicz, Niemowlę na rauszu, „Newsweek”, 2015, nr 34, s. 32.
28 http://www.diecezja.pl/ksieza/listy-i-dekrety/apel-zespolu-kep-ds-apostolstwa-trzez 

wosci-o-abstynencjew-sierpniu-2015.html (dostęp z dn. 30.08.2015).
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działania alkoholu. Często zdarza się, że położnicy–ginekolodzy nie 
informują pacjentek spodziewających się dziecka o niebezpieczeń-
stwie płynącym ze spożywania alkoholu podczas ciąży, a nawet za-
chęcają do przysłowiowej lampki wina jakoby działającej pozytyw-
nie, redukującej stres, napięcie, a nawet znoszącej czynność skurczo-
wą macicy, przyczyniającej się w ten sposób do zmniejszenia zagro-
żenia29. Na wykresie zamieszczonym poniżej zostały przedstawio-
ne wyniki analizy picia oraz nadużywania alkoholu przez ciężarne 
kobiety w wybranych państwach wyrażone w procentach. Źródłem 
są dane zaczerpnięte z literatury na temat szkodliwości spożywania 
alkoholu podczas ciąży30. Z  opracowywanych danych autorzy wy-
sunęli wniosek, iż „większość kobiet ciężarnych (99%) jest świado-
ma, że konsumpcja alkoholu jest przeciwwskazana w okresie ciąży 
i zgłasza, że wie o ryzyku jakie niesie ze sobą picie alkoholu w ciąży, 
uważają przy tym jednak, że ich nie dotyczy zagrożenie. Około 80% 
kobiet pije na pół roku przed koncepcją, a 40% nadużywa alkohol. 
Kobiety zazwyczaj piją w ten sam sposób do momentu rozpoznania 
ciąży. Konsumpcja jednak znacznie zmniejsza się od momentu dia-
gnozy (od 2,48 do 0,43 drinka na tydzień). Wśród kobiet planujących 
ciążę 47% spożywa alkohol w okresie koncepcyjnym w porównaniu 
do 53% które nie planują zajść w ciążę. Ponadto kobiety z grupy pla-
nujących ciążę piją mniej alkoholu przez 6 miesięcy przed koncep-
cją. Wśród kobiet ze złą przeszłością ginekologiczną, które planują 
dziecko, spożywanie alkoholu jest rzadkie. Kobiety, które spożywają 
alkohol po rozpoznaniu ciąży, są najczęściej w wieku między 30 a 39 
r. lepiej wykształcone i mające wyższy dochód”31.

29 P. Raczyński, Materiały Informacyjne o Płodowym Zespole Alkoholowym FAS dla 
lekarzy, Warszawa 2007, s. 6.

30 W. Szychta, T. Skoczylas, T. Laudański, Spożywanie alkoholu i palenie tytoniu przez 
kobiety w ciąży – przegląd badań, „Perinatologia, Neonatologia i Ginekologia”, 2008, tom 
I, zeszyt 4, s. 309–313.

31 Tamże, s. 310.
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Wykres 1. Spożywanie alkoholu przez kobiety w ciąży w wybranych państwach (%). 

Źródło: W. Szychta, T. Skoczylas, T. Laudański, Spożywanie alkoholu i palenie tytoniu przez kobiety 
w ciąży– przegląd badań, „Perinatologia, Neonatologia i Ginekologia”, 2008, tom I, zeszyt 4, s. 310.

Liczebność występowania osób chorych na Płodowy Zespół 
Alkoholowy w Polsce nie jest znana, ponieważ dotychczas nie pro-
wadzono oficjalnych badań na ten temat na terenie naszego kraju. 
O skali zjawiska możemy jedynie wnioskować mając do dyspozycji 
wyniki badań dotyczących spożycia alkoholu oraz wiedzę na temat 
jego szkodliwości w okresie ciąży. Takie badania prowadził w Polsce 
Krzysztof Niemiec, który zlecał badanie próbek moczu kobiet cię-
żarnych, pozostających na leczeniu w  Instytucie Matki i  Dziecka 
w Warszawie. Poszukując wskaźników rozpadu alkoholu w moczu 
wykrył, że co trzecia próbka wskazywała na fakt spożywania alkoho-
lu32. Badania wykonane w Sopockiej Pracowni Badań Społecznych 

32 K. Niemiec i wsp., Oznaczenie aktywności beta-heksozoaminidazy oraz y-glutamylo-
transpeptydazy w moczu jako markerów spożycia alkoholu przez kobiety ciężarne-doniesie-
nia wstępne, „Medycyna Wieku Rozwojowego”, 2003, tom VII, nr 4, część II, s. 629–638.
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w roku 2005 wykazały, iż co trzecia pytana kobieta przyznała, że piła 
alkohol w  czasie ciąży. Na zlecenie Fundacji „Rodzić po Ludzku” 
przeprowadzono badania, które ujawniły, że Polacy skłonni są przy-
znać, że alkohol szkodzi rozwijającemu się płodowi, ale jednocze-
śnie jedna trzecia pytanych stwierdzała, iż niewielka dawka alkoholu 
może mieć korzystne działanie dla matki i jej nienarodzonego dziec-
ka. Na pytanie gdzie spotkali się Państwo z  opinią o  korzystnym 
działaniu alkoholu w czasie ciąży, ankietowani odpowiadali tak, jak 
przedstawia zamieszczony poniżej wykres. Aktualne dane wskazu-
ją na 30% i większy odsetek kobiet spożywających alkohol w czasie 
ciąży. To oficjalne wskaźniki podawane przez Państwową Agencję 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 
Wykres 2. Wyniki badania przeprowadzonego przez Ipsos na zlecenie Fundacji „Rodzić po Ludzku” 
w 2005 roku.

Źródło: www.ciazabezalkoholu.pl (dostęp z dn. 8.07.2015).

Ponad dwie trzecie badanych Polaków (83%) spotkało się z infor-
macją, że nawet najmniejsza ilość alkoholu może być niebezpiecz-
na dla dziecka i jego rozwoju, tylko 14,2% nic o tym nie wiedziało. 
Spośród ankietowanych, którzy spotkali się z opinią o szkodliwości 
spożywania alkoholu w ciąży, ponad dwie trzecie (77,5%) jest prze-
konane o słuszności tego twierdzenia, tylko 14,6% uważa taką opi-
nię za przesadzoną. Niepokój budzi fakt, że jedna trzecia (33,5%) 



372. Skala picia alkoholu przez kobiety w ciąży na świecie i w Polsce

ankietowanych kobiet, które urodziły jedno lub więcej dzieci, przy-
znaje się do spożywania niewielkich ilości alkoholu w czasie ciąży33.

Szacuje się, że aktualne spożycie alkoholu w  Polsce na jednego 
mieszkańca wynosi średnio 9,5 litra34. Sytuację związaną ze spoży-
waniem alkoholu ilustruje poniża tabela. 
Tabela 5. Spożycie napojów alkoholowych w Polsce na 1 mieszkańca (wartość podana w litrach).

Napoje alkoholowe 2000 r.  2008 r. 2012 r. 2013 r.
Wyroby spirytusowe (100% alkoholu) 2,0 3,4 3,0 3,5
Wino i miody pitne 12,0 8,2 5,9 5,8
Piwo 66,9 94,4 99,2 97,5
Razem (100% alkoholu) 7,1 9,6 9,2 9,5

Źródło: P. Wyrzykowski, Rynek Napojów alkoholowych, http://przemyslspozywczy.eu/wp/ (dostęp 
z dn. 8.07.2015).

Co prawda pojawiają się rozliczne, często niestety, sprzeczne 
dane na ten temat. W tygodniku Newsweek Marcin Marczak poda-
je że „opublikowany właśnie raport Światowej Organizacji Zdrowia 
(WHO) może napawać nas niepokojem. Z  analizy informacji na 
temat spożycia trunków we wszystkich 194 krajach członkowskich 
organizacji wynika, że na głowę Polaka przypada rocznie 12,5 litra 
czystego alkoholu, czyli dwukrotnie więcej niż światowa średnia (6,2 
litra) i o połowę więcej niż na mieszkanieca USA (9,2 litra). Wynik 
nasz jest imponujący, choć statystycznie liderami w piciu nie jeste-
śmy. Wyrażana w liczbach konsumpcja daje mieszkańcom kraju nad 
Wisłą miejsce mniej więcej w drugiej dziesiątce rozpitego rankingu: 
zarówno na świecie, jak i w Europie, czyli najbardziej rozpitym kon-
tynencie globu. Pod względem ilości spożywanego czystego spiry-
tusu wyprzedzają nas nie tylko zwycięzcy tej statystyki: Białorusini, 

33 A. Otfinowska, Polacy o piciu alkoholu przez kobiety w ciąży, http://www.ipsos.pl/
picie-alkoholu-kobiety-w-ciazy, (dostęp z dn. 05.06. 2015).

34 Wielkość i struktura spożycia alkoholu w Polsce, http://www.parpa.pl/index.php?op-
tion=com_content&task=view&id=156&Itemid=16, (dostęp z dn. 05.06.2015).
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Mołdawianie, Rosjanie (odpowiednio 17,5; 16,8; 15,1 litra na głowę), 
ale także Czesi, czy Słowacy (po 13 litrów)”35.

Problemem nie jest tylko samo picie, ale styl w  jakim pije-
my. Odnosząc się do słów Krzysztofa Brzózki Prezesa Państwowej 
Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych należy stwier-
dzić że ,,rzeczywiście jest aż tak źle, (…) dość powiedzieć, że 70 proc. 
sprzedawanego w Polsce alkoholu konsumuje zaledwie 18 proc. pi-
jących – podkreśla. Brzózka zaznacza, że taki model picia – dużo 
i do upodlenia – już się na nas odbija. Rocznie w Polsce zatruwa się 
alkoholem 1 700 osób, mniej więcej tyle samo ginie od chorób spo-
wodowanych alkoholem (zarówno fizycznych jak i  psychicznych), 
a dalsze 7 tys. umiera na marskość wątroby – mówi Brzózka. W do-
datku wśród najmłodszych Polaków (w wieku 15–29 lat) aż 20 proc. 
zgonów ma związek z alkoholem”36.

Kolejnych niepokojących danych dostarcza ekspertyza oparta na 
wynikach ogólnopolskich badań ankietowych z  2009 roku. Około 
14% wszystkich badanych i  aż 29% kobiet pijących alkohol w cią-
gu ostatniego roku spożywało napoje alkoholowe będąc w  ciąży. 
Informacji na ten temat dostarczyła analiza odpowiedzi na pytanie 
o to, kiedy miała miejsce ostatnia okazja picia alkoholu. W grupie 
kobiet, które przyznały się, że ostatni raz spożywały alkohol w ciągu 
ostatnich 9 miesięcy, ponad połowa (59%) stwierdziła, że piła alko-
hol w ciągu ostatnich 6 miesięcy, a więc wtedy, kiedy miała już pew-
ność co do faktu, że była w ciąży37. 

35 M. Marczak, Kto pije najwięcej alkoholu na świecie, http://polska.newsweek.pl/kto-
pije-naj wiecej-alkoholu-na-swiecie-who-a-ile-polacy-newsweek-pl,artykuly,286174,1.
html (dostęp z dn. 05.06.2015).

36 Tamże.
37 Na podstawie Raportu z  analizy danych ankietowych pochodzących z  badania 

Zachowania zdrowotne kobiet w ciąży, Warszawa 2009 r., s. 79–80. Raport sporządzono 
z wykorzystaniem środków przekazanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
w ramach finansowania działalności wspomagającej badania. Inicjatorami i koordyna-
torami projektu „Zachowania zdrowotne kobiet w ciąży” są: Andrzej Wojtyła – Główny 
Inspektor Sanitarny, Przemysław Biliński – Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego. 
Badania przeprowadził Główny Inspektorat Sanitarny we współpracy z Wojewódzkimi 
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Kobiety spożywające w ciąży napoje alkoholowe deklarowały na-
stępującą częstotliwość picia w ciągu ostatniego roku: 

1) raz w miesiącu lub rzadziej 71,6%,
2) dwa do czterech razy w miesiącu 22,7%,
3) dwa lub trzy razy w tygodniu 4,3%,
4) cztery lub więcej razy w tygodniu 0,4% (2 badane).
Niezależnie od ograniczenia ilości spożywanego alkoholu aż 11% 

kobiet będąc świadomymi swojej ciąży wypijało w tym okresie jed-
norazowo ponad 20 g etanolu. W pierwszym trymestrze ciąży, kie-
dy płód jest szczególnie wrażliwy na działanie alkoholu 8% kobiet 
spożywających alkohol wypijało ponad cztery porcje standardowe 
etanolu przy jednej okazji38. 

Trudno jest oszacować jaka liczba dzieci urodzi się z różnego ro-
dzaju uszkodzeniami lub w  wyniku całkowitego zniszczenia przez 
alkohol komórek zarodka dojdzie do wczesnych poronień. Biorąc 
pod uwagę dane, pochodzące z tego i innych badań przeprowadzo-
nych w  latach wcześniejszych na temat ogólnego spożycia alkoho-
lu przez kobiety, szacuje się, że w Polsce co roku rodzi się ok. 900 
dzieci z pełnoobjawowym FAS. Dziesięć razy więcej dzieci ma inne 
zaburzenia związane z  alkoholem opisywane jako FASD (Fetal 
Alcohol Spectrum Disorder – Poalkoholowe Uszkodzenie Płodu). 
Większość przypadków pozostaje nie zdiagnozowana lub zdiagno-
zowana niewłaściwie39.

Prenatalny wpływ alkoholu na rozwój umysłowy i  motoryczny 
dzieci może pozostać niezauważony aż do wieku 18–24 miesięcy. 
Testy rozwojowe mogą nie być wystarczająco czułe, aby wykryć sub-
telne różnice w rozwoju u dzieci matek pijących alkohol sporadycz-
nie i w końcowej fazie ciąży. Im niższa dawka, tym bardziej czułych 
testów potrzeba, by wykryć zaburzenia. 

i Powiatowymi Stacjami Sanitarno-Epidemiologicznymi. Analizę statystyczną wykonano 
z udziałem Firmy StatSoft Polska Sp. z o.o.

38 Tamże, s. 81.
39 Co to jest FAS?, http://fas.edu.pl/index.php?option=com_content&task=view&i-

d=1&Itemid=35, (dostęp z dn. 05.06.2015).
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Ludzki płód ma zredukowaną zdolność eliminacji alkoholu i dla-
tego koncentruje się on dłużej w macicy niż w innych częściach or-
ganizmu. Po każdym kieliszku matki płód jest pijany dłużej niż ona. 
Gdy poziom alkoholu przekroczy ilość, jaką może pomieścić wątro-
ba kobiety, zaczyna on krążyć po całym organizmie. W szczególno-
ści koncentruje się w mózgu rozwijającego się dziecka. Może to za-
kłócić równowagę hormonalną, zdolność łożyska do przenoszenia 
tlenu, albo doprowadzić do uszkodzenia mózgu dziecka. Alkohol 
wpływa odwadniająco na organizm, niszczy ścianki tkanek i możli-
we, że dlatego mózg niemowlęcia, którego matka piła, jest wysuszo-
ny i mniejszy. Woda zostaje wyssana z  rozwijających się komórek, 
alkohol zabija je, bądź uszkadza ich działanie. Płyn rdzeniowy staje 
się zbiornikiem alkoholowym. Z  badań analizy mózgu wynika, że 
u osób, u których rozpoznano FAS, występują zaburzenia w rozwoju 
komórek oraz zawsze zaatakowane jest podwzgórze odpowiedzialne 
za intelekt, osiągnięcia i zdolności do nauki. 

Słusznie zatem uważa się alkohol za teratogen, co tłumaczone 
z greckiego znaczy „robiący (czyniący) potwory”. Dziecko kobiety pi-
jącej nie ma żadnych szans na to, aby urodziło się całkowicie zdrowe. 

3.  
Wpływ alkoholu na rozwijający się płód



42 „W trosce o zdrowie dziecka i twoje” • Płodowy Zespół Alkoholowy (FAS)

Noworodki z  FAS mogą być roztrzęsione, podenerwowane, mogą 
przesadnie reagować na dźwięk, mieć trudności w zasypianiu oraz 
słaby odruch ssania. Ponadto alkohol nie zawsze wywołuje FAS czy 
FAE. Mogą pojawić się pojedyncze uszkodzenia płodu, które później 
objawią się w formie somatycznej lub pod postacią problemów psy-
chicznych, społecznych czy kłopotów w nauce. 

Profesor medycyny Hermann Löserz Uniwersyteckiego 
Szpitala Dziecięcego w  Münster badał dzieci z  FAS przez ponad 
20 lat. Uzyskane przez niego wyniki opublikowano w  książce pt. 
,,Ratgeberzur Alkoholembryopathie”. Pośród rozlicznych zaburzeń 
występujących u przebadanych przez niego dzieci najczęściej poja-
wiające się (częstotliwość występowania w procentach) to:

• 98% – waga niższa od normalnej dla danego wieku, dotyczy to 
także wzrostu; 

• 95% – nieprawidłowości w budowie (wyglądzie) twarzy; 
• 89% – opóźnienie rozwoju ruchowego i umysłowego; 
• 84% – mikrocefalia; 
• 80% – wady wymowy; 
• 72% – nadaktywność; 
• 58% – wiotkość mięśni; 
• 51% – skrócony i zakrzywiony mały palec; 
• 46% – deformacje genitaliów;
• 44% – deformacje kręgosłupa; 
• 35% – porost włosów na karku; 
• 30% – gołębia klatka piersiowa; 
• 29% – nieprawidłowości w budowie serca; 
• 25% – zaburzenia widzenia; 
• 20% – zaburzenia słyszenia; 
• 20% – zaburzenia przełykania/odżywiania; 
• 20% – autyzm/agresja/problemy związane z funkcjonowaniem  

  w sferze społecznej; 
• 16% – zakrzywiony (jak dziób) mały palec; 
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• 16% – małe zęby; 
• 13% – niedorozwinięte palce; 
• 12% – przepuklina; 
• 10% – nieprawidłowości w budowie nerek; 
•  9% – deformacje bioder; 
•  7% – wklęsła klatka piersiowa; 
•  7% – rozszczepienie podniebienia40.

Diagram 1. Powikłania związane z prenatalną ekspozycją na alkohol.

Źródło: opracowanie własne.

40 https://www.uni-due.de/alkemb/FASinfos/Ratgeb1.htm (dostęp z dn. 06.06.2015).
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Jak wynika z  powyższego zestawienia problemy występujące 
u dzieci z FASD to zaburzenia o skomplikowanej i wielowymiarowej 
postaci. 

Alkohol etylowy jest związkiem chemicznym, szybko i całkowicie 
wchłaniającym się z przewodu pokarmowego, łatwo przenikającym 
przez błony komórkowe i dostającym się do krwiobiegu. Zasadniczy 
proces absorpcji alkoholu dokonuje się z żołądka (20–25%) i z jelita 
cienkiego (75–80%). Maksymalne jego stężenie we krwi pojawia się 
od 0,5 do 2h od spożycia. Metabolizm alkoholu odgrywa podstawo-
wą rolę w  jego eliminacji z organizmu. Najważniejszym narządem 
metabolizującym alkohol jest wątroba. Utlenianie alkoholu etylo-
wego w wątrobie odbywa się głównie za pomocą enzymu dehydro-
genazy alkoholowej ADH41. Głównym produktem utleniania alko-
holu jest aldehyd octowy. Wykazuje on 10-krotnie wyższą toksycz-
ność od etanolu. Badania in vitro prowadzone na zarodkach zwie-
rzęcych wykazały, że alkohol powoduje gwałtowne opóźnienie ich 
wzrostu nawet gdy nie dopuści się do powstania aldehydu octowego. 
Zahamowanie tego procesu nie ma żadnego wpływu na uszkodzenia 
zarodka powodowane przez alkohol42. 

Naukowcy prowadzący badania na płodach ludzkich jak również 
zwierzęcych, zwłaszcza gryzoni, udowodnili że aktywność wątrobo-
wej ADH wykazuje w połowie ciąży 50% wartości dorosłego osob-
nika, a więc eliminacja alkoholu etylowego przez płód jest znacznie 
mniejsza niż u matki. Ekspresję genu ADH wykrywa się w wątrobie, 
płucach, nerkach i jelicie płodu dopiero w 9 tygodniu ciąży. Ponadto 
nie wykryto obecności tego enzymu w łożysku ani w mózgu płodu. 
Około 16 tygodnia ciąży w wątrobie płodu pojawia się inny enzym 

41 Dehydrogenaza alkoholowa (ADH) to enzym odgrywający znaczącą rolę w meta-
bolizmie wielu substancji. Jedną z  najważniejszych funkcji ADH jest ochrona organizmu 
przed alkoholem.

42 E. K. Michaelis, M. L. Michaelis, Komórkowe i molekularne podstawy teratogennych 
właściwości alkoholu, „Alkohol a zdrowie”, Uszkodzenia płodu wywołane alkoholem, War-
szawa 1998, nr 17, s. 27.
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biorący udział w utlenianiu etanolu – cytochrom. Do 24 tygodnia 
życia płodowego aktywność tego enzymu osiąga 10–30% aktywno-
ści osoby dorosłej (pełna aktywność około 10 roku życia). Alkohol 
bardzo łatwo przenika przez łożysko, już po około 40 do 60 minut 
poziom alkoholu we krwi dziecka jest taki sam jak we krwi matki. 
Brak wykształconych mechanizmów jego enzymatycznej eliminacji 
sprawia, że płód wykazuje bardzo małą tolerancję wobec etanolu43. 

Alkohol wpływa na rozwijające się w łonie matki dziecko w dwo-
jaki sposób: bezpośrednio – zaburzając prawidłowy wzrost i różni-
cowanie komórek, oraz pośrednio poprzez obniżenie dopływu sub-
stancji odżywczych oraz zaburzenia hormonalne. 

Zdrowy organizm rozwija się w uporządkowany sposób. W okre-
sie zarodkowym (który trwa u ludzi około 8 pierwszych tygodni po 
zapłodnieniu) w 24 do 30 godzin życia zarodka następuje pierwszy 
podział zarodka. Pojedyncza komórka dzieli się na 2, a one z kolei 
na 4 itd. W czasie 3 tygodni ciąży tworzą się trzy listki zarodkowe 
zwane ektodermą, endodermą i mezodermą. Z ektodermy rozwijają 
się: mózg, rdzeń kręgowy, nerwy, skóra, paznokcie, włosy. Z endo-
dermy powstaje tkanka układu oddechowego i przewodu pokarmo-
wego oraz ważne dla życia organy, takie jak: wątroba czy trzustka. 
Z mezodermy wykształca się serce, nerki, kości, mięśnie, komórki 
krwi oraz inne narządy.

Do końca trzeciego tygodnia następuje podział mózgu na jego 
trzy podstawowe części: przodomózgowie, śródmózgowie i  tyło-
mózgowie. Na tym najwcześniejszym etapie rozwoju przeznaczenie 
poszczególnych mnożących się komórek jest już ściśle określone. 
Pod koniec okresu zarodkowego mamy już blisko 1 miliarda ko-
mórek, które tworzą ponad 4 tysiące różnych struktur anatomicz-
nych. Ośmio-tygodniowy zarodek posiada już ponad 90% struktur 

43 E. Czech, M. Hartleb, Poalkoholowe uszkodzenia płodu jako niedoceniana przyczyna 
wad rozwojowych i zaburzeń neurobehawioralnych u dzieci, „Alkoholizm i Narkomania”, 
tom XVII, nr 1–2, s. 9–20.
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dorosłego człowieka. Aby mogło dojść do wykształcenia się poszcze-
gólnych organów, komórki muszą przejść w odpowiedni sposób cały 
cykl rozwojowy. Pierwszy etap to wspomniany już podział i proli-
feracja (namnażanie). Następnie dochodzi do wzrostu i różnicowa-
nia, prowadzącego do ich zindywidualizowania się zarówno struktu-
ralnie jak i funkcjonalnie. Wreszcie ostatnim etapem jest wędrówka 
dojrzewających komórek do miejsca ich przeznaczenia. Czynniki 
hormonalne, żywieniowe oraz komórkowe odgrywają ważna rolę na 
każdym z wymienionych etapów44.

Jeżeli w czasie jakiegokolwiek etapu rozwoju płodu, kobieta w ciąży 
spożywa alkohol wówczas może dojść do wystąpienia poważnych 
powikłań poalkoholowych u dziecka.

44 P. Łaszczyca, Wiedza neurobiologiczna jest przydatna pedagogowi, w: Biomedyczne 
podstawy rozwoju z elementami higieny szkolnej, B. Doleżych , P. Łaszczyca, (red.), Toruń, 
2006, s. 213–232.
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3.1. Historia badań nad szkodliwością wpływu alkoholu  
 na płód 

Temat groźnych skutków ekspozycji na alkohol dla rozwijającego 
się płodu poruszano od wieków, a  wzmianki o tym można znaleźć 
już u  Arystotelesa oraz pisarzy biblijnych45, XVIII wieczny lekarz 
Sullivan opisywał dzieci urodzone przez matki alkoholiczki jako 
„słabe, ułomne i  pozbawione temperamentu”. Obserwując kobiety 
alkoholiczki przebywające w więzieniu zauważył, że wskaźnik poro-
nień u tych matek był większy, a u dzieci częściej występowały róż-
nego rodzaju wady wrodzone. Dostrzegł również interesujący fakt, 
że niemowlęta rodziły się zdrowsze, kiedy okres ciąży przypadał na 
czas odbywania kary więzienia, co wiązało się z przymusową abs-
tynencją. Jednak przez długi czas zagrożenie wynikające ze spoży-
wania przez matkę alkoholu w okresie ciąży było powszechnie ba-
gatelizowane. Uważano bowiem, że łożysko stanowi wystarczającą 
barierę zabezpieczającą płód przed szkodliwym działaniem alkoholu 
etylowego46. Natomiast dziewiętnastowieczne obserwacje wykazały, 
że dzieci alkoholiczek często umierały w dzieciństwie, posiadały wy-
soki odsetek przypadków epilepsji, opóźnienia umysłowego oraz de-
formacji fizycznych. Zainteresowanie tematem malało wraz z wpro-
wadzeniem prohibicji. Wielu naukowców wcześniejsze obserwacje 
uznało za tendencyjne i moralizujące.

Od lat 50-tych XX wieku były prowadzone przez naukowców licz-
ne badania, których celem było wyjaśnienie mechanizmu działania 
alkoholu na dziecko kobiety ciężarnej. Główny obszar badań koncen-
trował się na modelach zwierzęcych oraz in vitro, czyli na zarodkach 
i komórkach hodowanych w probówkach. Początkowo sądzono, że 

45 Księga Sędziów 13, 4; 13, 7; 13, 14, w: Biblia – Pismo Święte Starego i Nowego Testa-
mentu, Warszawa 1976.

46 M. Klecka, 4-stopniowa skala diagnostyczna, referat wygłoszony podczas konferen-
cji naukowej ”FASD jako wyzwanie dla rodziny, profesjonalistów, społeczeństwa” IX świa-
towy dzień FAS, Lędziny 9.09. 2009 r.
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nie sam alkohol etylowy działa toksycznie, a  jedynie bezpośredni 
produkt jego metabolizmu, a więc aldehyd octowy. Zaobserwowano 
jednak m. in. iż zarodki umieszczone w środowisku zawierającym 
alkohol, a  nie aldehyd, gwałtownie opóźniały swój wzrost, oraz iż 
zahamowanie przekształcania alkoholu etylowego w aldehyd octo-
wy nie wpływa w żaden sposób na uszkodzenia zarodka charaktery-
styczne dla FAS. Wyniki te jednoznacznie wskazywały alkohol etylo-
wy jako przyczynę omawianego zespołu chorobowego47.

Jako pionierskie okazały się być badania przeprowadzone w 1957 
roku w  Stanach Zjednoczonych przez Dorę Papara-Nicholson. 
Prowadziła ona eksperymenty na ciężarnych świnkach morskich, 
którym kilka razy w tygodniu podawała alkohol (potomstwo matek 
którym podawano alkohol znacznie różniło się od zdrowego potom-
stwa). Najważniejsze zaobserwowane różnice pomiędzy rozwojem 
zdrowych młodych świnek, a tymi, których matki były karmione al-
koholem są następujące:

• mała masa urodzeniowa, 
• trudności z przemieszczaniem się, 
• z koordynacją ruchową, 
• problemy z ssaniem, oraz
• z samym jedzeniem48.

Podobne badania przeprowadził Stefan Sandor w  1968 roku 
(Rumunia), który z  kolei wstrzykiwał alkohol do wnętrza jaj ku-
rzych. U kurcząt zaobserwował przede wszystkim deformacje oraz 
opóźnienia wzrostu. Natomiast w  1971 roku ten sam naukowiec 
opublikował wyniki badań przeprowadzonych na szczurach49.

Powyższe eksperymenty były niepodważalnym dowodem świad-
czącym o ogromnym zagrożeniu jakie niesie dla płodu spożycie al-
koholu przez ciężarne matki.

47 E. K. Michaelis, M. L. Michaelis, Komórkowe i molekularne…, dz. cyt., s. 27.
48 Zob. M. Klecka, FAScynujące dzieci, Kraków 2007, s. 17.
49 Tamże, s.17.
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W  1968 roku we Francji Paul Lemoine opublikował rezultaty 
badań na temat skutków wpływu alkoholu na płód oraz długofalo-
we efekty prenatalnej ekspozycji na alkohol. Autor prowadził swo-
je badania przez blisko trzydzieści lat. Obserwował losy potomstwa 
matek pijących, towarzysząc im niemal od sali porodowej. Wyniki 
jego obserwacji były wstrząsające: spośród pięćdziesięciu pacjentów 
z  pełnoobjawowym syndromem FAS pięcioro zmarło już w  dzie-
ciństwie. Powodem zgonu były przede wszystkim zaburzenia pracy 
serca i oddychania. Spośród dwudziestu ośmiu ze zdiagnozowanym 
umiarkowanym FAS dwoje popełniło samobójstwo w wieku doro-
słym, pięciu innych podejmowało próby samobójcze. P. Lemoine na 
podstawie badań (przebadał 99 pacjentów z FAS) wysunął następu-
jące wnioski: problemy psychiczne najbardziej nasilały się w wieku 
dorosłym, zarówno, jeśli chodzi o opóźnienia umysłowe jak i zabu-
rzenia zachowania50. 

P. Lemoine przebadał również 16 byłych pacjentów, którzy w dzie-
ciństwie nie manifestowali objawów FAS, mimo, że urodzili się z ko-
biet- alkoholiczek i posiadali opóźniony rozwój psychomotoryczny. 
Odkrył, że w wieku dorosłym osoby te przejawiały problemy z za-
chowaniem, a  także przestrzeganiem norm społecznych i  nie były 
w stanie utrzymać stałej posady. Aż 6 osób z powyższej grupy znala-
zło się w ośrodkach dla niepełnosprawnych umysłowo51. 

Autor w  swoich badaniach dotarł także do matek wyleczonych 
z alkoholizmu, które urodziły zdrowe dzieci i które wyrosły na zdro-
wych, dobrze funkcjonujących dorosłych. W  pierwszym badaniu 
P. Lemoine przeprowadził dość niezwykłą obserwację. Przy oka-
zji poszukiwania swych byłych pacjentów w  różnych instytucjach, 
rozmawiał z  pacjentami, o  których wiadomo było, że mieli matki 

50 Zob. M. Klecka, Fetal Alcohol Syndrome- Alkoholowy Zespół Płodowy. Poalkoholowe 
dzieci ze złożoną niepełnosprawnością, „Dziecko Krzywdzone”, 2004, nr 8, s. 46.

51 Zob. M. Klecka, Organiczne uszkodzenia mózgu u  dzieci wywołane prenatalnym 
działaniem alkoholu. Objawy i wczesne rozpoznanie alkoholowego zespołu płodowego Fas, 
„Niebieska Linia”, 2005, nr 3, s. 15.
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alkoholiczki. Skalkulował, iż w  pięciu zakładach dla lekko upośle-
dzonych 20% (33 osoby) miało matki alkoholiczki. Z tych trzydziestu 
trzech osób, dwadzieścia pięć posiadało pełnoobjawowy FAS, nato-
miast osiem FAE (Fetal Alcohol Effects – poalkoholowy efekt płodo-
wy) i nie posiadało cech morfologicznych (np. charakterystycznych 
zaburzeń w budowie twarzy). W trzech zakładach dla dzieci i mło-
dzieży P. Lemoine oszacował, że 14% to są dzieci alkoholiczek (na 
czterdzieści dwie osoby, sześć miało cechy dysmorficzne)52. Niestety 
te jakże dokładne i bardzo obszerne badania P. Lemoina pozostawały 
niezauważalne przez środowisko medyczne.

W  roku 1973 dwaj amerykańscy lekarze Kenneth L.. Jones 
i  David W. Smith bazując w  pewnym stopniu na doniesieniach 
P. Lemoine’a wprowadzili termin Fetal Alcohol Syndrom (FAS).

Obserwując grupę dzieci matek uzależnionych od alkoholu, opi-
sali szczegółowo wzór deformacji i długotrwałe konsekwencje we-
wnątrzmacicznej ekspozycji na alkohol. Opracowanie definicji FAS 
miało doniosłe znaczenie, ponieważ umożliwiało wyodrębnienie no-
wego, rozpoznawalnego klinicznie zespołu chorobowego, który róż-
nił się od innych zespołów wad wrodzonych, a występującego wy-
łącznie u potomstwa matek pijących alkohol w czasie ciąży. K. Jones 
wraz ze swymi współpracownikami zdefiniował trzy główne katego-
rie nieprawidłowości spotykanych  u dzieci z FAS:

• Spowolnienie rozwoju fizycznego w okresie przed- i po urodzeniu,
• Upośledzenie funkcjonowania intelektualnego i społecznego oraz 

zaburzenia koordynacji ruchowej,

52 Zob. M. Klecka, Alkoholowy zespół płodowy FAS: zaburzenia pierwotne i wtórne, 
„Bliżej przedszkola”, 2004, nr 4, s. 26–27.
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• Zespół ściśle określonych anomalii twarzy wraz z nieprawidło-
wościami budowy kończyn i narządów wewnętrznych53.

Publikacje te wywołały gorące dyskusje wokół stopnia szkodliwo-
ści alkoholu dla rozwijającego się płodu. Zaowocowało to niezwykle 
szybkim rozwojem dziedziny badań zwanej teratologią. Dzięki prze-
prowadzanym na zwierzętach badaniom zaobserwowano, że płód 
na który działa teratogen (czynnik zaburzający rozwój potomstwa 
w czasie życia płodowego), narażony jest na dramatyczne skutki:

• śmierć,
• anomalie rozwojowe, 
• opóźnienie wzrostu,
• zaburzenia funkcjonowania.
Odkryto, że alkohol należy do grupy teratogenów mogących 

przynieść każdy z  czterech wymienionych tragicznych rezultatów. 
Główna zasada teratologii głosi, że im większa dawka teratogenu np. 
alkoholu, tym głębsze uszkodzenia i  szkodliwy wpływ na potom-
stwo. Wielkość i  rodzaj zaburzeń rozwojowych zależy również od 
momentu rozwojowego płodu, w  którym następuje ekspozycja na 
szkodliwą substancje oraz czasu jej trwania.

Skutki teratogennego wpływu alkoholu zależą zatem od:
• dawki alkoholu (nawet bardzo mała dawka może być niebez-

pieczna),
• okresu ciąży (w każdym trymestrze może dojść do specyficznych 

uszkodzeń typowych dla danego momentu rozwojowego),
• kondycji zdrowotnej matki (stan odżywienia, wyposażenie gene-

tyczne),
• tzw. „stylu picia”.
FASD bardzo szybko stał się głównym obszarem działań tera-

tologów. Badacze twierdzą że: „FAS jest najbardziej wyrazistym 
53 J. M. Aase, Kliniczne rozpoznanie Alkoholowego Zespołu Plodu (FAS). Trudności 

w wykrywaniu i diagnostyce, ,,Alkohol a zdrowie”, Uszkodzenia płodu wywołane alkoho-
lem, nr 17, Wraszawa 1998, s. 2. 
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przypadkiem teratogenezy, jaki do tej pory odkryto. Prawdopodobnie 
wyraźniejszego już się nie odkryje”54.

Pod wpływem alkoholu rozwój płodu zostaje zaburzony na wiele 
sposobów:

• działając bezpośrednio na komórkę może spowodować jej 
śmierć. To powód dla którego rejony mózgu, które zostały 
narażone na działanie alkoholu, zawierają mniej komórek 
niż pozostałe części mózgu, 

• utrudnia transport aminokwasów – ważnych składników 
białek oraz glukozy – głównego źródła energii dla komórek,

• osłabia ukrwienie łożyska i  płodu powodując jego niedo-
tlenie nie (hipoksję) oraz dezorganizuje regulację hormonal-
ną i chemiczną, kontrolującą dojrzewanie i migracje komó-
rek nerwowych w mózgu55.

W 1974 roku rosyjski pediatra Grigorij Szurygin opublikował ba-
dania, w których porównał 19 dzieci matek alkoholiczek, które uro-
dziły się zanim ich matki stały się alkoholiczkami z grupą 23 dzieci 
urodzonych, gdy ich matki już nałogowo spożywały alkohol. U dzieci 
z pierwszej grupy pojawiały się objawy nerwicowe, emocjonalne i be-
hawioralne. Objawy te miały skłonności do ustępowania, w  miarę, 
poprawy sytuacji domowej dzieci. Z kolei dzieci matek pijących al-
kohol podczas ciąży miały głębokie zaburzenia ośrodkowego układu 
nerwowego, co można było zauważyć już w okresie niemowlęcym, 
a 14 dzieci z 23 miało opóźnienia rozwojowe. Dzieci z drugiej grupy 
miały organiczne uszkodzenie mózgu wskutek toksycznego działania 
alkoholu, na które narażone były jeszcze przed narodzeniem56.

Szwecja 1974 rok, psycholog Marita Aronson rozpoczyna serie 
badań nad dziećmi alkoholiczek. W grupie 99 dzieci aż 15% miało 

54 M. Klecka, FAScynujące…, dz. cyt., s. 20.
55 Tamże, s. 20–21.
56 Zob. tamże, s. 31.
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niską wagę urodzeniową, a 10% zróżnicowane fizyczne deformacje. 
Połowa badanych dzieci znalazła się na pograniczu rozwoju umy-
słowego, 49% badanych zaklasyfikowano jako przejawiających nie-
typowe zachowania neuropsychologiczne. Dzieci te posiadały przy-
najmniej trzy cechy z powyższych: nadpobudliwość, impulsywność, 
deficyty pamięci i  trudności w  koncentracji, perseweracje (czyli 
uporczywe powracanie do świadomości pewnych wyobrażeń, cho-
robliwe powtarzanie tych samych słów lub czynności), zaburzenia 
percepcji oraz napady złości. Autorka badań wykazała, że środowi-
sko wychowawcze dzieci nie miało wpływu na ich potencjał inte-
lektualny lub występowanie symptomów neuropsychologicznych. 
Odkryła także, że dzieci alkoholiczek posiadają szeroki zakres za-
burzeń o charakterze poznawczym. Obowiązuje tutaj zależność: im 
poważniejsze deformacje fizyczne – tym słabsze możliwości intelek-
tualne dziecka57.

Kolejne badania w 1977 roku zostały przeprowadzone w Berlinie 
przez niemieckiego pediatrę Hansa Ludwiga Spohra, który skupił 
się na fizycznych, psychicznych i intelektualnych problemach dzieci 
z FAS. Przedstawił on historie 44 osób, które miały po 14 lat i wię-
cej. Autor opisał jak z wiekiem funkcjonowanie społeczne staje się 
u nich coraz bardziej zaburzone, z kolei fizyczne symptomy niepra-
widłowości są mniej widoczne. ,,W  wieku nastoletnim tylko 10% 
miało wciąż rozpoznawalne dysmorficzne cechy FAS, a jednak 75% 
nie funkcjonowało na poziomie odpowiednim do swojego wieku”58. 
Zaobserwował problemy z  myśleniem abstrakcyjnym, procesami 
poznawczymi, u połowy odnotowano zaburzenia emocjonalne, ste-
reotypowe zachowania, zaburzenia mowy oraz nadpobudliwość ru-
chową. Żadnej z badanych osób nie udało się ukończyć szkoły śred-
niej, a jedna trzecia była leczona psychiatrycznie. H.Spohr zauważył, 
że „czasami poważne wady intelektualne ukrywają się pod maską 

57 Tamże, s. 32.
58 Tamże, s. 33.
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przyjaznej osobowości lub bardzo bogatej, lecz powierzchownej 
sprawności wysławiania się”59.

W roku 1979 w Helsinkach opisano pierwsze w fińskiej literaturze 
dziecko z FAS. Cztery lata później rozpoczyna się kampania uświa-
damiająca kobiety w klinikach położniczych o skutkach spożycia al-
koholu w czasie ciąży. Z 85 kobiet pijących 56% zmniejszyło spoży-
cie alkoholu o połowę, niemniej jednak 20 noworodków urodziło się 
z pełnoobjawowym FAS, a 22 dzieci z FAE. W kolejnych badaniach 
nad tymi samymi niemowlętami Illona Autti-Ramo odkryła, że ce-
chy dysmorficzne i deficyt wzrostu to cechy charakterystyczne dla 
potomstwa kobiet, które spożywały alkohol przez cały okres ciąży. 
Te, które przestały w drugim trymestrze rodziły dzieci ze znacznymi 
opóźnieniami psychomotorycznymi oraz z zaburzeniami mowy60.

W  1980 roku przy amerykańskim Towarzystwie Badań nad 
Alkoholikami zostaje powołany Zespół Badań nad FAS. Naukowcy 
przedstawiają kryteria diagnostyczne FAS tworząc triadę czynników 
klinicznych (dysmorfia twarzy, opóźnienia wzrostu, zmiany w obrę-
bie ośrodkowego układu nerwowego)61. 

Rok 1998 Instytut Medycyny USA dla niemowląt, które nie speł-
niały kryteriów pełnoobjawowego FAS, ale posiadały deformacje 
oraz stwierdzoną historię spożywania alkoholu przez ciężarne matki 
opisał różne jednostki chorobowe. Częściowy alkoholowy zespół pło-
dowy – pFAS (Partial Fetal Alkohol Syndrome), poalkoholowe wady 
wrodzone – ARBD (Alkohol Related Birth Defects), oraz alkoholowy 
efekt płodowy FAE (Fetal Alkohol Effects). W 2000 roku wprowadzo-
no jeszcze określenie FASD (Fetal Alkohol Spectrum Disorder) jako 
szeroki zakres skutków, które mogą wystąpić u dzieci, których matki 
spożywały alkohol podczas ciąży62.

59 Tamże, s. 34.
60 Tamże, s. 35–36.
61 Zob. D. Hryniewicz, Specyfika pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom z FAS, 

Warszawa 2007, s. 7.
62 Tamże, s. 8.
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W Polsce badaniami nad szkodliwością wpływu alkoholu na płód 
zajęli się między innymi Krzysztof Niemiec oraz Piotr Raczyński 
z Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie, którzy analizowali próbki 
moczu kobiet ciężarnych, oddawane do rutynowych badań. W prób-
kach doszukiwali się wskaźników rozpadu alkoholu. Badania wyka-
zały, iż co trzecia kobieta spożywała alkohol podczas trwania ciąży. 
Nie oznacza to jednak, że co trzecie dziecko urodziło się z FAS, acz-
kolwiek należy brać pod uwagę, że prenatalna ekspozycja na alko-
hol może być przyczyną trudności rozwojowych, które potencjalnie 
mogą wystąpić u tych dzieci. 
Diagram 2. Historia FAS.

Źródło: opracowanie własne. 

Fetal Alcohol Syndrome
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Następnymi wykonanymi w  Polsce badaniami były przeprowa-
dzone na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych badania ankietowe wykonane w Sopockiej Pracowni 
Badań Społecznych w 2005 roku. Podczas badania pytano kobiety 
(1038) w wieku pomiędzy 18 a 40 rokiem życia o to czy piły alkohol 
w czasie ciąży. Co trzecia pytana udzielała twierdzącej odpowiedzi. 
Z powyższych badań wynikało, że najczęściej w czasie ciąży po alko-
hol sięgają kobiety z wykształceniem średnim, a najrzadziej kobie-
ty posiadające wykształcenie wyższe. Więcej pijących kobiet moż-
na było zaobserwować w małych i średnich miastach, najmniej na 
wsiach i w dużych miastach. Na wsiach jako powód niepicia kobiety 
podawały przede wszystkim względy kulturowe oraz inne np: wiara. 
W miastach zaś można pokusić się o stwierdzenie, że kobiety są bar-
dziej świadome szkodliwego wpływu alkoholu na płód rozwijający 
się pod ich sercem63. 

Kolejnymi badaniami, które informowały o możliwych danych do-
tyczących spożycia alkoholu przez ciężarne przeprowadzono w 2005 
roku przez Pracownie Badań IPSOS na zlecenie Fundacji „Rodzić po 
ludzku” na próbie 1000 Polaków w wieku od 15 lat w wzwyż. Z ba-
dań wynika jednoznacznie, że Polacy mają świadomość szkodliwości 
wpływu alkoholu na płód, aczkolwiek są przekonani, że niewielkie 
dawki alkoholu mogą być korzystne dla zdrowia matki i  jej niena-
rodzonego dziecka. Około 32% badanych spotkało się z opinią, że 
kobieta w ciąży powinna regularnie spożywać niewielkie ilości czer-
wonego wina. Głównym źródłem wiedzy badanych były: opinie zna-
jomych i rodziny (45,78%), artykuły prasowe (22,50%), audycje ra-
diowe i telewizyjne (22%) oraz sami lekarze (15,80%). Ponad dwie 
trzecie pytanych spotkało się z informacjami, że nawet najmniejsza 
dawka alkoholu spożyta przez kobietę w ciąży może być niebezpiecz-
na dla nienarodzonego dziecka i jego rozwoju. Niestety mimo świa-
domości kobiet rażący jest fakt, iż jedna trzecia ankietowanych to 

63 Raport z badań www.ciazabezalkoholu.pl, 2005 (dostęp z dn. 6.06.2015).
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kobiety (33,5%) które są matkami jednego lub dwojga dzieci, a przy-
znały się do spożywania niewielkiej ilości alkoholu w okresie, gdy 
były w ciąży64.

Bardzo interesujące wyniki dotyczące świadomości szkodliwo-
ści picia przez kobiety w ciąży prezentuje w swoich opracowaniach 
Marek Banach. Badania prowadzone wśród krakowskich studentek 
(grupa liczyła 524 osoby) oraz pacjentek poradni dla kobiet (tu li-
czebność grupy to 354 osoby) wykazały, że po alkohol sięga 86% ba-
danej populacji. Częściej problem dotyczył studentek niż pozosta-
łych grup. Prawie 90% respondentek spożywało alkohol w okresie 
miesiąca poprzedzającego badanie. W badanej grupie w ciąży bądź 
już matkami było 131 osób, w tym 175 studentek i 56 kobiet z po-
radni. 

 
To co najbardziej zaskakujące w  otrzymanych wynikach to fakt, 
że ponad 71% kobiet z tej grupy spożywało w ciąży alkohol65. 

Przyczyny sięgania po alkohol w okresie ciąży na jakie wskazywa-
ły respondentki to: rada osoby z najbliższego otoczenia (26%), rada 
lekarza (25%), inicjatywa samej kobiety (22%), pojawiające się szcze-
gólne okazje (18%).

Podobne badania przeprowadziła Zuzanna Konieczna wśród „pa-
cjentek przychodni ginekologiczno-położniczej Specjalistycznego 
Szpitala w  Brzozowie. Z  grupy kobiet, które twierdząco odpowie-
działy na pytanie dotyczące spożywania alkoholu, 19 piło wino, 
5 piwo a 2 piły inne napoje zawierające alkohol”66. Tak więc na łączną 
liczbę (78) przebadanych kobiet – 26 czyli (33%) spożywało alkohol 
w czasie ciąży. W większości była to ich samodzielna decyzja (61%), 

64 Raport z badań, www.ciazabezalkoholu.pl, 2008 (dostęp z dn. 6.06.2015).
65 M. Banach, Specyfika picia alkoholu przez kobiety w Polsce, w: Alkoholowy Zespół 

Płodu. Teoria, diagnoza, praktyka, M. Banach (red.), Kraków 2011, s. 126.
66 Tamże, s. 126. 



58 „W trosce o zdrowie dziecka i twoje” • Płodowy Zespół Alkoholowy (FAS)

rzadziej podpowiedź członków rodziny czy znajomych (13%), leka-
rza (13%) oraz inne przyczyny (13%)67. 

W raporcie na temat zachowań zdrowotnych kobiet w czasie ciąży 
za lata 2009 i 2012 czytamy „w 2009 roku 14,1% kobiet spożywało 
napoje alkoholowe będąc w ciąży. Kobiety deklarowały następującą 
częstotliwość picia w ciągu ostatniego roku: raz w miesiącu lub rza-
dziej – 71,6%; dwa do czterech razy w miesiącu – 22,7%; dwa lub trzy 
razy w tygodniu – 4,3%; cztery lub więcej razy w tygodniu – 0,4%.

W 2012 roku po zajściu w ciążę 10,1% kobiet spożywało alkohol 
z  następującą częstotliwością: raz w  miesiącu lub rzadziej – 8,5%; 
dwa do czterech razy w  miesiącu – 1,3%; częściej niż raz w  tygo-
dniu – 0,3%; 89,9% kobiet całkowicie powstrzymywało się od picia 
alkoholu w  jakiejkolwiek postaci. W 2012 roku kobiety najczęściej 
spożywały w ciąży: czerwone wino (44,9%), piwo (30,3%), niskoal-
koholowe piwo (29,8%), białe wino (11,6%), mocne alkohole (5%), 
„coolery” (2,2%),wina wzmocnione (0,7%). 

Świadomość kobiet na temat szkodliwości picia alkoholu w czasie 
ciąży (na podstawie wyników badań z 2012 roku):
• Prawie wszystkie kobiety, przyznały, że spożycie dużych ilości al-

koholu stwarza duże zagrożenie dla zdrowia i życia matki (96,2%) 
oraz płodu (98,6%). Nadal jednak istnieje grupa kobiet która 
stwierdza, że picie nawet dużych ilości alkoholu nie niesie ze sobą 
ryzyka dla płodu i matki (odpowiednio 0,3% i 0,3%),

• Tylko część ankietowanych kobiet, była świadoma ryzyka dla 
matki (45,8%) i płodu (62,1%) związanego z konsumpcją niewiel-
kich ilości alkoholu w czasie ciąży. Znaczna część kobiet uznała 
natomiast, że picie niewielkich ilości alkoholu nie jest szkodliwe 
dla płodu i matki w czasie ciąży (odpowiednio 2,5% i 5,0%)”68. 

67 Tamże, s.126.
68 http://www.wsse.rzeszow.pl/pliki/promocjazdrowia/uzaleznienia/zachowania_ko-

biet_w_ciazy.pdf (dostęp z dn. 06.07.2015).
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Jedno z  najnowszych badań na temat FASD przeprowadzono 
w  2014 roku w  Gdańsku, którego efektem jest raport: ,,Ciąża a  al-
kohol. Poziom wiedzy mieszkańców Gdańska na temat wpływu al-
koholu na płód”. W świetle otrzymanych wyników najistotniejszym 
jest fakt, że do picia alkoholu w czasie ciąży przyznało się 36,6% 
respondentek na łączną liczbę 207 przebadanych kobiet. Większość 
z nich, bo 61% pijących matek odpowiedziała, że spożywały alkohol 
2–3 razy podczas całej ciąży, 22% kobiet zadeklarowało jednorazo-
we spożycie alkoholu w czasie ciąży. Do częstszego picia przyznało 
się 14,7% respondentek, w tym 9,7% piło alkohol podczas ciąży 4–5 
krotnie, a 4,9% wskazuje, że piło 6 lub więcej razy69.

Jak widać, z przytoczonych powyżej danych z różnych badań, ska-
la tego negatywnego zjawiska jest znaczna. Niestety naukowcom do 
dzisiaj nie udało się ustalić czy istnieje dawka alkoholu, która mogła-
by być bezpieczna, a z badań jednoznacznie wynika, iż alkohol po-
siada silne właściwości teratogenne i spożywanie go podczas trwania 
ciąży niesie ze sobą szereg negatywnych skutków rozwojowych. Nikt 
w  naszym kraju nie prowadzi statyskyk osób chorych na FAS lub 
inne jednostki wynikające z prenatalnej ekspozycji na alkohol. A za-
tem nieznana jest ilość dzieci, młodzieży i  dorosłych, które mogą 
mieć powikłania rozwojowe związane z niepożądanym działaniem 
alkoholu na rozwijacy się płód. Przyjęto, że w Polsce rodzi się tro-
je dzieci z  FAS na 1000 żywych urodzeń70. Niestety nie wolno za-
pomnieć, że szkody związane ze spożyciem alkoholu przez ciężar-
ne, jakie mogą pojawić się u  ich potomstwa, są co najmniej dzie-
sięciokrotnie częstsze niż zdiagnozowany pełnoobjawowy Płodowy 
Zespół Alkoholowy.

69 http://fundacjafascynacje.pl/data/documents/Raport-z-badan-Fascynacje.pdf 
(dostęp z dn. 06.07.2015).

70 Raport z badań, www. ciazabezalkoholu.pl, 2007 (dostęp z dn. 6.06.2015).
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3.2. Terminologia związana z  pojęciem FAS

Określenie FAS to akronim angielskiej nazwy Fetal Alcohol 
Syndrome, w  języku polskim nazywanym Płodowym Zespołem 
Alkoholowym. Nazwa ta dotyczy jednostki chorobowej obejmują-
cej zespół nieprawidłowości, które można stwierdzić u części dzieci 
urodzonych przez matki, które spożywały alkohol podczas trwania 
ciąży71. Do takich nieprawidłowości należą m.in. nieprawidłowości 
neurobehawioralne oraz zmiany w  budowie ciała i  organach we-
wnętrznych72. 

Termin Płodowy Zespół Alkoholowy (FAS) pojawił się jak już 
wspomiano wcześniej, w czasopiśmie Lancet w 1973 roku użyty przez 
zespół badaczy Kena Jonesa, Davida Smitha, Christy Ulleland i Ann 
Streissguth do opisu kombinacji nieprawidłowości rozwojowych, 
które obejmowały twarzoczaszkę, kończyny i  układ krążenia oraz 
deficyt wzrostu i  opóźnienia rozwoju u  ośmiorga niespokrewnio-
nych ze sobą dzieci, urodzonych przez matki alkoholiczki. Badanie 
pokazało, że alkohol działający w łonie matki na rozwijający się płód 
powoduje charakterystyczne zniekształcenia w  budowie ciała i  or-
ganów wewnętrznych dzieci. Dalsze badania dotyczyły związku po-
między zaburzeniami rozwojowymi u potomstwa a intensywnością 
picia alkoholu przez matkę oraz wpływ na rozwój płodu dodatko-
wych czynników takich jak: zły sen, odżywianie, nikotynizm, brak 
opieki lekarskiej. Badacze wkrótce odkryli, że deficyty rozwojowe 
zarówno fizyczne jak i  neurobehawioralne u  dzieci po prenatalnej 
ekspozycji na alkohol są bardzo zróżnicowane: od klasycznych, obej-
mujących całą triadę objawów (niska waga przed i po urodzeniowa, 
uszkodzenia OUN, malformacje twarzoczaszki), przez poważne do 
całkiem nieznacznych. 

W 1978 roku Sterling K. Clarren i Dawid W. Smith wprowadzili 
termin Przypuszczalne Poalko holowe Uszkodzenie Płodu służący 

71 M. Banach (red.), Dzieci wymagające specjalnej opieki zdrowotnej, Kraków 2004, s. 5.
72 D. Hryniewicz, Specyfikacja pomocy…, dz. cyt., s. 8.
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do opisu dzieci u których nie manifestowały się wszystkie zaburze-
nia z kategorii FAS. Innymi słowy, dzieci, matek, które spożywały al-
kohol, ale nie prezentowały pełnego spektrum objawów FAS, opisa-
no jako dzieci z FAE (Fetal Alcohol Effects), dzieci z Poalkoholowym 
Uszkodzeniem Płodu73. Niestety w  praktyce medycznej doszło do 
tego, że termin FAE był często aplikowany do każdego dziecka, które 
przejawiało problemy behawioralne, a pochodziło z rodzin z historią 
alkoholową. To nieporozumienie doprowadziło do stopniowego wy-
cofywania terminu FAE z powodu nadużywania go przez specjali-
stów stosujących to określenie diagnostycznie w wielu przypadkach 
dzieci z zaburzeniami zachowania pochodzących z rodzin z proble-
mem alkoholowym. Autorzy zaapelowali o rezygnację z tej klasyfi-
kacji jako mało precyzyjnej.

Do Polski termin ten dotarł po raz pierwszy za sprawą książki 
Zespół zależności alkoholowej Tadeusza Kulisiewicza wydanej w 1982 
roku. Jednak problem FAS w diagnostyce medycznej jest jeszcze sto-
sunkowo rzadko poruszany, a wiedza na ten temat wręcz znikoma74.

Kolejna zmiana w nomenklaturze nastąpiła 20 lat później i zosta-
ła wprowadzona przez amerykański Institute of Medicine w 1996 
roku. Wyodrębniono trzy kategorie diagnostyczne skutków ekspo-
zycji na działanie alkoholu etylowego. Pierwszą jest pełnoobjawowy 
FAS (tzw. Full FAS), drugą częściowy FAS (tzw. Partial FAS), a trze-
cią zaburzenia neurorozwojowe związane z alkoholem tzw. ARND 
(Alkohol Related Neurodevelopmental Disorder). W 1998 roku zno-
wu wrócono do wspólnego terminu FAS, obejmującego całe spek-
trum objawów klinicznych związanych z  ekspozycją w  życiu pre-
natalnym na alkohol. Dwa lata później zaproponowano nazwę 
FASD – Fetal Alkohol Spectrum Disorder. Określenie to było jednak 
ogólnym terminem opisującym spektrum zaburzeń rozwojowych 

73 M. Klecka, M. Janas-Kozik, Dziecko z FASD, Rozpoznanie różnicowe i podstawy te-
rapii, Warszawa 2009, s. 7.

74 M. Komorowska, Diagnostyka FAS w praktyce, „Remedium”, 2007, nr 11(177), s. 6.
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związanych z FAS, nieprzeznaczonym do wykorzystywania w prak-
tyce klinicznej75.
Diagram 3. Termin FAS.

Źródło: opracowanie własne.

W  praktyce klinicznej natomiast wykorzystuje się nieco inną 
nomenklaturę, zaproponowaną przez Narodową Akademię Nauk 
USA w 1996 roku, związaną z ekspozycją na alkohol etylowy w ży-
ciu wewnątrzłonowym. Podstawową jednostką jest pełnoobjawowy 
Płodowy Zespół Alkoholowy. Dodatkowo wyróżnia się Płodowy 
Zespół Alkoholowy, ale bez potwierdzonej wewnątrzmacicznej eks-
pozycji na alkohol, Niepełny Płodowy Zespół Alkoholowy, Związane 
z Alkoholem Wady Wrodzone (ang. ARBD – Alcohol Related Birth 

75 Tamże, s. 8.
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Defects) oraz Związane z  Alkoholem Zaburzenia Rozwoju Układu 
Nerwowego (ang. ARND – Alcohol Related Neuronal Defects). Każda 
z tych jednostek posiada odrębne kryteria kliniczne, dzięki którym 
można zakwalifikować pacjenta do konkretnej grupy i ustalić naj-
właściwszą dla niego terapię76.
Diagram 4. Fetal Alcohol Spectrum Disoredrs (FASD) – elementy składowe.

Źródło: opracowanie własne.

Od 2005 roku na określenie wszystkich zaburzeń poalkoholowych 
płodu używa się pojęcia Fetal Alcohole Specturum Disorders 
(FASD).

76 P. Raczyński, Materiały informacyjne o FAS dla lekarzy, opracowanie: P. Raczyński, 
Warszawa 2007, s. 4.

FAE
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Znajomość i rozumienie tych terminów jest konieczne, albowiem 
poszczególne określenia są stosowane w opiniach lekarskich i psy-
chologicznych przeznaczonych dla szkół, rodziców i  innych profe-
sjonalistów. Poniżej przedstawione zostały wszystkie kategorie.

Płodowy Zespół Alkoholowy z potwierdzoną wewnątrzmaciczną 
ekspozycją na alkohol – FAS

Przyczyną powstałych zaburzeń jest działanie wysokiego stężenia 
alkoholu etylowego zwłaszcza w I trymestrze ciąży. 

Kategorie rozpoznawcze to:
• Niska waga przed i po porodzie (wzrost/waga poniżej 10 cen-

tyla),
• Objawy ze strony OUN (zaburzenia neurologiczne, opóźnienie 

rozwoju, dysfunkcjonalne zachowanie, upośledzenie umysło-
we, wady rozwojowe czaszki i mózgu, mikrocefalia),

• Charakterystyczne cechy twarzy (krótkie szpary powiekowe, 
zmniejszona czerwień górnej wargi, wydłużona i spłaszczona 
środkowa część twarzy, spłycone philtrum, krótki nos).

Kryteria dodatkowe to:
 Ȗ trudności w uczeniu się,
 Ȗ nadpobudliwość psychoruchowa,
 Ȗ zaburzenie motoryki małej i dużej,
 Ȗ opóźniony rozwój mowy,
 Ȗ problemy z koncentracją,
 Ȗ zaburzenia snu,
 Ȗ nadmierna reaktywność na stres,
 Ȗ zaburzenia czucia głębokiego,
 Ȗ zaburzenia wzroku, słuchu, 
 Ȗ wady serca,
 Ȗ nieprawidłowości budowy kończyn-deformacja stawów,
 Ȗ wady układu moczowego.
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Czynnikiem wzmacniającym ryzyko wystąpienia FAS jest rozpo-
znanie tego zespołu w jednej z poprzednich ciąż, ponieważ w oko-
ło 70% takich przypadków kolejne dziecko również rodzi się z FAS. 
Należy także zwrócić uwagę na fakt, iż pewne kryteria rozpoznawcze 
zwłaszcza dotyczące uszkodzeń mózgu manifestują się i  są rozpo-
znawalne dopiero po osiągnięciu przez dziecko wieku kilku lat.

Płodowy Zespół Alkoholowy bez potwierdzonej wewnątrzmacicznej 
ekspozycji na alkohol 

Zespół objawów identyczny z  FAS, lecz bez jednoznacznie po-
twierdzonej ekspozycji na działanie alkoholu etylowego.

Częściowy Płodowy Zespół Alkoholowy (Partial Fetal Alcohole Syndrome 
– pFAS) z potwierdzoną wewnątrzmaciczną ekspozycją na alkohol

Do tej grupy zalicza się wszystkie przypadki w których występuje:
• część cech dysmorfii twarzy,
• opóźnienie wzrostu,
• zaburzenia rozwoju układu nerwowego,
• opóźnienie rozwoju złożonych struktur poznawczych oraz be-

hawioralnych nie zgodnych z wiekiem metrykalnym o tle nie-
wyjaśnionym genetycznie oraz nieuwarunkowanym środowi-
skowo (trudności w nauce, słaba kontrola impulsów, trudności 
w  funkcjonowaniu społecznym: braki językowe, niska zdol-
ność do rozumienia pojęć abstrakcyjnych, problemy z pamię-
cią, koncentracją, konflikty z prawem).

Poalkoholowe wady wrodzone  
(Alcohol Related Birth Defects – ARBD)

Kategoria ta określa przede wszystkim zaburzenia somatyczne 
oraz łączy się z działaniem wysokiego stężenia alkoholu w życiu pło-
dowym. Została wprowadzona przez Sterling K. Clarren i  Ronald 
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J. Sokol i oznacza występowania anatomicznych lub funkcjonalnych 
wad obejmujących: 

• serce,
• stawy i budowę szkieletu,
• przewód pokarmowy,
• nerki,
• wzrok i słuch.
Niektórzy diagności zaprzeczają zasadności stosowania tej katego-

rii ponieważ nieprawidłowości, na które wskazuje nie są specyficzne 
tylko dla dzieci, których matki spożywały alkohol w czasie ciąży, ani 
nie należą do podstawowej triady określającej kluczowe cechy FAS, 
np. kanadyjskie wytyczne zalecają aby ARBD nie było używane jako 
kategoria diagnostyczna. Jednak w zestawieniu z potwierdzoną eks-
pozycją na alkohol istnieje duże prawdopodobieństwo, że wady te 
spowodowane są teratogennym działaniem etanolu dlatego katego-
ria ta funkcjonuje w diagnostyce FASD.

Poalkoholowe zaburzenia neurorozwojowe  
(Alcohol Related Neurodevelopmental Disorder – ARND)

Do tej grupy zaliczamy wszystkie przypadki z rozpoznaną obec-
nością patologii OUN, zaburzeń zachowania niezgodnych z oczeki-
wanym poziomem rozwoju. Ponieważ defekty te nie są specyficzne 
dla działania alkoholu, diagnozę dla tej kategorii należy stawiać tylko 
w kontekście potwierdzonej ekspozycji na alkohol w okresie prena-
talnym77. 

Mając dokładne dane z  wywiadu, można dokonać podziału 
ARND na trzy kliniczne postacie:

• Łagodna postać ARND (w  ocenie dysmorfologów zwana 
jako Alcohol Related Neurobehavioral Disorder – Zaburzenia 
Neurobehawioralne Zwią zane z Alkoholem):

77 P. Raczyński, Materiały informacyjne o…, dz. cyt., s. 3–4.
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 Ȗ zaburzenia w uczeniu się (zwłaszcza matematyki),
 Ȗ zaburzony rozwój mowy receptywnej/ekspresywnej,
 Ȗ współwystępowanie zaburzeń psychiatrycznych, np. ADHD,
 Ȗ zaburzenia uwagi, impulsywność,
 Ȗ deficyty funkcji adaptacyjnych i wykonawczych.

• Umiarkowana postać ARND
 Ȗ trudności w  uczeniu się z  opóźnieniem intelektualnym 

lub bez, 
 Ȗ umiarkowana postać nie reaguje na standardowe leczenie 

farmakologiczne oraz terapie psychologiczne,
 Ȗ neuropsychologiczne deficyty pamięci operacyjnej, funk-

cji wykonawczych, osądu, podejmowania decyzji, funkcji 
adaptacyjnych.

• Ciężka postać ARND (przez dysmorfologów określana jako 
statyczna encefalopatia):

 Ȗ uszkodzenie struktury mózgu,
 Ȗ napady drgawek.

W 2000 roku autorzy pięciostopniowej kategorii klasyfikacji FAS, 
w celu uściślenia pojęć zaproponowali nazwę Fetal Alcohol Spectrum 
Disorder(s) FASD. Wspólne oświadczenie NEOFAS (National Orga-
nisation of Fetal Alcohol Syndrom) i  FASD Center of Excellence 
In Washington DC z 15 kwietnia 2004 roku porządkuje problematy-
kę terminologiczną i brzmi następująco:

„Fetal Alcohol Spectrum Disorders (FASD) jest ogólnym terminem 
opisującym całe spektrum skutków rozwojowych u  potomstwa 
matek pijących alkohol w okresie ciąży. Skutki te mogą obejmować 
zaburzenia rozwoju fizycznego, umysłowego, zachowania, uczenia 
się; mogą trwać przez całe życie. Termin FASD nie jest terminem 
przeznaczonym do wykorzystywania w diagnostyce klinicznej”78.

78 M. Klecka, M. Janas-Kozik, Dziecko z FASD…, dz. cyt., s. 8.
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FAS został umieszczony na liście Międzynarodowej Klasyfikacji 
Chorób i Problemów Zdrowotnych IC-10 

• Rozdział XVII pt. Wady wrodzone, zniekształcenia i nieprawi-
dłowości chromosomalne (Q00 – Q99).

• Inne wrodzone wady rozwojowe (Q80 – Q89).
• Wrodzone wady i  zespoły wad rozwojowych ze względu na 

znane przyczyny egzogenne, gdzie indziej nie sklasyfikowane 
(Q86), obejmujące teratogenne działanie substancji przenoszo-
nych przez łożysko i mleko matki.

Płodowy Zespół Alkoholowy (dysmorficzny) kod: Q86.079

79 International Statistical Calcification of Diseases end Related Health Problems 10th 
Revision Version for 2007, http://apps.who.int/classifications/apps/icd/icd10online2006/, 
(dostęp z dn. 06.07.2015).
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3.3. Płodowy Zespół Alkoholowy – obraz kliniczny,  
    charakterystyka

Termin FAS, jak już zostało wspomniane pierwszy raz był użyty 
w  roku 1973 przez amerykańskich naukowców K.L. Jonesa i D.W. 
Smitha. Nazwą tą określono zespół nieprawidłowości stwierdzanych 
u niektórych dzieci narażonych w okresie prenatalnym na ekspozycje 
alkoholu. Popularnie na określenie tego syndromu stosuje się skrót 
FAS pochodzący od pierwszych liter nazwy Fetal Alcohol Syndrome. 
Opracowanie definicji FAS umożliwiło wyodrębnienie nowego, roz-
poznawanego klinicznie zespołu chorobowego wyraźnie różnego od 
wszystkich innych zespołów wad wrodzonych, a występującego wy-
łącznie u potomstwa matek pijących alkohol w ciąży. 
Diagram 5. Diagnoza Płodowego Zespołu Alkoholowego.

Źródło: opracowanie własne.

Na wystąpienie u dziecka FASD ma wpływ wiele czynników, mię-
dzy innymi: częstotliwość i ilość spożywania alkoholu, stadium roz-
woju płodu w momencie narażenia na wpływ alkoholu, faza ciąży, 
w trakcie której kobieta spożywa najwięcej alkoholu, stan odżywie-
nia kobiety w ciąży, przyjmowanie przez nią innego rodzaju środ-
ków psychoaktywnych, czynniki genetyczne oraz ogólny stan zdro-
wia kobiety w ciąży80.

80 Zob. J. Cholewa, Alkoholowy Zespół Płodowy FAS, „Wychowawca”, 2008, nr 4, s. 15.
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K. L. Jones wraz ze współpracownikami określili trzy główne ka-
tegorie nieprawidłowości spotykanych u  dzieci z  FAS. Należą do 
nich:

• Spowolnienie rozwoju fizycznego, wyrażanego przez długość 
i masę ciała oraz obwód głowy, w okresie przed i pourodzenio-
wym,

• Upośledzenie funkcjonowania intelektualnego i  społecznego 
oraz zaburzenie koordynacji ruchowej,

• Zespół ściśle określanych drobnych anomalii twarzy wraz 
z bardziej zmiennymi nieprawidłowościami budowy kończyn 
i serca81.

Diagram 6. Właściwości fizyczne FAS.

Źródło: opracowanie własne.

81 Zob. J. M. Aase, Kliniczne rozpoznanie…, dz. cyt., s. 2. 
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Spowolnienie rozwoju fizycznego przejawia się w  niskiej wadze 
urodzeniowej, niskim wzroście w porównaniu do rówieśników oraz 
małą głową w stosunku do wieku. Powolny przyrost obwodu głowy 
jest skutkiem równie powolnego zwiększania się wymiarów mózgu. 
Niedorozwój fizyczny jest prawdopodobnie wynikiem upośledzenia 
transportu łożyskowego glukozy, które powoduje alkohol82.

W skład zespołu typowych zaburzeń budowy ciała wchodzą ano-
malie budowy: twarzy, czaszki, uszu, oczu oraz układu kostnego. 
Pojawiają się też elementy, związane po części z  cechami dysmor-
ficznymi, ale zlokalizowane poza twarzą takie jak:

• wadliwa budowa kanałów słuchowych, zaburzenia przetwarza-
nia słuchowego związane z uszkodzeniem pnia mózgu i obsza-
rów korowych oraz ubytki słuchu,

• skolioza,
• skrócone piąte palce stóp i  dłoni, paznokcie hipoplastyczne, 

obecność podłużnej bruzdy na powierzchni dłoniowej rąk83.

Jedna lub dwie z tych cech może pojawić się u zdrowego dziec-
ka na skutek genów i cech odziedziczonych po biologicznych rodzi-
cach. Kiedy występuje kilka cech wraz z objawami ze strony OUN 
i wywiadem świadczącym o narażeniu na działanie alkoholu w ży-
ciu płodowym, można rozważyć diagnozę FAS84. U dzieci obciążo-
nych FAS stwierdza się także zwiększenie ryzyka wystąpienia wad 
wrodzonych niekoniecznie związanych z piciem alkoholu. Należą do 
nich: wrodzone wady serca, nerek, rozszczep wargi i podniebienia, 
anomalie dróg moczowych i narządów płciowych, a także rozszczep 
kręgosłupa85. Przy urodzeniu cechują się opóźnionym wzrostem, 
ważą niewiele, z  trudem przybierają na wadze, a  w  późniejszym 

82 Zob. M. Przystałowska, Płodowy Zespół Alkoholowy, „Remedium”, 2006, nr 10, s. 31.
83 Zob. M. Bäcker, Alkoholowy Zespół Płodowy – niechciane picie, niezawinione kalec-

two, „Kultura i Edukacja” 2004, nr 1, s. 129.
84 www.fasterparents.org.pl (dostęp z dn. 6.06.2014).
85 Zob. J. Kinney, G. Lepton, Zrozumieć…, dz. cyt., s. 119–120.
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wieku mają niski wzrost i  są chude. Dodatkowo pojawia się także 
nieprawidłowe funkcjonowanie narządów wewnętrznych: serca, wą-
troby, stawów, nerek, przewodów moczowych, mają słabe mięśnie, 
nienaturalną krzywiznę kręgosłupa, ograniczone ruchy bioder, nie-
rozwinięte linie papilarne palca, oraz wiele innych wad fizycznych, 
którym dodatkowo może towarzyszyć epilepsja86. W  okresie nie-
mowlęctwa dzieci z FAS mogą być nadmiernie wrażliwe na bodźce 
zewnętrzne, nazbyt aktywne a jednocześnie rozdrażnione, kapryśne. 
Często mają trudności ze ssaniem oraz spaniem. U większość dzie-
ci wykrywa się opóźnienia w rozwoju psychomotorycznym a także 
umysłowym-upośledzenie umysłowe lub poziom inteligencji niższy 
od przeciętnego87. 

Dzieci w okresie szkolnym osiągają słabsze wyniki w nauce, mają 
problemy z koncentracją uwagi, pamięcią, oceną i przewidywaniem 
zdarzeń, co jest bezpośrednim następstwem uszkodzeń neurologicz-
nych spowodowanych przez alkohol. Dzieciom z FAS trudno zrozu-
mieć pojęcia abstrakcyjne (np. liczba, sprawiedliwość, dobro i zło). 
Brak im zdolności językowych, nie rozumieją znaczenia słów, meta-
for czy idiomów, z trudem przyswajają nowe słowa, mają problemy 
z  definiowaniem terminów, nierzadko znacznie później zaczynają 
mówić. Osoby pracujące z dziećmi z FAS zauważają u nich proble-
my z  zachowaniem, dojrzałością emocjonalną, niestałością w  na-
strojach, impulsywnością. Kontrola zachowań i emocji wymaga od 
nich dużej samodyscypliny. Nie potrafią nawiązać poprawnych re-
lacji z rówieśnikami, czego skutkiem lub przyczyną jest agresja lub 
bycie ofiarą agresji. Dzieci z FAS nie osiągają pełnej dojrzałości, nie 
wyrastają z problemów, mają trudności z ukończeniem szkoły i osią-
gnięciem życiowej samodzielności88. Osobom dorosłym cierpiącym 

86 Zob. E. Sawaściuk, Z FAS trygowane dzieci, „Charaktery”, 2007, nr 8, s. 66.
87 Zob. J. Cholewa, Fetal…., dz. cyt., s. 15.
88 Zob. B. Laskowska, Dziecko jak gąbka. Alkoholizm matki i jego niszczący wpływ na 

dziecko, „Głos dla Życia”, 2000, nr 4, s. 4.



733.  Wpływ alkoholu na rozwijający się płód

z powodu FAS często bardzo trudno jest odnaleźć się w społeczeń-
stwie i osiągnąć pełną niezależność. Wiele wysiłku kosztuje ich pla-
nowanie, uczenie się i wykorzystywanie zdobytych informacji. Męczy 
je zmienność własnego nastroju, częste napady złego humoru, draż-
liwość, agresja. Często nie są w stanie zapanować nad impulsywnymi 
zachowaniami, także seksualnymi. Nie potrafią wyciągać wniosków 
z popełnionych błędów. Wiele sytuacji budzi ich lęk, powoduje, że 
wycofują się i zamykają w sobie. Potrzebują częstych podpowiedzi 
i motywacji ze strony innych osób. W pracy nie potrafią długo utrzy-
mać się na jednym stanowisku, trudno im wytrwać w stałym związ-
ku. Nie radzą sobie z takimi pojęciami jak: pieniądze lub czas, co do-
datkowo utrudnia im funkcjonowanie w społeczeństwie. Te wszyst-
kie objawy są skutkiem spowodowanego przez alkohol uszkodzenia 
mózgu. FAS jest nazywany „statyczną encefalopatią”, co oznacza, że 
uszkodzenie mózgu, do którego doszło w  życiu płodowym, pozo-
staje przez całe życie na stałym poziomie, nie pogłębia się, ale i nie 
zanika89. 

Syndrom FAS – to hasło, które wzbudza lęk, kojarzy się z upo-
śledzeniem umysłowym oraz uszkodzeniem mózgu i do niedawna 
wydawało się schorzeniem egzotycznym, z którym nigdy nie przyj-
dzie się nam zetknąć w  naszej cywilizacji. Tymczasem uszkodze-
nia poalkoholowe mózgu u dzieci zdarzają się częściej niż nam się 
do tej pory wydawało. Nie ma dokładnych polskich statystyk doty-
czących tego schorzenia, jednak wiemy, że kobiety w Polsce sięgają 
po alkohol w czasie ciąży i  to wcale nie rzadko. Z badań przepro-
wadzonych przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych wynika, że czyni to około 30% kobiet90. Część z nich 
pije w  pierwszych tygodniach ciąży, nie wiedząc o  swoim stanie, 
a  to właśnie w  pierwszych tygodniach życia rozwijający się mózg 

89 Zob. B. Habrat, Organizm w niebezpieczeństwie, Warszawa 1998, s.16.
90 M. Klecka, Ciąża a  alkohol. W  trosce o  dziecko FAS, broszura informacyjna. 

Warszawa 2007. 
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jest najbardziej narażony na alkoholowe uszkodzenia. Na podobne 
uszkodzenia narażone są pozostałe narządy wewnętrzne, intensyw-
nie rozwijające się w czasie procesu organogenezy. 

Rodzaj uszkodzeń i obraz FAS nigdy nie będzie taki sam u każ-
dego dziecka z tym zespołem, ponieważ jest wiele czynników, które 
mają wpływ na występowanie zaburzeń i  ich ekspresję w  później-
szym życiu dziecka. Czynniki, które mają na to wpływ można podzie-
lić na: zewnątrzpochodne i wewnątrzpochodne. Zewnątrzpochodne 
są zmiennymi modyfikowalnymi, a  należą do nich: ilość wypitej 
toksyny, częstotliwość i regularność z jaką się to odbywa, dodatko-
wy stres u  matki, stan zdrowia ciężarnej, w  tym stan jej odżywie-
nia, a co za tym idzie zasoby ważnych dla rozwoju płodu substancji, 
m.in. takich, jak: aminokwasy, glukoza, tłuszcze, witaminy czy mi-
kroelementy91. Dodatkową sprawą jest wcale nie tak rzadkie stoso-
wanie przez matkę innych środków odurzających. Także środowisko 
społeczne, w którym żyje nie pozostaje bez wpływu na możliwość 
wystąpienia zaburzeń u jeszcze nienarodzonego dziecka. Do drugie-
go typu należą czynniki wewnątrzpochodne i są one określane jako 
czynniki niemodyfikowalne, a można do nich zaliczyć głównie czyn-
niki genetyczne i  okres ciąży, w  którym kobieta pije alkohol czyli 
tak naprawdę stadium rozwoju płodu, w którym jest on poddawany 
szkodliwym czynnikom. Od tego będzie zależeć, które układy i orga-
ny dziecka ucierpią najbardziej. Wszystkie wymienione wyżej czyn-
niki mają niebagatelny wpływ na wystąpienie u dziecka Płodowego 
Zespołu Alkoholowego92.

Należy podkreślić, iż FAS jest jednostką chorobową, której można 
całkowicie uniknąć stosując odpowiednie działania prewencyjne. Te 
działania można już podjąć nie w momencie zauważenia problemu 
alkoholizmu u ciężarnej, ale dużo wcześniej. Podstawowym warun-
kiem jednak jest powstrzymanie się przez kobietę ciężarną od picia 

91 E. K. Michaelis, M.D. Michaelis, Komórki i molekularne…, dz. cyt., s. 27–28.
92 Tamże, s. 25.
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alkoholu w jakiejkolwiek postaci i nawet w najmniejszej ilości przez 
cały okres ciąży. Co zaskakujące zdaniem niektórych badaczy, tak 
zwana bezpieczna, a więc nie związana ze zbyt dużym ryzykiem wy-
stąpienia szkód zdrowotnych, granica wynosi dla mężczyzn 3–4 por-
cje, a dla kobiet – 2 porcje alkoholu dziennie, wypijane przez pięć dni 
w tygodniu! Jednocześnie należy podkreślić, że jednorazowe wypicie 
tygodniowej „normy” (przykładowo 10–15 porcji) zwiększa ryzyko 
wystąpienia niekorzystnych dla organizmu zmian. Zdaniem wielu 
badaczy nie należy spożywać więcej niż dwie porcje alkoholu dzien-
nie, aby maksymalnie zmniejszyć ryzyko wystąpienia niepożądanych 
efektów. Inni uważają, że również te ilości alkoholu są zdecydowanie 
zbyt wysokie, a im mniej alkoholu się pije, tym jest lepiej dla zdro-
wia. „Przykładem może być opinia Ulfa Rydberga ze Szwecji, który 
w wygłoszonym referacie podczas Kongresu Międzynarodowej Rady 
ds. Alkoholu i Uzależnień w 1992 roku stwierdził, że ryzyko wystą-
pienia spowodowanych alkoholem szkód zdrowotnych można zmi-
nimalizować w przypadku spożywania dawki w granicach 7 gramów 
czystego alkoholu dziennie”93.

Nie ulega jednak wątpliwości, że każda ilość alkoholu jest szkodli-
wa dla zdrowia, zarówno z punktu widzenia toksykologii, jak i psy-
chologii, chociaż po jednorazowym spożyciu małej dawki alkoholu, 
szkody te mogą być trudne do uchwycenia. Niewielkie dawki alko-
holu, spożywane jednorazowo w określonych sytuacjach (np. przez 
bardzo młode osoby, kobiety ciężarne, osoby cierpiące na niektóre 
schorzenia, czy przyjmujące określone leki) mogą wyrządzać szkody 
zdrowotne nieproporcjonalnie duże w  stosunku do ilości wypitego 
alkoholu. Należy też liczyć się z tym, że alkohol zmienia stan naszej 
świadomości, a każda nawet niewielka jego ilość upośledza sprawność 
psychomotoryczną. „Zróżnicowane są także reakcje na długotrwa-
łe picie alkoholu. Udowodniono na przykład, że alkohol powoduje 

93 B. Woronowicz, Czy można pić bezpiecznie?, http://abstynenci.pl/czy-mozna-pic-
bezpiecznie, (dostęp z dn. 04. 06. 2015).
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w organizmach młodych osób znacznie większe szkody, niż w organi-
zmach osób dorosłych. Negatywne następstwa picia alkoholu wystę-
pują zazwyczaj znacznie wcześniej u kobiet niż u mężczyzn”94.

Częstym objawem Płodowego Zespołu Alkoholowego jest niska 
masa urodzeniowa noworodka oraz niedobór wzrostu. Materiałami 
budulcowymi, które płód potrzebuje, aby prawidłowo rosnąć pod-
czas ciąży są aminokwasy i glukoza. Liczne badania wykazały, iż al-
kohol hamuje transport przez łożysko tych substancji, prowadząc 
tym samym do ich niedoboru u płodu i spowolnienia jego wzrostu. 
Zaobserwowano również, iż uzupełnianie glukozy, mimo spożywa-
nia alkoholu w nieznacznym stopniu niweluje jego negatywne skutki. 

Kolejnymi substancjami, poza aminokwasami i glukozą, których 
transport do organizmu dziecka hamuje alkohol są niektóre witami-
ny, w tym tak ważne jak witamina B6 (pirodyksyna) czy B9 (kwas 
foliowy). Ta pierwsza odgrywa istotną rolę w metabolizmie białek, 
druga ma ogromne znaczenie dla syntezy DNA. Można więc po-
twierdzić już wcześniej przedstawiony wniosek, iż stan odżywienia 
matek spożywających alkohol niewątpliwie będzie wpływał na nasi-
lenie negatywnych skutków u  płodu alkoholiczek95.

Do wzrostu i prawidłowego rozwoju dziecka, oprócz substancji bu-
dulcowych, potrzebne są również substancje regulujące te procesy, do 
których zaliczamy między innymi liczne hormony. Nie tylko badania 
na modelach zwierzęcych, ale długoletnie obserwacje osób przewle-
kle nadużywających alkoholu potwierdziły, że alkohol etylowy wy-
raźnie zmniejsza stężenie kortykosteroidów, hormonów płciowych, 
hormonów tarczycy i hormonu wzrostu. Kortykosteroidy odpowia-
dają m.in. za odpowiedź na każdy rodzaj stresu, a zatem ich niedobór 
będzie osłabiał tą reakcję u noworodka. Niedobór hormonów płcio-
wych może prowadzić do nieprawidłowego rozwoju mózgu, zwłasz-
cza fragmentów, które odpowiadają za zachowania seksualne, różnice 

94 Tamże. 
95 Tamże, s. 28.
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psychiczne i morfologiczne związane z płcią. Niski poziom hormo-
nów tarczycy również będzie wpływał negatywnie na rozwój mózgu 
i jego potencjalnych możliwości intelektualnych, a czasami również 
móżdżku odpowiedzialnego za równowagę i właściwą postawę ciała. 
Obniżony poziom hormonu wzrostu będzie prowadził do opóźnienia 
wzrostu, a więc do niskiej masy urodzeniowej noworodka, a w póź-
niejszym okresie życia – niskorosłości dziecka96. Przewlekłe naraże-
nie na etanol w życiu płodowym prowadzi również do zmniejszenia 
stężenia miejscowych (lokalnych) czynników wzrostu, które sterują 
migracją komórek w obrębie tworzących się tkanek. 

Dwaj amerykańscy lekarze K. Jones i  D. Smith, którzy w  1973 
roku obserwowali dzieci matek uzależnionych od alkoholu, zwró-
cili uwagę na zadziwiające fizyczne podobieństwo między dziećmi. 
Zespół zaburzeń zaobserwowanych u dzieci wraz z charakterystycz-
nymi cechami wyglądu twarzy opisali właśnie jako Płodowy Zespół 
Alkoholowy. Jednak ich publikacje, wywołały gorącą dyskusję na te-
mat interpretacji wyników tych badań. Pojawiały się nowe pytania 
i wątpliwości z nimi związane. To z kolei spowodowało niezwykle 
szybki rozwój dziedziny badań naukowych, zwanej teratologią97. 

Teratologia to nauka o dziedzicznych lub wywołanych choroba-
mi zniekształceniach („potwornościach”) u  ludzi, zwierząt i roślin. 
Badania teratologii mają wielkie znaczenie dla poznania prawi-
dłowego rozwoju organizmów, ponieważ u  „potworków” widocz-
ne są szczególnie wyraźnie określone właściwości rozwojowe98. 
Podsumowując: tylko pełna abstynencja w czasie ciąży może uchro-
nić płód od obejmujących całe spektrum objawów klinicznych zwią-
zanych z ekspozycją w życiu prenatalnym na alkohol. Należy zazna-
czyć, że nie wszystkie dzieci, których matki piją alkohol w czasie cią-
ży, cierpią na FAS.

96 Tamże, s. 29.
97 M. Klecka, FAScynujące…, dz. cyt., s. 18–19.
98 http://www.naukowy.pl/encyklopedia/Teratologia. (dostęp z dn. 04.06.2015).
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Diagram 7. Alkohol jako teratogen.

Źródło: opracowanie własne.

Opisywane są przypadki w  publikacjach medycznych, że chro-
nicznie pijące matki dzieci ze stwierdzonym FAS, po zerwaniu z na-
łogiem rodziły zupełnie zdrowe dzieci. Równie często zdarza się, że 
biologiczne matki dzieci z FAS umierają, zanim ich dzieci osiągają 
dorosłość. 

Kobiety w wieku rozrodczym sięgają po alkohol częściej niż po pa-
pierosy lub inne używki. Nawet kobiety pijące okazjonalnie mieszczą 
się w grupie ryzyka urodzenia dziecka z subtelnymi, ale jednak dłu-
gotrwałymi problemami neurorozwojowymi. Natomiast matki nad-
używające alkoholu podejmują bardzo duże ryzyko urodzenia dziec-
ka z pełnoobjawowym FAS. Według badań opublikowanych w jed-
nym z najbardziej renomowanych czasopism naukowych „Science” 
jednorazowe upicie się w ciągu ostatniego trymestru wystarczy, bo 
spowodować nieodwracalne uszkodzenia płodu. „Po raz pierwszy 
udało nam się zrozumieć mechanizm, zgodnie, z  którym alkohol 
uszkadza płód. Mechanizm ten ingeruje w podstawowy układ trans-
miterów w mózgu, zgodnie, z którym dosłownie prowadzi komórki 
nerwowe do samobójczej śmierci”99.

Pomimo zakrojonych na szeroką skalę badań, nasza wiedza na 
temat relacji pomiędzy okresem, w  którym ma miejsce narażenie 

99 M. Klecka, FAScynujące…, dz. cyt., s. 40–42. 
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płodu na działanie alkoholu, a podatnością na rozwój w przyszłości 
różnorodnych zaburzeń zachowania nadal jest bardzo ograniczona. 
Ze względu na naturę procesu rozwojowego zachodzą znaczne róż-
nice w zasobach wiedzy, jaką posiadamy na temat poszczególnych 
efektów działania alkoholu na płód. Badania epidemiologiczne oraz 
prowadzone na modelach zwierzęcych pozwalają na sformułowa-
nie hipotezy, iż nieprawidłowości budowy twarzy typowe dla FAS są 
skutkiem narażenia płodu na wpływ alkoholu w pierwszym tryme-
strze ciąży, a zwłaszcza w pierwszych dwóch jej miesiącach. Jednak 
wszelkie relacje stają się mniej oczywiste, gdy rozpatrujemy przy-
czyny opóźnienia rozwoju fizycznego. Okazuje się, że spożywanie 
przez matkę alkoholu zarówno we wczesnym (pierwsze dwa miesią-
ce ciąży) jak i w późniejszych (trzeci trymestr) okresach ciąży ma 
negatywny wpływ na rozwój fizyczny dziecka. Zmniejszenie obwo-
du głowy, a co za tym idzie mózgu, okazuje się najbardziej stałym 
i najdłużej utrzymującym się objawem działania alkoholu na płód 
we wspomnianych okresach ciąży. 

Z uwagi na naturę procesu kształtowania się zachowań określe-
nie relacji między trymestrem ciąży, w którym doszło do narażenia 
na działanie alkoholu, a późniejszymi zaburzeniami zachowania jest 
o wiele trudniejsze niż badanie anomalii budowy ciała. Wyniki ba-
dań korelacyjnych sugerują, że bardziej negatywny wpływ na zacho-
wanie ma alkohol pity we wczesnym okresie ciąży, podczas gdy nie-
które badania przeprowadzone na zwierzętach wykazały, iż naraże-
nie płodu na wpływ alkoholu w trzecim trymestrze może prowadzić 
do wybiórczego uszkodzenia hipokampa i móżdżku, objawiającego 
się upośledzeniem zdolności uczenia się i  poruszania. Możliwości 
interpretacji otrzymanych wyników są ograniczone przez wpływ 
licznych czynników natury społecznej i  fizycznej, towarzyszącej 
piciu dużych ilości alkoholu przez kobietę ciężarną, a  także przez 
trudności w badaniu specyficznych zaburzeń zachowania u dzieci. 
Dostępne obecnie dane dają mocne podstawy do przypuszczeń, że 
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możliwe jest istnienie ścisłego powiązania między okresem ciąży, 
w którym płód był narażony na działanie alkoholu, a specyficznym 
zaburzeniem zachowania. Problemy związane nieodłącznie zarówno 
z badaniami prowadzonymi na ludziach, jak i z badaniami na mo-
delach zwierzęcych, znacznie utrudniają jednoznaczną interpretacje 
wyników. 

Picie przez kobietę ciężarną dużych ilości alkoholu grozi uszkodze-
niem płodu, natomiast zaprzestanie spożywania alkoholu może 
wywrzeć pozytywny wpływ nawet na takie procesy i  funkcje jak 
rozwój fizyczny i zachowanie, które uległy już zaburzeniu100.

U kobiety ciąża dzieli się na dwa ważne okresy: zarodkowy (do 
końca 8 tygodnia) oraz płodowy (od końca 8 tygodnia do porodu). 
Okres zarodkowy cechuje się dużą podatnością na powstanie u roz-
wijającego się dziecka wad będących skutkiem działania różnego 
rodzaju substancji chemicznych wprowadzanych bezpośrednio do 
krwiobiegu matki bądź przyjmowanych przez nią wraz z pokarmem. 
„Czynniki chemiczne lub fizyczne mogące wywołać wady rozwojo-
we płodu nazywane są teratogenami, od greckiego słowa „teraton” 
oznaczającego potwora. Większość teratogenów odznacza się zdol-
nością wybiórczego uszkadzania konkretnych narządów w zależno-
ści od okresu rozwojowego zarodka, w którym doszło do ekspozycji 
na teratogen, dawki substancji teratogennej przyjętej przez matkę 
oraz stopnia wrażliwości dzielących się komórek zawiązków narzą-
dów na negatywny wpływ teratogenu”101. Alkohol wpływa na roz-
wijający się płód w dwojaki sposób: bezpośrednio – zaburza prawi-
dłowy wzrost i różnicowanie komórek oraz pośrednio – obniża do-

100 C. Coles, Krytyczne okresy narażenia płodu na działanie alkoholu. Wyniki badań na 
modelach zwierzęcych i na ludziach, „Alkolhol a zdrowie”, Uszkodzenia płodu wywołane 
alkoholem, nr 17, Warszawa 1998, s. 49 

101 E. K. Michaelis, M. L. Michaelis, Komórkowe i molekularne…, dz. cyt., s. 26.
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pływ tlenu oraz substancji odżywczych, a także zaburza gospodarkę 
hormonalną. Najsilniej uszkadzający wpływ ma w czasie pierwszych 
6–8 tygodni życia płodu, kiedy to kobieta niekiedy nie zdaje sobie 
sprawy z tego, że jest w ciąży. 

W każdym okresie życia zarodka i płodu alkohol zwęża naczynia 
krwionośne w łożysku i sznurze pępowinowym – przyczyniając się 
do upośledzenia odżywiania i  dotlenienia organizmu. Niska waga 
urodzeniowa oraz niedobór wzrostu w stosunku do wieku metrykal-
nego to jedne ze skutków upośledzonego transportu łożyskowego.

Prawidłowy wzrost i rozwój w okresie życia wewnątrzmacicznego 
wymaga stałego dostarczania przez łożysko aminokwasów – podsta-
wowego budulca dla białek będących niezbędnymi elementami dla 
budowy i czynności komórek oraz glukozy, która dostarcza energii 
niezbędnej dla syntezy białek i komórkowego materiału genetyczne-
go (DNA)102. U matek spożywających alkohol oraz ich potomstwa 
stwierdza się także niedobór pierwiastków śladowych (takich jak np. 
cynk) i witamin (B6, kwasu foliowego), których brak lub niedomiar 
prowadzi do rozwoju wad płodu, wpływa na rozwój mózgu i innych 
narządów, między innymi podniebienia, oraz zaburza prawidłową 
odpowiedź organizmu na stres. Obserwuje się również zaburze-
nia hormonalne prowadzące do nieprawidłowego rozwoju mózgu, 
a szczególnie tych jego obszarów, które są odpowiedzialne za różni-
cowanie płci oraz odpowiadają za zachowania seksualne103.

Patomechanizm alkoholowego zespołu płodu jest ciągle przedmio-
tem badań. Przyjmuje się, że alkohol uszkadza transport łożyskowy, 
utrudniając przechodzenie przez łożysko aminokwasów oraz cynku, 
które są niezbędne do syntezy białka w organizmie. W efekcie pojawia 
się wewnątrzmaciczne zahamowanie wzrostu i rozwoju płodu.

102 Zob. tamże, s. 26.
103 Zob. E. Lichtenberg-Kokoszka, R. Straub, W okresie prenatalnym, „Świat Proble-

mów”, 2002, nr 10, s. 29.
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Diagram 8. Czynniki wpływające na rozwój FAS.

Źródło: opracowanie własne.

Bezpośredni wpływ alkoholu na poczęte dziecko dotyczy przede 
wszystkim jego mózgu. Mózg płodu jest najbardziej wrażliwy na 
teratogenne właściwości alkoholu w  pierwszym trymestrze ciąży. 
Alkohol uszkadza u płodu zarówno strukturę, jak i funkcje mózgu. 
Alkohol uszkadza głównie hipokamp, płaty czołowe, spoidło i jądra 
podstawy oraz móżdżek, szlaki łączące obie półkule mózgu, zmniej-
sza też grubość kory mózgowej – wszędzie tam powoduje powsta-
nie anomalii w  zakresie struktur i  funkcji. Przyczynia się również 
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do upośledzenia migracji komórek, ich spowolnienia lub wędrówki 
do niewłaściwych okolic mózgu. Należy dodać, że nadmierne zwięk-
szenie aktywności elektrycznej w strukturach mózgu może wywołać 
obrzęk i uszkodzenie komórek nerwowych. W wyniku tak licznych 
uszkodzeń może dojść do opóźnienia sprawności ruchowej dziecka 
oraz jego mowy, do upośledzenia zmysłu równowagi, słuchu i po-
wonienia. U noworodka mogą wystąpić zakłócenia rytmu snu, brak 
zdolności do reagowania i  adaptacji, słaby odruch ssania, drżenie, 
trudności w wygaszaniu nieistotnych bodźców zmysłowych, nadak-
tywność. W dzieciństwie, młodości oraz w wieku dorosłym zdarza-
ją się przypadki upośledzenia pamięci, trudności z rozwiązywaniem 
problemów, podjęciem złożonej decyzji, przetwarzaniem i magazy-
nowaniem informacji, myśleniem abstrakcyjnym. Może pojawić się 
upośledzenie orientacji wzrokowo-przestrzennej, trudności z zapa-
miętywaniem przedmiotów, przenoszenie uwagi z jednego zadania 
na drugie, upośledzenie koordynacji wzrokowo-ruchowej oraz pro-
blemów z oceną poznawczą (z oceną wagi, rozmiaru, ilości, długo-
ści) osoby te wydawać się mogą niezdarne, zwłaszcza podczas wy-
konywania zadań wymagających precyzji ruchów. Mogą się również 
pojawić kłopoty z czytaniem, ortografią oraz posługiwaniem się ję-
zykiem werbalnym i  pozawerbalnym. Osoby narażone na kontakt 
z alkoholem w życiu płodowym mają również trudności na pozio-
mie zachowania. Należą do nich między innymi trudności z utrzy-
maniem uwagi i koncentracją, upór, wycofywanie się oraz niski po-
ziom socjalizacji i umiejętności komunikowania się. Często pojawia-
ją się problemy z nadużywaniem alkoholu i narkotyków, zachowania 
antyspołeczne oraz skłonność do zaburzeń zachowania104. 

Narażenie w życiu płodowym na działanie alkoholu lub niektó-
rych innych substancji psychoaktywnych może spowodować upo-
śledzenie rozwoju somatycznego i psychicznego oraz wpłynąć na za-
burzenia zachowania. Dla opracowania planu skutecznego działania 

104 Zob. tamże, s. 29–30.
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zapobiegawczego i  interwencyjnego, niezbędne jest poznanie me-
chanizmów działania tych substancji, a także poznania interakcji za-
chodzących między nimi. Ponadto konieczne jest poznanie ich wza-
jemnego oddziaływania z czynnikami związanymi z trybem życia105.

Dzieci z syndromem FAS mogą mieć szereg uszkodzeń i niepra-
widłowości rozwoju, jednak nie zawsze występują one w  pełnym 
spektrum. Oprócz licznych możliwości zmian w budowie ciała dzie-
ci z FAS mają przede wszystkim uszkodzony mózg. Często zdarza 
się, że mając niewielkie wady fizyczne, nie radzą sobie z prostymi za-
daniami poznawczymi, ponieważ szkody związane z teratogennym 
działaniem alkoholu dotyczą głównie ośrodkowego układu nerwo-
wego. Pierwsze badanie „post mortem” wykonane przez K. Jonesa 
i D. Smitha w 1973 roku na martwo urodzonym dziecku wykazało 
zaburzenia związane z dysmorfogenezą mózgu, która jest przyczyną 
niektórych funkcjonalnych nieprawidłowości występujących w tym 
zespole. Stwierdzono dyslokację neuronów oraz nieprawidłową bu-
dowę ciała modzelowatego. Dodatkowo opisane przez tych samych 
autorów kolejne przypadki dzieci z syndromem FAS wykazują, że po 
urodzeniu mogą wystąpić poważne problemy z adaptacją oddecho-
wą i biochemiczną. 

Choć niejednokrotnie sugerowano, że aldehyd octowy (jako bez-
pośredni produkt metabolizmu alkoholu) wywiera działanie uszka-
dzające komórki, to powody na których skoncentrowano się na alko-
holu, a nie na aldehydzie octowym, są następujące: 

• Alkohol bardzo szybko dociera do tkanek matki i płodu osiąga-
jąc w nim podobne stężenie. 

• Dodanie alkoholu do środowiska w którym rozwija się zarodek 
powoduje gwałtowne opóźnienie jego wzrostu. 

• Zahamowanie przekształcania się alkoholu w aldehyd octowy 
nie ma żadnego wpływu na uszkodzenia zarodka. 

105 Zob. W. Dyr, Teratogenne działanie alkoholu, „Alkoholizm i Narkomania”, 2005, 
nr 1–2, s. 20–23.
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• We krwi alkoholików nie stwierdza się oznaczanych stężeń al-
dehydu octowego106. 

Dzieci po prenatalnej ekspozycji na alkohol mogą mieć wiele wad 
rozwojowych mózgu, takich jak: brak węchomózgowia, porencefalię, 
agnezję ciała modzelowatego, mikrodysplazję – zmniejszone ułoże-
nie zakrętów mózgu, zmiany w budowie jądra oliwki i jądra zębate-
go, agnezja robaka móżdżku, wady rozwojowe półkul móżdżkowych, 
nieprawidłowy rozwój rdzenia przedłużonego, nieprawidłowości 
w budowie rdzenia kręgowego i pnia mózgu, gąbczastość obszarów 
podwzgórzowych i wzgórkowych oraz zaburzenia mielinizacji. 

Badając wady w układzie nerwowym dzieci z FAS w roku 1978 
Sterling Clarren i jej zespół zasugerowali, że mikrocefalia i upośle-
dzenie umysłowe to główne cechy FAS. Przeprowadzili oni cztery 
autopsje martwo urodzonych dzieci, których matki często piły alko-
hol w dużych dawkach. Najbardziej wyraźne cechy jakie zaobserwo-
wali to heterotopie opon miękkich i heterotopia glejowa107. Wskazali 
również na częste uszkodzenia mózgu, które wystąpiły przed 45 
dniem trwania ciąży. Ten zespół badawczy jako pierwszy zauważył 
również, że tylko dwa noworodki spełniały pełne kryteria FAS. Co 
oznacza, że u niektórych dzieci, których matki piją alkohol w czasie 
ciąży, jedyne nieprawidłowości, jakie występują, dotyczą nieprawi-
dłowości w ośrodkowym układzie nerwowym. Potwierdziły to bada-
nia Ann Streissguth z 1997 roku. 

Współczesne badania wskazują, że uszkadzający wpływ alkoho-
lu zaczyna się już od komórki. W rozwijającym się mózgu alkohol 
doprowadza do śmierci komórek. Może również uszkodzić komórki 
glejowe i zaburzyć migrację i dojrzewanie neuronów. Inne badania 
wykazały również, że alkohol wpływa hamująco na cząsteczki przy-
legania międzykomórkowego, które wspierają migrację, plastycz-
ność i przyleganie komórek. 

106 E. K. Michaelis, M. L. Michaelis, Komórkowe i molekularne…, dz. cyt. s. 27.
107 T. Jadczak-Szumiło, Neuropsychologiczny profil dziecka z FASD, Warszawa 2008, 

s. 15–16.
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Badania nowoczesnymi technikami obrazowania komputerowego 
wykazują, że zarówno w obrazie pełnego FAS, jak i jego niepełnych 
odmian obserwuje się mikrocefalię – małogłowie i zmiany w budowie 
jąder ogoniastych. Uszkodzenia dotyczą też móżdżku, który może być 
pomniejszony, a zwłaszcza robaka móżdżku. Obserwuje się też zmia-
ny w kształcie i wielkości hipokampa. Dzięki coraz bardziej zaawan-
sowanemu rozwojowi diagnostyki obrazowej wiemy, że nawet u dzie-
ci, które mają bardzo dyskretne cechy dysmorfii lub nie mają ich wca-
le, prenatalna ekspozycja na alkohol może przyczynić się do zmian 
i  uszkodzeń w  ośrodkowym układzie nerwowym108. Alkohol może 
wyrządzić rozwijającemu się embrionowi wiele szkód. Począwszy od 
poważnego uszkodzenia, wspomnianego wcześniej centralnego ukła-
du nerwowego, poprzez uszkodzenia układu pokarmowego, nerek, 
serca, płuc, deformacje twarzy i na poronieniu kończąc109.

Stężenie składników surowicy krwi matki oraz w płynie owodnio-
wym, zasadniczo nie różni się. Z krwi matki przechodzi bardzo ła-
two do płynu owodniowego wiele substancji, należy do nich także 
alkohol etylowy (i  niektóre leki), który szybko osiąga w  nim rów-
noważne stężenie jak w surowicy matki. Natomiast czas eliminacji 
i  biotransformacji jest dwukrotnie dłuższy w  płynie owodniowym 
niż w krwi matki. Pamiętać należy o tym, że alkohol przechodzi na 
zasadzie dyfuzji prostej, a nie jak większość substancji przez łoży-
sko110. Łożysko z  pełną barierą łożyskową tworzy się dopiero pod 
koniec pierwszego trymestru ciąży. 

Badania prowadzone nad określeniem krytycznych momentów 
narażenia płodu na działanie alkoholu opierają się na hipotezie, że 
picie w czasie ciąży prowadzi do strukturalnych i biochemicznych 
zaburzeń w obrębie organu, który znajduje się w momencie inten-
sywnego rozwoju kiedy zadziała na niego alkohol. 

108 Tamże, s. 12–16.
109 M. Klecka, Ciąża a  alkohol. W  trosce o  dziecko FAS, broszura informacyjna, 

Warszawa 2007.
110 G. H. Bręborowicz, Położnictwo i Ginekologia, Warszawa 2013, tom I, s. 15–27.
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Diagram 9. Konsekwencje spożywania alkoholu w pierwszym trymestrze ciąży.

Źródło: opracowanie własne.

Diagram 10. Konsekwencje spożywania alkoholu w drugim trymestrze ciąży.

Źródło: opracowanie własne. 
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Diagram 11. Konsekwencje spożywania alkoholu w trzecim trymestrze ciąży.

Źródło: opracowanie własne. 

W  diagramach zamieszczonych powyżej zilustrowano najbar-
dziej charakterystyczne zaburzenia pojawiające się w różnych okre-
sach rozwoju płodu i mające w konsekwencji zasadnicze znaczenie 
w funkcjonowaniu każdej jednostki.

Naukowcom, za pomocą wielu badań i obserwacji udało się usta-
lić okresy szczególnej podatności płodu na powstanie wad wrodzo-
nych w  wyniku ekspozycji na etanol. Kolejna tabela ilustruje ten 
sam aspekt tj. zaburzenia rozwojowe pojawiające się w różnych jego 
okresach w konsekwencji spożywania teratogenu, jakim jest alkohol, 
w różnych okresach życia płodu. Pozwala to zrozumieć skalę i specy-
fikę uszkodzeń pourodzeniowych, pojawiających się u dziecka pod-
danego prenatalnej ekspozycji na alkohol. Zielone punkty oznaczają 
najczęstszą lokalizację teratogennych efektów alkoholu. Na niebie-
sko zaznaczono okresy, w których dochodzi do większości poważ-
nych uszkodzeń płodu związanych z piciem alkoholu, kolor żółty to 

Spożycie alkoholu  
w III trymestrze 

ciąży

Osłabia rowój  
płuc i mózgu
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okres w którym pojawiają się nieprawidłowości czynnościowe oraz 
mniejsze defekty strukturalne. U dzieci obciążonych FAS stwierdza 
się również zwiększenie ryzyka występowania często spotykanych 
wad wrodzonych, które pojawiają się w wielu przypadkach z przy-
czyn niekoniecznie związanych z alkoholem.

Wrodzone wady serca, rozszczep wargi i podniebienia, anomalie 
dróg moczowych i narządów płciowych oraz rozszczep kręgosłupa 
zdarzają się do 60 razy częściej u dzieci narażonych na wpływ alko-
holu w życiu płodowym niż w populacji ogólnej. Najbardziej cha-
rakterystyczną cechą dzieci z  FAS są dysmorfie w  obrębie twarzy. 
Dzieci z  tym zespołem wydają się mieć szeroko rozstawione oczy, 
chociaż przeprowadzone pomiary wykazują prawidłowe ich usta-
wienie. Powodem tego złudzenia jest skrócenie szpar powiekowych, 
czyli zmniejszenie odległości między wewnętrznymi a zewnętrzny-
mi kącikami oczu111. Charakterystyczny jest też rozwój środkowej 
części twarzy. Widoczny jest niedorozwój obszaru położonego mię-
dzy górnymi wargami a oczami. Obszar ten jest spłaszczony lub za-
padnięty, a  grzbiet nosa obniżony. Zbyt wolny wzrost nosa ponad 
płaszczyznę twarzy może prowadzić do zaokrąglonego fałdu skórne-
go w wewnętrznym kąciku oka112. Subtelna, lecz charakterystyczna 
cecha twarzy dzieci z FAS związana jest z rynienką podnosową (phi-
lium). U  osób dotkniętych FAS rynienka ta jest wydłużona, gład-
ka, pozbawiona grzebieni skórnych, a górny brzeg wargi wygina się 
w delikatny łuk. Górna warga jest wąska i pozbawiona czerwieni113. 

Wady stawów i  kości choć są objawem mniej specyficznym 
u  dzieci z  FAS występują częściej po prenatalnej ekspozycji na al-
kohol niż w ogólnej populacji. Stwierdza się deformację małych sta-
wów rąk oraz niepełną rotację w stawie łokciowym. Typową niepra-
widłowością jest występowanie podłużnych fałdów na skórze dłoni, 

111 M. Aase, Kliniczne rozpoznawanie …, dz. cyt., s. 3.
112 Tamże, s. 3.
113 Tamże, s. 3.
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niemożność pełnego wyprostowania palca w jednym lub kilku sta-
wach oraz zakrzywienie brzegów palców w kierunku palca środko-
wego114.

Niektóre z badań prowadzone na tkankach łożyska ludzkiego wy-
kazały, iż alkohol hamuje transport łożyskowy aminokwasów oraz 
glukozy. Prawidłowy wzrost i  rozwój w  okresie życia płodowego 
wymaga stałego dostarczania tych związków. Aminokwasy są bu-
dulcem dla białek, będących elementem podstawowym dla budowy 
i czynności komórki. Z kolei glukoza dostarcza energii niezbędnej 
do syntezy białek i  komórkowego materiału genetycznego DNA. 
Wynika z tego, że alkohol spożywany przez matkę pozbawia tkanki 
płodu źródeł budulca oraz energii potrzebnej do prawidłowej proli-
feracji i różnicowania komórek. Alkohol sprawia również, że w tkan-
kach płodu dochodzi do zwiększenia stężenia witaminy A, co może 
wskazywać na zaburzenia metabolizmu tej witaminy pod wpływem 
alkoholu. Produktem metabolizmu witaminy A  jest kwas retino-
wy. Substancja ta jest chemicznym sygnałem aktywującym proces 
transkrypcji DNA, pierwszego etapu syntezy białek, stąd niedobór 
kwasu retinowego może być przyczyną niektórych opóźnień i wad 
rozwojowych obserwowanych u  dzieci z  FAS. Wykazano również 
zmniejszenie transportu łożyskowego witaminy B6, która ma szcze-
gólne znaczenie w metabolizmie białek. W poszczególnych tkankach 
płodu stwierdzono możliwość defektu metabolizmu kwasu foliowe-
go. Kwas foliowy ma znaczenie dla syntezy DNA oraz prawidłowego 
rozwoju układu nerwowego w okresie wczesnego rozwoju zarodko-
wego. Wysuwa się więc hipotezę, że alkohol jest przyczyną niedo-
boru kwasu foliowego co prowadzi do  powstania niektórych wad 
u dzieci z FAS115. 

114 T. Jadczak-Szumiłło, Neuropsychologiczny profil…, dz. cyt., s. 14.
115 E. K. Michaelis, M.L. Michaelis, Komórkowe i molekularne…, dz. cyt., s. 27–32.
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 ӹ Zaburzenia hormonalne wywołane alkoholem
U  dzieci matek-alkoholiczek obserwowano niedobór hormo-

nu tarczycy w okresie życia wewnątrzłonowego. Brak ten może być 
powodem zaburzenia w  rozwoju i  migracji komórek nerwowych 
móżdżku (struktury mózgu odpowiedzialnej za prawidłową posta-
wę ciała i utrzymanie równowagi). Co więcej zarówno hormon tar-
czycy jak i kwas retinowy wpływają na  syntezę hormonu wzrostu. 
Zmniejszona produkcja i wydzielanie tego hormonu może być przy-
czyną znacznego opóźnienia wzrostu u dzieci z FAS116. 

 ӹ Wpływ alkoholu na narząd wzroku płodu
Szacuje się, że upośledzenia narządu wzroku sięgają 50% dzieci 

urodzonych z matek pijących alkohol w czasie ciąży. Liczne zmiany 
strukturalne narządu wzroku u  dzieci z  FAS wskazują, że oko jest 
szczególnie wrażliwe na działanie etanolu. Niedorozwój i zaburzenia 
funkcjonalne nerwu wzrokowego są często związane z wrodzonymi 
anomaliami OUN. Zewnętrzne objawy oczne FAS to m.in. 

• zmarszczka nakątna, 
• opadnięcie powieki, 
• małoocze,
• zez.

Z kolei zmiany dotyczące gałki ocznej to: 
• zmniejszenie nerwu wzrokowego, 
• zwiększona krętość naczyń siatkówki,
• upośledzenie wzroku, 
• refrakcja wynikająca z małego rozmiaru gałek ocznych. 

Badania nerwu wzrokowego noworodków szczurzych, które 
w okresie płodowym były narażone na działanie alkoholu, wykaza-
ły zmiany w komórkach glejowych, degenerację lub zanik aksonów 
nerwu wzrokowego oraz słabą mielinizację w tych rejonach. Z tych 
badań wynika, że alkohol jako teratogen może doprowadzić do dys-
morfogenezy i nieodwracalnego uszkodzenia siatkówki oraz nerwu 

116 Tamże, s. 28.
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wzrokowego, która często objawia się jako niedorozwój nerwu wzro-
kowego117. 

Sytuacje szkolne zmuszają dziecko do wypracowania sprawności 
w  wykonywaniu różnego rodzaju zadań. Poszukując przyczyn dla 
których dziecko w tym względzie negatywnie odbiega od rówieśni-
ków, rzadko zwraca się uwagę na ewentualny związek z  nieprawi-
dłowym funkcjonowaniem wzroku. Widzieć, to nie tylko mieć ostry 
wzrok. Widzenie wiąże się z odpowiednim przekazywaniem impul-
sów do mózgu, który je przetwarza, interpretuje i nadaje znaczenie, 
to swego rodzaju uwaga wzrokowa, zainteresowanie i bystrość w ob-
serwowaniu otoczenia. W wyniku wymienionych uszkodzeń, dzieci 
po prenatalnej ekspozycji na alkohol często borykają się z trudno-
ściami w sferze widzenia które manifestują się jako: trudności w czy-
taniu materiału zbyt kontrastowego; w  jaskrawym świetle; światło-
wstręt; lepsze widzenie konturów niż szczegółów w  obrębię zarysu; 
znaczne trudności w znajdowaniu podobieństw i różnic; słaba pamięć 
wzrokowa; brak pełnej świadomości i jasności co do zdarzeń oraz po-
łożenia obiektów wokół dziecka118.

 ӹ Wpływ alkoholu na serce płodu
Spożywanie nawet niewielkich ilości alkoholu etylowego w czasie 

ciąży może być przyczyną wad serca u dzieci. Najbardziej narażo-
ne na uszkodzenia są przegrody komorowe i przedsionkowe serca. 
Alkohol jest przyczyną zaburzeń rozwoju komórek mięśnia serco-
wego (kardiomiocytów) podczas embriogenezy co powoduje nie-
dojrzałość i  wadliwe funkcjonowanie tych komórek. U  noworod-
ków narażonych na kontakt z  alkoholem podczas życia płodowe-
go zaobserwowano również zmniejszenie masy mięśnia sercowego 

117 M. D. Pinazo-Duran i wsp. Optic nerve hypoplasia in fetal alcoholsyndrome,http://
cat.inist.fr/?aModele=afficheN&cpsidt=1642385, (dostęp z dn. 25.03.2014).

118 K. Liszcz, Rozpoznaję Alkoholowy Zespół Płodowy. Materiały informacyjne dla le-
karzy. Toruń 2008, s. 37.
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i  upośledzenie kurczliwości jego włókien. U  dzieci obciążonych 
FAS stwierdza się również zwiększenie ryzyka występowania często 
spotykanych wad wrodzonych niekoniecznie związanych z alkoho-
lem119. 

 ӹ Czynniki epigenetyczne
Obszarem zainteresowania badaczy są również czynniki epigene-

tyczne w przebiegu FASD. Obecnie epigenetyka to nauka, zajmująca 
się dziedziczonymi zmianami ekspresji genów które nie są związane 
ze zmianami w sekwencji DNA. Wykazano, że czynniki epigenetycz-
ne mają związek z powstawaniem wielu chorób, także psychiatrycz-
nych (np. schizofrenia). Zachodzi tu zjawisko tzw. imprintingu ge-
nomowego. To inaczej naznaczenie genetyczne, tzw. „pamięć genu” 
dotycząca jego rodzicielskiego pochodzenia.

Wyniki ostatnich badań dotyczących uzależnień udowodniły, że 
długotrwałe przyjmowanie alkoholu jest przyczyną modyfikacji epi-
genetycznej wpływającej na ekspresję genów. Udowodniono, że na 
zmiany DNA wpływają takie czynniki, jak: środowisko prenatalne 
(w  tym dieta matki w  trakcie ciąży, wpływ hormonów), dieta (np. 
niedobory witamin z grupy B), czynniki stresowe, uzależnienia, czy 
niektóre leki. Imprinting genomowy w FAS to obecnie temat inten-
sywnych badań epigenetyków120.

 ӹ Uszkodzenia OUN związane z prenatalną ekspozycją na alkohol
Alkohol jako teratogen neurobehawioralny należy do specyficz-

nej grupy teratogenów powodujących uszkodzenie mózgu. U dzieci 
z FAS obserwujemy bardzo rozległe uszkodzenia mózgu. Zależą one 
zarówno od okresu ciąży, w którym nastąpiła ekspozycja, od dawki 

119 E.Czech, M. Chartleb, Poalkoholowe uszkodzenia…, dz. cyt., s. 9–20.
120 M. Dmitrzak-Węglarz, J. Hauser, Mechanizmy epigenetyczne w chorobach psychicz-

nych i zaburzeniach funkcji poznawczych, „Psychiatria”, 2009, tom VI, nr 2, s. 51–60.
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alkoholu, przyjmowanych leków, środków psychoaktywnych jak i od 
czynników środowiskowych i osobniczych.

Najbardziej charakterystycznym efektem wpływu alkoholu jest 
mikroencefalopatia czyli ogólne uszkodzenie mózgu. Stwierdzono ją 
u 80% dzieci z FAS i jest to stan nieodwracalny. Badania wykazały 
zmniejszenie liczby komórek móżdżku i hipokampa, struktur leżą-
cych głęboko w płacie skroniowym, odgrywających zasadniczą rolę 
w procesie kojarzenia faktów i przyswajania nowych wiadomości121.

W  badaniach szczególną uwagę poświęcono komórkom glejo-
wym, które są bardzo wrażliwe na  działanie alkoholu. Wykazano, 
że mikroencefalopatia jest silnie powiązana z  działaniem etanolu 
w  czasie powiększania się masy mózgu, podczas której następuje 
szybka proliferacja komórek gleju i ich dojrzewanie. Oznacza to, że 
etanol wywiera wpływ na proliferację, dojrzewanie i  rozrost gleju. 
Komórki glejowe biorą udział m.in. w procesach związanych z wy-
dzielaniem i  wychwytywaniem neuroprzekaźników, tworzą osłon-
ki mielinowe aksonów, uczestniczą w  odżywianiu neuronów, oraz 
pełnią funkcje obronne. Komórki glejowe mają też udział w regulo-
waniu komunikacji między neuronami i kontrolowaniu przepływu 
krwi przez naczynia włośniczkowe w mózgu. U dzieci z FAS obser-
wowano niepełne wykształcenie lub brak (hipoplazja) ciała modze-
lowatego i spoidła przedniego struktur utworzonych głównie przez 
komórki neurogleju122.

Ciało modzelowate oddziela prawą półkulę mózgową od lewej 
i  przekazuje informacje z  jednej strony na drugą. Mózg jest zbu-
dowany z dwóch półkul mózgowych, posiadających homologiczne 
struktury. Funkcjonują w nim ośrodki ruchowe, wzrokowe i soma-
tyczno-sensoryczne przetwarzające bodźce z przeciwległej niż pół-
kula strony ciała. W celu integracji pracy mózgu wytworzone zostały 

121 W. Dyr, Efekty działania alkoholu w  okresie prenatalnym w  modelu zwierzęcym, 
„Alkoholizm i Narkomania”, 1998, tom XIX, nr 4 , s. 398.

122 Tamże, s. 398.
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połączenia pomiędzy półkulami. Brak lub niedorozwój tej struktury 
powoduje trudności z odróżnianiem lewej strony od prawej, wyko-
nywaniem ruchów naprzemiennych, takie osoby nie potrafią masze-
rować, tańczyć, są niezgrabne. Jeśli brakuje wielu połączeń pomiędzy 
dwoma półkulami mózgu, informacje przepływają powoli i niesku-
tecznie. To może częściowo tłumaczyć słabą kontrolę impulsów cha-
rakterystyczną dla osób z FAS123. 

Wyniki badań przeprowadzonych przez Andrzeja Urbanika przy 
pomocy techniki obrazowania rezonansu magnetycznego (MRI) 
oraz protonowej spektroskopii rezonansu magnetycznego (HMRS) 
dotyczyły wpływu alkoholu na funkcjonowanie mózgu (są to pierw-
sze tego typu badania w Polsce) dają szansę na szybsze i dokładniej-
sze diagnozowanie omawianego Zespołu, a przez to – na możliwość 
wcześniejszego rozpoczęcia terapii. Oto fragment raportu z badań:

„U  badanych dzieci, których matki spożywały alkohol w  ciąży, 
w  czasie badania MRI, w  części przypadków stwierdzano zmiany 
w  strukturze mózgu pod postacią ścieńczenia tzw. ciała modzelo-
watego, struktury odpowiedzialnej za przekazywanie informacji 
pomiędzy prawą i  lewą półkulą, a  przez to integrującą pracę mó-
zgu. W badaniach z użyciem techniki HMRS, w znacznym odsetku 
stwierdzano podwyższony poziom choliny. Związek ten jest wskaź-
nikiem stanu mieliny, czyli białkowo-lipidowej osłony włókien ner-
wowych pełniącej funkcje izolatora dla wypustek nerwowych. Jej za-
nik oznacza brak możliwości normalnego funkcjonowania komórek 
nerwowych. Tworzenie się otoczki zbudowanej z mieliny wokół włó-
kien nerwowych (tzw. mielinizację) w mózgu i rdzeniu kręgowym to 
proces, który przebiega w życiu płodowym i warunkuje prawidłowe 
działanie ośrodkowego układu nerwowego, czyli umożliwia efektyw-
ny przebieg impulsów nerwowych. W przypadku badanych dzieci, 
których matki piły alkohol w czasie ciąży, poziom choliny był stosun-
kowo wysoki, co może świadczyć o zaburzeniu procesu mielinizacji 

123 Tamże, s. 398.
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spowodowanego przez alkohol124. Może to w konsekwencji powodo-
wać szerokie spektrum zmian świadczących o niedojrzałości ośrod-
kowego układu nerwowego. Dodatkowo stwierdzano u tych dzieci, 
w widmie HMRS, zmiany analogiczne jak w przypadku procesu nie-
dokrwiennego. W odróżnieniu do osób okazjonalnie spożywających 
alkohol, zmiany te u dzieci były utrwalone. Można więc stwierdzić, 
że stosując technikę HMRS, uwidacznia się zmiany jakie powoduje 
alkohol na przebieg procesów biochemicznych mózgu. Jest to szcze-
gólnie ważne, gdyż w większości przypadków zmiany te nie są wi-
doczne w badaniach obrazowych wykonywanych zarówno w techni-
ce tomografii komputerowej jak i rezonansu magnetycznego. Innymi 
słowy, zanim alkohol spowoduje uszkodzenie morfologicznych ele-
mentów mózgu, znacznie wcześniej poważnie zaburza jego metabo-
lizm i powoduje destrukcje na poziomie komórkowym”125. 

Zastosowanie technik obrazowych, m.in. tomografii emisyjnej 
(PET, SPECT) i rezonansu magnetycznego u dzieci z FAS wykaza-
ło zmiany strukturalne w wielu innych rejonach mózgu. Znacznie 
mniejszą objętość mają jądra podstawy mózgu, związane z funkcja-
mi motorycznymi oraz intelektualnymi (myślenie abstrakcyjne, roz-
wiązywanie problemów, planowanie). 

Uszkodzeniu ulega móżdżek który działa jako „asystent” mózgu 
przy koor dynacji ruchów. Móżdżek pomaga ustalić napięcie mię-
śniowe, równowagę i  wzmacnia impulsy dla aktywności mięśnio-
wej. Zakres funkcji móżdżku to poza tym między innymi: planowa-
nie motoryczne, motoryka mała, duża, uwaga, pamięć niektórych 
odruchów motorycznych, warunkowanie klasyczne. Duże zmiany 
strukturalne zaobserwowano również w  płacie czołowym. To ob-
szar mózgu najbardziej wrażliwy na działanie neurotoksyn, stresu 

124 Pomiar stężenia choliny, jako markera świadczącego o uszkodzeniu błon komór-
kowych, jest możliwy dzięki ocenie metabolicznej, jaką dają badania z wykorzystaniem 
spektroskopii rezonansu magnetycznego.

125 A. Urbanik, Badania dotyczące wpływu alkoholu na mózg, www.ciazabezalkoholu.
pl/plik/39 (dostęp z dn. 08.06.2014).
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i niedostatków żywieniowych. Uszkodzenie płatów czołowych prze-
jawia się w  ograniczeniu kreatywności, elastyczności i  inwencji 
w rozwiązywaniu problemów. Podstawowe jego funkcje to planowa-
nie, myślenie przyczynowo-skutkowe, hamowanie impulsów, osąd, 
samokontrola, koncentracja, mowa, świadomość. Ze względu na 
niezwykle skomplikowaną budowę oraz funkcje jakie pełni mózg 
w  zderzeniu z  jego niezwykłą wrażliwością na działanie alkoholu, 
droga do zrozumienia uszkodzeń spowodowanych alkoholem w ży-
ciu płodowym jest bardzo trudna126.

Prowadzone na bieżąco badania nie są również optymistyczne. 
Skutki działania alkoholu na rozwijający się mózg mogą mieć da-
leko bardziej dramatyczne konsekwencje niż twierdzili naukowcy. 
Badania nad neurotrofinami, mającymi zasadnicze znaczenie dla 
prawidłowo rozwijającego się mózgu, wykazały, że prenatalne dzia-
łanie alkoholu może być dla nich szczególnie destrukcyjne, a skutki 
uszkodzenia odczuwalne przez całe życie127. Podczas procesu roz-
wojowego neurotrofiny pomagają komórkom nerwowym podjąć 
decyzję o śmierci lub życiu. Wydzielane są w układzie nerwowym, 
a ich obecność potrzebna jest do utrzymania komórek nerwowych 
przy życiu. W niektórych warunkach (m. in. ekspozycja na alkohol) 
występowanie neurotrofin może mieć odwrotny skutek i inicjować 
kontrolowaną śmierć komórek128. 

Niemowlęta z FAS mają problemy ze snem, ssaniem i połykaniem, 
cierpią na bóle żołądka i wymiotują, są ciągle pobudzone, sfrustro-
wane i drażliwe. Charakteryzują się niską masą urodzeniową i wzro-
stem, zniekształconymi ustami i podniebieniem. Co dodatkowo po-
tęguje problemy z przybieraniem na wadze i ze wzrostem. Dlatego 

126 M. Klecka, FAScynujące …, dz. cyt., s. 58–62.
127 Neurotrofiny to białka wytwarzane przez komórki układu nerwowego oraz uner-

wione tkanki i narządy. Ich zadaniem jest regulacja różnicowania, przeżywalności i funk-
cjonowania komórek nerwowych. Jedna z neurotrifin czyli białko BDNF (z ang. brain-
-derived neurotrophic factor) ma znaczny wpływ na umiejętność uczenia się i pamięć.

128 M. Klecka, M. Janas-Kozik, Dziecko z FASD…, dz cyt., s. 14–15.



993.  Wpływ alkoholu na rozwijający się płód

w dalszej diagnostyce bardzo ważne jest skrupulatne odnotowanie 
wszystkich wyników badań i pomiarów dziecka. Dieta niemowlaka 
powinna być cały czas kontrolowana i w razie potrzeby modyfikowa-
na, gdyż niektóre z pokarmów mogą uczulać dziecko. Dlatego najle-
piej, jeśli będzie karmione piersią, oczywiście pod warunkiem, że ko-
bieta karmiąca nie spożywa alkoholu i ze swojej diety wyeliminowa-
ła produkty spożywcze mogące wywołać u dziecka reakcje alergicz-
ne. Istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że dzieci z FAS będą 
spały o nieregularnych porach, a ich sen będzie niespokojny i często 
przerywany przebudzeniami. Mały człowiek w okresie niemowlęc-
twa i wczesnego dzieciństwa rozwija się najszybciej w ciągu swojego 
życia. U dzieci z FAS rozwój ten będzie opóźniony, dlatego rodzice 
powinni pobudzać dziecko poprzez stosowanie gier i zabaw dostoso-
wanych do jego wieku i możliwości rozwojowych. Niemowlęta z FAS 
często mają kłopoty z prawidłowym odczytywaniem więzi i relacji, 
jakie, zachodzą pomiędzy ludźmi. Mogą nie odróżniać rodzica od 
całkiem obcej osoby. Zachowanie takie może okazać się bardzo pro-
blematyczne w chwili, kiedy dziecko osiągnie wiek szkolny, a nadal 
będzie wymagało całodobowego nadzoru129.

U  dzieci z  uszkodzeniami układu nerwowego pewne odruchy 
fizjologiczne nie występują w  ogóle, inne są patologiczne. Celem 
usprawnienia jest rozwinięcie odruchów prawidłowych oraz hamo-
wanie odruchów patologicznych z jednoczesną normalizacją napię-
cia mięśniowego. Tak jest w  przypadku dzieci po prenatalnej eks-
pozycji na alkohol, u  których występuje FAS pełnoobjawowy lub 
inne zaburzenia rozwoju (ARND). Dzieci z FAS przychodzą na świat 
z niepełnym lub wadliwym wyposażeniem odruchowym. Na przy-
kład u niektórych niemowląt z FAS nie występuje fizjologiczny dla 
innych odruch Moro odpowiedzialny za reakcje dziecka na gwał-
towne bodźce czuciowe, ruchowe, wzrokowe i słuchowe. Takie dzie-
ci mylnie uznawane są przez opiekunów za „grzeczne”, które dużo 

129 M. Banach, Dzieci wymagające…, dz. cyt., s. 15–22.
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śpią i  nie płaczą. W  istocie jest to niepokojący sygnał świadczący 
o nieprawidłowym rozwoju odruchowym130.

Dzieci z FAS nie potrafią uczyć się na własnych błędach, dlatego 
będą je powtarzać wielokrotnie. Żeby pomóc im w rozwinięciu sa-
mokontroli, zdolności uczenia się i zapamiętywania, niezbędne jest 
utrzymywanie dyscypliny, ograniczeń i wymagań. Konsekwencje po-
winny być wyciągane natychmiast, a nie po upływie czasu, ze wzglę-
du na to, że dziecko może mieć problemy z połączeniem nagród i kar 
ze swoim działaniem. Metoda nagradzania jest najskuteczniejszą 
formą rozwijania umiejętności poznawczych, czasami w przypadku 
dzieci skutkować może tylko metoda pochwał, która stymuluje ich 
poprawne zachowanie. 

130 Tamże, s. 58–59.
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K. Jones i D. Smith przyjęli trzy główne kategorie nieprawidłowo-
ści spotykane u dzieci z FASD:

• prenatalne i postnatalne spowolnienie rozwoju fizycznego;
• nieprawidłowy rozwój Ośrodkowego Układu Nerwowego 

i upośledzenie funkcjonowania intelektualnego i społecznego 
• zespół ściśle określonych anomalii twarzy wraz z bardziej 

zmiennymi nieprawidłowościami budowy kończyn i serca. 
I chociaż dzisiaj kryteria te są udoskonalone i wzbogacone to jed-

nak ciągle zawierają tą samą triadę czynników diagnostycznych. 
Warto w tym kontekście, zwrócić szczególną uwagę na drugi 

z nich, czyli zaburzenia OUN i funkcjonowania dziecka na różnych 
płaszczyznach.

„Skutki neurobehawioralnego czynnika teratogennego, takiego 
jak alkohol, obserwuje się także wówczas, gdy nie występują anoma-
lie fizyczne. Aby spowodować fizyczne deformacje u rozwijającego 
się płodu, potrzebna jest większa dawka teratogenu, natomiast aby 
uszkodzić mózg, wystarczy niewielka ilość alkoholu. Tym samym 

4.  
Zaburzenia rozwoju dziecka jako efekt uszkodzeń 
OUN związany z prenatalną ekspozycją na alkohol
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najpoważniejszy wpływ alkohol ma na mózg, który rozwija się przez 
całą ciążę i jest bardzo wrażliwy na uszkodzenia”131. 

Mózg składa się z trzech bardzo ważnych obszarów są to: pień mó-
zgu, móżdżek i mózgowie. Każdy z tych obszarów odpowiedzialny jest 
za inne zadania. Na jego rozwój wpływają przeróżne czynniki: predys-
pozycje genetyczne, przebyte choroby, uszkodzenia to tylko niektóre 
z nich. Mózg jest organem, który kształtuje się przede wszystkim po-
przez doświadczenie i uczenie się, a nieustanna zdolność do uczenia 
się nowych rzeczy nazywana jest plastycznością mózgu132. 

Plastyczność mózgu jest fundamentalną cechą, dzięki której mogą 
zachodzić różnego rodzaju procesy samopoznawcze w każdym sta-
dium rozwoju. „Cecha plastyczności uruchamia zmiany w procesach 
adaptacyjnych, które w przypadku uszkodzenia mózgu przybierają 
postać aktywności kompensacyjnej, zachodzącej na różnych pozio-
mach jego funkcjonowania”133. FAS nie jest wynikiem uzależnienia 
płodu od alkoholu, nie pojawia się w trakcie porodu, ani też wkrótce 
po nim. Jest skutkiem przyjmowania alkoholu przez kobietę będącą 
w ciąży, kiedy może dojść do różnorodnych uszkodzeń organów we-
wnętrznych, jednak najbardziej narażony jest układ nerwowy, któ-
ry powstaje na samym początku i rozwija się przez całą ciążę. Aby 
zrozumieć, do jakich uszkodzeń może dojść w trakcie ciąży, należy 
uświadomić sobie ważne procesy, które zachodzą w rozwijającym się 
płodzie. 

Uszkodzenia mózgu których sprawcą jest alkohol można klasyfi-
kować dwojako. Należą do nich: uszkodzenia strukturalne oraz funk-
cjonalne. Uszkodzenia strukturalne dotyczą uszkodzenia tkanki ner-
wowej i jej nieprawidłowego rozwoju z kolei uszkodzenia funkcjonal-
ne są zaburzeniami procesów poznawczych i emocjonalnych. 

131 J. Klimczak, Fetal Alcohol Syndrome – czyli skutki oddziaływania alkoholu na płód, 
w: Alkoholowy Zespół Płodu. Teoria, diagnoza, praktyka, M. Banach (red.), Kraków 2011, 
s. 151.

132 Zob. M. Klecka, FAScynujące…, dz. cyt., s. 53.
133 A. Herzyk, Wprowadzenie do neuropsychologii klinicznej, Warszawa 2005, s. 95.
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Komórki namnażają się i różnicują, co daje początek formowaniu 
się różnych rejonów mózgu. Po urodzeniu nie tworzą się już w ludz-
kim mózgu żadne nowe komórki nerwowe. Alkohol zaburza ten 
proces powodując obumieranie komórek nerwowych i doprowadza-
jąc do niewłaściwego różnicowania neuronów. W efekcie tego dziec-
ko przychodzi na świat z  mniejszą ilością neuronów, a  jego mózg 
jest mniejszy i  zdeformowany. Kolejno komórki nerwowe migrują 
do przeznaczonych im miejsc, dostrajając się do otaczających ich ko-
mórek i tworząc określoną strukturę. Mniej więcej w połowie ciąży 
większość neuronów znajduje się na swoich docelowych miejscach, 
a wszystkie główne struktury mózgu są już wykształcone. Ekspozycja 
na alkohol sprawia, że część z komórek nerwowych przemieszcza się 
w niewłaściwe rejony, nie mogąc tym samym utworzyć odpowied-
nich struktur mózgowych. Konsekwencją uszkodzeń strukturalnych 
mózgu są zmiany funkcjonalne, prowadzące do takich zjawisk jak: 
trudności z gromadzeniem informacji, wiązaniem nowych informa-
cji z  uprzednimi doświadczeniami (gromadzenie informacji), pa-
mięcią – zwłaszcza krótką – tą, która pozwala funkcjonować w co-
dziennym życiu (zapominają o podstawowych życiowych sprawach 
i obowiązkach, mają trudności z zapamiętaniem daty urodzenia lub 
miejsca zamieszkania), trudności z  myśleniem przyczynowo-skut-
kowym i  uczeniem się na błędach, impulsywność, nadaktywność, 
deficyty pamięciowe oraz niedojrzałe zachowanie, mają także pro-
blemy z myśleniem abstrakcyjnym, wyobraźnią (osoby z FAS nie po-
trafią wyobrazić sobie tego, czego nie doświadczyły), uogólnianie – 
brakuje im plastyczności w procesie myślenia, poczucia czasu (nie 
potrafią dopasować pewnych czynności do określonych godzin, nie 
rozumieją cyklicznej natury zjawisk) i wartości pieniądza134.

Rodzaj defektu w układzie nerwowym zależy od tego, w którym 
momencie ciąży matka spożywała alkohol, ponieważ każda struktura 

134 Zob. Materiały Informacyjne o Płodowym Zespole Alkoholowym FAS dla lekarzy, 
Warszawa 2007, s. 4–5.
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i obszar mózgu posiada swój własny, charakterystyczny okres inten-
sywnego rozwoju. Jeśli w  tym czasie zadziała czynnik teratogenny 
może dojść do zaburzeń w  rozwoju danego rejonu lub struktury. 
Najbardziej podatne na działanie teratogenu są: płaty czołowe, móż-
dżek (odpowiada za funkcje motoryczne) oraz ciało modzelowate 
(łączy dwie półkule mózgowe) i hipokamp (bierze udział w procesie 
uczenia się i pamięci).

Płaty czołowe:
To najbardziej rozwinięta część mózgu która znajduje się dokład-

nie za czołem. Płaty czołowe rozwijają się jako ostatnie. To obszar 
najbardziej wrażliwy na urazy traumatyczne, stres, niedostatki ży-
wieniowe. Płaty czołowe kontrolują naszą mowę, emocje, sądy, wolę, 
samokontrolę. Kontrolują obszar ruchowy, inicjowanie działania, 
odpowiadają za tworzenie strategii rozwiązywania problemów w sy-
tuacjach trudnych.

Następstwem słabego rozwoju płatów czołowych mogą być ob-
serwowalne problemy z  funkcjami wykonawczymi oraz trudności 
z  samokontrolą. Do funkcji wykonawczych należą: myślenie abs-
trakcyjne oraz przyczynowo-skutkowe, kontrola zachowań seksu-
alnych, pamięć. Płaty czołowe kontrolują również zachowania spo-
łeczne. Dzieci z FAS mogą manifestować zachowania niezwykle ule-
głe i infantylne jak na swój wiek lub przeciwnie – wysoce agresyw-
ne. Uszkodzenia w  tym obrębie powodują trudności z motywacją. 
Dziecko trzeba zachęcać do podjęcia jakiejkolwiek aktywności, ma 
kłopoty z  automotywacją oraz wykazuje brak refleksji w  codzien-
nym życiu. Dodatkowo brak mu kontroli swoich emocji, a także cha-
rakteryzuje je zmienność nastroju. Płaty czołowe odpowiedzialne 
są także za funkcje planowania. Dzieci, u których nastąpiło uszko-
dzenie w tym obszarze są niezdolne do odpowiedzialnego planowa-
nia ani do uczenia się na własnych błędach. Ponadto obserwuje się 



1074. Zaburzenia rozwoju dziecka jako efekt uszkodzeń OUN…

problemy z pamięcią przestrzenną, przetwarzaniem języka, a także 
z rozpoznawaniem twarzy i innych obiektów135.

Móżdżek:
Leży poniżej tylnej części mózgowia u podstawy czaszki. Koryguje 

ruchy, koordynuje impulsy z  obszaru ruchowego mózgu. Pomaga 
ustalić napięcie mięśniowe, równowagę oraz wzmacnia impulsy dla 
aktywności mięśniowej. Jest odpowiedzialny za funkcje motoryczne. 
Badania pokazują, że alkohol powoduje zmniejszenie jego objętości 
oraz powierzchni. W  efekcie dzieci z  FAS mają problemy z  utrzy-
maniem równowagi i  koordynacją ruchową. Sprawia im problem 
wychodzenie i schodzenie po schodach, taniec, skakanie na jednej 
nodze, utrzymanie pozycji i równowagi przy zmianie pozycji ciała136.

Ciało modzelowate:
Jest to struktura spajająca obie półkule mózgu. Odpowiada za 

przekazywanie informacji z jednej półkuli do drugiej. Każda z pół-
kuli posiada swoją funkcję, lewa odpowiada za zasady, konsekwen-
cje, precyzowanie i porządkowanie myśli. Prawa natomiast jest od-
powiedzialna za myślenie abstrakcyjne, emocje i odczuwanie, twór-
cze myślenie i intuicję. U niektórych dzieci z pełnoobjawowym FAS 
stwierdza się niedorozwój, a nawet całkowity zanik ciała modzelo-
watego. Brak prawidłowego połączenia między półkulami może po-
wodować trudności w posługiwaniu się językiem, a także utrudnić 
koordynację ruchową oraz wpłynąć na gorsze funkcjonowanie pa-
mięci wizualnej i przestrzennej137.

Hipokamp:
Element układu limbicznego, który odpowiada za emocjonalne 

aspekty zachowań. Jest strukturą odpowiedzialną za powstawanie 
135 Zob. M. Klecka, Ciąża i alkohol…, dz. cyt., s. 21.
136 Zob. M. Komorowska, Uszkodzenia mózgu u  dzieci z  FASD, „Remedium”, 2007, 

nr 12, s. 7.
137 Zob. M. Klecka, Ciąża i alkohol…, dz. cyt., s. 20.
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wspomnień. Bierze udział w procesach uczenia się i zapamiętywania 
informacji138. Z przeprowadzonych badań wynika, iż dzieci z FASD 
mają relatywnie mniejsze rozmiary tej struktury niż dzieci zdrowe. 
Charakterystyczna dla FAS jest także redukcja objętości obszarów 
zwanych jądrami podkorowymi. Jest to grupa struktur umieszczo-
nych pod korą mózgową. Najprawdopodobniej szkodliwe działanie 
alkoholu polega w  tym wypadku na powstaniu takich problemów 
w funkcjonowaniu dziecka jak: trudności z pamięcią przestrzenną, 
perseweratywność, trudności z przerzucaniem uwagi oraz z koordy-
nacją motoryczną139. 

Rozmiar mózgu u  dzieci narażonych na ekspozycję alkoholu 
w  okresie prenatalnym jest znacznie mniejszy niż u  dzieci zdro-
wych. Potwierdzają to badania: mózg dzieci cierpiących na FAS 
jest o 13% mniejszy od zdrowych rówieśników. Zmniejszenie masy 
i objętości mózgu wynika przede wszystkim z redukcji istoty szarej 
mózgu (ciała komórek nerwowych), jak i istoty białej (aksony ko-
mórek nerwowych)140.

„Mechanizmy powstawania uszkodzeń mózgu płodu, spowodo-
wanych działaniem alkoholu, bada się u zwierząt doświadczalnych 
oraz na kulturach komórek nerwowych (neuronów). W okresie pło-
dowym komórki embrionalne, z których mają się rozwinąć neuro-
ny mózgu, namnażają się i przemieszczają do określonego miejsca 
w embrionie, gdzie dojrzewają, stają się zróżnicowanymi funkcjonal-
nie komórkami nerwowymi i ostatecznie tworzą połączenia z innymi 
komórkami mózgu według z góry ustalonego wzorca. Rozkładaniu 
się alkoholu towarzyszy wzrost wrażliwości komórek na uszkodze-
nie przez tzw. wolne rodniki. Takie uszkodzenie może doprowadzić 
do śmierci niektórych komórek mózgu w krytycznym dla rozwoju 

138 Zob. S.N. Mattson, T.L. Jernigan, Zastosowanie MRI do badania skutków narażenia 
na wpływ alkoholu w życiu płodowym. Metoda umożliwiająca głębszy wgląd w istotę FAS, 
Warszawa 1997, s. 91.

139 Zob. M. Komorowska, Uszkodzenia mózgu…, dz. cyt., „Remedium”, 2007, nr 12, s. 7.
140 Zob. tamże, s. 7.
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płodu pierwszym trymestrze ciąży. Inne badania sugerują, że także 
trzeci trymestr ciąży może być okresem szczególnej wrażliwości ko-
mórek na uszkodzenia prowadzące do FAS”141. 

Osoby z  FASD wykazują dwa typy zaburzeń: pierwotne i  wtór-
ne. Pierwotne to takie, z którymi dziecko się rodzi i które są spowo-
dowane uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego. To, co jest 
fundamentem trudności rozwojowych dzieci z FAS, to uszkodzenia 
ośrodkowego układu nerwowego i to one należą do tak zwanych za-
burzeń pierwotnych. Zaburzenia zachowania oraz zaburzenia spo-
łeczne określamy jako tak zwane zaburzenia wtórne, które nie mu-
szą wystąpić. Pojawiają się częściej, jeśli opiekunowie dziecka, nie 
rozumieją przyczyn jego trudności, traktują je jako dziecko zdrowe 
i wymagają od niego prawidłowego funkcjonowania142. Główne pro-
blemy dzieci z FAS to problemy organizacyjne, pamięciowe i uczu-
ciowe. Dlatego należy nauczyć się właściwego postępowania z takimi 
dziećmi, żeby lepiej rozumieć ich potrzeby i wspierać je, jeśli nie na-
dążają za rówieśnikami143.

U dzieci z FASD obserwujemy różnorodne uszkodzenia mózgu. 
Zależą one przede wszystkim od okresu ciąży, w którym matka spo-
żyła alkohol, od dawki, jaką przyjęła, ale także od czynników śro-
dowiskowych i genetycznych. Funkcjonowanie samego dziecka jest 
zależne od tego jak rozległe powstały uszkodzenia w ośrodkowym 
układzie nerwowym.

W funkcjonowaniu dzieci z FASD bierzemy pod uwagę zaburze-
nia w rozwoju:

• Motoryki małej i dużej;   • Zaburzenia sensoryczne;
• Trudności językowe;   • Trudności społeczne;
• Zaburzenia pamięci;   • Trudności psychiczne;
• Trudności z samodzielnym funkcjonowaniem.
141 O. Działdowska, Narażenie płodu na działanie alkoholu a mózg, „Świat Problemów”, 

2002, nr 3, s. 40–41.
142 T. Jadczak-Szumiło, Neuropsychologiczny …, dz. cyt., s. 19–22. 
143 K. Burda, Dzieci, które potrzebują przewodnika, „Terapia”, 2008, nr 3, s. 3–4.



110 „W trosce o zdrowie dziecka i twoje” • Płodowy Zespół Alkoholowy (FAS)

Każda z wyżej wymienionych trudności rozwojowych może po-
siadać podłoże organiczne w postaci uszkodzenia OUN.
Diagram 12. Problemy w funkcjonowaniu dziecka z FAS.

Źródło: opracowanie własne.

Motoryka:
Motoryka duża odnosi się do zręczności ruchowej całego ciała. 

W zakresie motoryki dużej mieszczą się dysfunkcje związane z za-
burzeniami równowagi; z  ogólną niezręcznością ruchową i  małą 
sprawnością w  zakresie dużych ruchów; zakłóceniami napięcia 
mięśniowego (napięcie nadmierne lub za małe); ogólne spowolnie-
nie ruchowe; brak koordynacji ruchów oraz zakłócenie koordyna-
cji wzrokowo-ruchowej w  zabawach i  zadaniach, w  których ruch 
odbywa się pod kontrolą wzroku (rzut piłką, gra w  klasy). Osoby 
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z FAS mają problemy z chodzeniem po linii prostej stopa za stopą, 
a  także tip-topami144. W  badaniach neurologicznych wykonuje się 
próbę Romberga służącą do zbadania zborności ruchów145. Jest ona 
wykonywana w przypadku, gdy zachodzi podejrzenie uszkodzenia 
móżdżku bądź rdzenia kręgowego. 

Dzieci z  Płodowym Zespołem Alkoholowym posiadają tak-
że zaburzenia w  zakresie motoryki małej. Motoryka mała odnosi 
się zasadniczo do czynności związanych z użyciem palców i dłoni. 
Obserwuje się: opóźnienie rozwoju praksji (umiejętności posługi-
wania się przedmiotami codziennego użytku), mała wyćwiczalność 
w zakresie ruchów drobnych (brak precyzji ruchów) związana z nad-
miernym lub za małym napięciem mięśni, brak koordynacji ruchów 
palców, dłoni i przedramienia, szybkość ruchów rąk niedostosowana 
do zadania, zakłócenia koordynacji wzrokowo-ruchowej przy czyn-
nościach wykonywanych pod kontrolą wzroku (niski poziom gra-
ficzny oraz trudności w  innych zadaniach plastycznych). U młod-
szych dzieci obserwuje się opóźnienia rozwojowe w  postaci braku 
organizacji motorycznej146. 

Obniżony rozwój motoryczny sprawia, że dzieci te mają problemy 
z  równowagą, zbornością i  płynnością ruchów. Zaburzenia w  tym 
zakresie widać już we wczesnym rozwoju w postaci pracy odruchów 
dziecięcych czy braku możliwości wykonania takich ruchów jak peł-
zanie, turlanie, podskoki.

Zaburzenia sensoryczne:
Zaburzenia przetwarzania sensorycznego to zaburzenia odbio-

ru lub przewodzenia bodźców zmysłowych do mózgu, albo też ich 
144 B. Sarnacka, Funkcjonowanie dzieci z FAS, w: Alkoholowy Zespół Płodu. Teoria, 

diagnoza, praktyka, M. Banach (red.), Kraków 2011, s. 167.
145 W próbie Romberga badana jest zdolność utrzymania równowagi. Pacjent ma za 

zadanie stać na baczność ze złączonymi nogami i wyciągniętymi przed siebie rękami, 
najpierw z otwartymi, a następnie z zamkniętymi oczami. Jeżeli pacjent traci równowagę, 
to próba jest dodatnia i wskazuje na chorobę móżdżku lub rdzenia kręgowego.

146 Zob. T. Jadczak-Szumiało, Neuropsychologiczny…, dz. cyt., s. 20.
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przetwarzania w mózgu. Zaburzenia wyboru i  filtrowania, porów-
nywania i  gromadzenia informacji prowadzą do nieprawidłowych 
reakcji dziecka. Dzieci z FAS mają problemy z odczuwaniem bodź-
ców w tym także bólu, pragnienia, głodu147. „Mają kłopoty z poczu-
ciem swojego ciała w przestrzeni, odczuwaniem położenia kończyn 
dolnych i górnych jak również zrozumienia kierunków. Mogą mieć 
nieprawidłowe odczucia: wzrokowe, słuchowe, węchowe, smakowe, 
dotykowe oraz halucynacje. Często ze względu na trudności w od-
biorze mogą pragnąć dotyku, przytulania”148. Zachowania te mają 
charakter kompensacyjny aczkolwiek bywają interpretowane przez 
otoczenie jako zachowania związane z wykorzystywaniem lub zabu-
rzeniami seksualnymi. Dzieci z Płodowym Zespołem Alkoholowym 
mają problemy z odczuwaniem bodźców płynących z otoczenia, a co 
za tym idzie także z odpowiedzią na dany bodziec.

Kieran D. O’Malley za najważniejsze uważa zaburzenia regulacji 
związane z  przetwarzaniem bodźców sensorycznych. „Za typowe 
uważana jest nadwrażliwość sensoryczna określana również jako ni-
ska tolerancja dla bodźców płynących ze środowiska oraz trudności 
w koordynacji podstawowych zachowań związanych z motoryką”149. 
Zaburzenia regulacji opisywane są w trzech etapach.

Zaburzenia uczenia się i iloraz inteligencji:
Dzieci narażone w okresie płodowym na szkodliwy wpływ alko-

holu posiadają kompleksowe zaburzenia uczenia się. M. Aronson 
wraz z zespołem przeprowadziła w Szwecji (1985 rok) badania, któ-
rymi udowodniła, że dzieci urodzone przez matki alkoholiczki wy-
kazują IQ niższe niż dzieci urodzone przez matki niepijące średnio 
o 15 do 19 punktów. W badaniu tym zauważono także inne istotne 
różnice rozwojowe. „Dzieci z FAS wykazywały nieprawidłową per-
cepcje wzrokową, nieprawidłowo rysowały rysunki postaci ludzkich, 

147 B. Sarnacka, Funkcjonowanie…, dz. cyt., s. 167. 
148 T. Jadczak-Szumiło, Neuropsychologiczny…, dz. cyt., s. 20–21.  
149 Tamże, s. 21.
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miały problemy ze stabilnością emocjonalną, wykazywały nadre-
aktywność, trudność ze skupieniem uwagi – uwaga krótkotrwała 
i perseweratywność utrudniały im wykonanie zadań. Żadne z tych 
cech nie występowały w grupie kontrolnej dzieci zdrowych, mimo 
że w  grupie znajdowały się dzieci z  rodzin zastępczych i  adopcyj-
nych dobrane celowo by wykluczyć wpływ środowiska na upośle-
dzenie badanych funkcji. M. Arson wykazała również, iż występo-
wanie cech fizycznych koreluje z obniżonym IQ”150. Ważne jest, aby 
pamiętać, że zaburzenia neurologiczne i psychologiczne mogą wy-
stępować również bez wyraźnych cech dysmorfii, czego dowiedli już 
dawno w swoich niezależnych badaniach między innymi: K. Jones 
oraz S. Clarren151.

Funkcje wykonawcze:
Funkcje wykonawcze to procesy wyższego rzędu związane z po-

dejmowaniem decyzji, planowaniem, organizacją czasu oraz trafia-
niem do celu. Istotą tego procesu jest umiejętność działania zgodnie 
z zaplanowanym celem. Stanowią one podstawę do wypracowywa-
nia sobie nowych wzorców zachowania, sposobów myślenia oraz 
zdolności do dokonywania oceny tych nowych wzorców. Funkcje 
wykonawcze, zatem będą dotyczyły także myślenia twórczego i abs-
trakcyjnego, ocenę własnych potrzeb, pragnień oraz procedur ich 
osiągania. Innymi trudnościami będą: deficyt pamięci, kłopoty z de-
cyzjami, niezdolność do generalizowania informacji, kłopoty z ko-
munikacją, problemy językowe, problemy z myśleniem i przetwarza-
niem słuchowym, sztywność w reakcjach, niedojrzałość, impulsyw-
ność, dysfunkcje systemu sensorycznego.

Wyniki badań w  zakresie funkcji wykonawczych u  osób z  FAS 
wskazują na deficyty w zakresie oceny i poddania krytycznej analizie 

150 Tamże, s. 24. 
151 Zob. tamże, s. 24.
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swojego zachowania, w przetwarzaniu informacji, planowaniu i wy-
konaniu zaplanowanych zadań152.

Zaburzenia uwagi:
„W związku z uszkodzeniem OUN u osób z FAS występują pro-

blemy związane z utrzymaniem uwagi, słaba kontrola impulsów oraz 
problemy z pamięcią operacyjną. Trudności te sprawiają, że dzieci 
z FAS mają słabe zdolności adaptacyjne. Nadaktywność, łatwość roz-
praszania uwagi i krótki czas koncentracji był często pojawiającym 
się symptomem we wczesnych opisach FAS”153. Problemy te są skut-
kiem uszkodzenia mózgu zlokalizowanego w obrębie jąder podko-
rowych.

Zaburzenia pamięci słuchowej:
Percepcja słuchowa oraz przyswajanie treści werbalnych zaburzo-

ne są niezależnie od poziomu IQ dziecka, które może mieścić się 
w normie. Przeprowadzone badania pokazują, że istnieją różne ro-
dzaje zaburzeń słuchu związanych z FAS. Należą do nich: opóźnione 
dojrzewanie układu słuchowego, okresowa utrata słuchu związana 
z powtarzającym się zapaleniem ucha wewnętrznego oraz utrata sły-
szenia centralnego. Częstymi problemami z jakimi zmaga się dziec-
ko w tej sferze są przede wszystkim liczne, błędne powtórzenia, trud-
ności z pamięcią przestrzenną, zaburzenia uwagi i opóźnione reak-
cje na bodźce154.

Zaburzenia psychiatryczne jako konsekwencje uszkodzenia 
OUN:
Żadna z  istniejących klasyfikacji nie wprowadziła odrębnych 

kodów dla zaburzeń neurorozwojowych czy neuropsychicznych 
związanych z  prenatalną ekspozycją na alkohol. Amerykańscy na-
ukowcy proponują, aby problemy psychiczne, które mogą pojawić 

152 Zob. tamże, s. 25–26.
153 Tamże, s. 22.
154 Zob. M. Klecka, FAScynujące…, dz. cyt., s. 84.
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się u  dziecka z  FAS przypisać do kategorii Zaburzenia Umysłowe 
Spowodowane Ogólnym Stanem Zdrowia. W USA prócz skali DSM- 
IV do opisu zaburzeń używa się opisu klinicznego według klasyfika-
cji diagnostycznej tzw. „Zero do Trzy”. Klasyfikacja ta wykorzysty-
wana jest do diagnozy dzieci z zaburzeniami w zakresie zdrowia psy-
chicznego poniżej trzeciego roku życia, które nie są włączone ani do 
DSM-IV ani do ICD-10. Skala ta uwzględnia zaburzenia psychiczne, 
zaburzenia relacji z matką związane z przywiązaniem, a także zabu-
rzenia sensoryczne związane z regulacją zachowań i odpowiedzią na 
bodźce. Dzieci z FAS mają w  tym zakresie deficyty ze względu na 
uszkodzenia OUN – zaburzenia sensoryczne i powikłania w zakre-
sie przywiązania. Można u nich zaobserwować również: zaburzenia 
afektywne związane z  labilnością emocjonalną, płaczliwością oraz 
ataki paniki155.

Zaburzenia w rozwoju języka i komunikacji:
Dzieci z  FAS charakteryzują się także patologicznym rozwojem 

mowy. U  małych dzieci obserwujemy znacznie opóźniony rozwój 
mowy. Dzieciom z Płodowym Zespołem Alkoholowym brakuje klu-
czowych zdolności komunikacyjnych, które pozwalają na włączenie 
się i utrzymanie tej relacji w grupie rówieśniczej. Posiadają proble-
my ze zrozumieniem metafor, emocjonalnych kontekstów języka, 
nie potrafią nazwać emocji, jakie przeżywają. „Na skutek uszkodze-
nia prawej półkuli mózgu dzieci mają kłopot w porozumiewaniu się, 
gdyż mają trudności ze zrozumieniem kontekstu wypowiedzi, melo-
dii czy tonu głosu”156. 

U osób z uszkodzeniami prawej półkuli mózgu obserwujemy za-
kłócenia związane ze stosowaniem prawidłowej intonacji podczas 
mówienia, trudności z empatią oraz niemożność wyrażania uczuć. 
Dzieci z  FAS rozumieją w  sposób dosłowny słowa, wypowiedzi 

155 Zob. tamże, s. 26.
156 B. Sarnacka, Funkcjonowanie…, dz. cyt., s. 168.
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i  rysunki. W  wyniku uszkodzeń OUN i  nieprawidłowego oddzia-
ływania środowiskowego dochodzi często do wtórnych zaburzeń. 
Zaliczamy do nich wszystkie problemy dziecka, które pojawiają się 
w czasie jego życia, w wyniku wchodzenia w liczne i różne interakcje 
społeczne. Do tych problemów należą kłopoty w relacjach z  inny-
mi wynikające z  niezrozumienia specyfiki dzieci z  FAS, frustracja 
i agresja, izolacja społeczna, zaburzenia w relacjach z rówieśnikami 
i dorosłymi, kłopoty z prawem, zażywanie narkotyków oraz picie al-
koholu.

Kiedy dziecko w wyniku uszkodzeń OUN zaczyna mieć trudności 
społeczne lub problemy z prawem, mowa jest o zaburzeniach wtór-
nych, na określenie których używa się pojęcia FASD157.

Zachowania pierwotne są trudne zarówno dla samego dziecka jak 
i jego rodziny, natomiast zachowania wtórne dotyczą całego środowi-
ska, w jakim żyje dziecko. Dzieci z FASD są uczniami nie tylko szkół 
specjalnych ale i masowych. Jest im trudniej realizować program na-
uki szkolnej, nawet gdy rozwój intelektualny pozostaje w normie158. 
Nauczyciele, rodzice i opiekunowie mają trudności w przekazywaniu 
wiedzy, a rówieśnicy i koledzy kłopot by zrozumieć ich zachowanie 
oraz pewne trudności i ograniczenia, jakie pojawiają się w ich dzia-
łaniach. Wczesne rozpoznanie Płodowego Zespołu Alkoholowego 
daje możliwość ograniczenia wystąpienia zaburzeń wtórnych. 

157 Zob. T. Jadczak-Szumiało, Neuropsychologiczny…, dz. cyt., s. 27–30.
158 Tamże, s. 32.
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4.1. Kondycja funkcji poznawczych u dzieci z FAS

Wyrażenie „poznawcze” (ang. cognitive) odnosi się do filozoficz-
nego pojęcia „poznanie” (ang. cognition), które dotyczy zdolności do 
posiadania wiedzy przez człowieka, zdolności poznawania rzeczy-
wistości. 

Procesy poznawcze służą do tworzenia i modyfikowania wiedzy 
o otoczeniu, jaką kształtuje zachowanie (służą poznawaniu otocze-
nia). Można również stwierdzić, że są to procesy przetwarzania in-
formacji, jakie zachodzą w układzie nerwowym i polegają na odbie-
raniu informacji z otoczenia, ich przechowywaniu i przekształcaniu, 
oraz wyprowadzaniu ich ponownie do otoczenia w postaci reakcji 
– zachowania.

Upośledzenie funkcji poznawczych i  behawioralnych, związane 
z  FAS, jest odzwierciedleniem zmian w  mózgu. Badania nad FAS 
i ARND wykazały, że nie jest to – jak sądzono wcześniej – ogólne 
upośledzenie funkcjonowania umysłowego ponieważ wyraźnemu 
osłabieniu ulegają tylko niektóre funkcje. 

Uczenie się słowne:
Dzieci, które były narażone na działanie alkoholu w okresie pło-

dowym, mają rozmaite problemy z opanowaniem mowy i zapamię-
tywaniem. Jak wykazały badania, między 5 a 16 rokiem życia uczyły 
się one mniej słów niż dzieci w tym samym wieku bez cech FAS. Obie 
badane grupy jednak tak samo sprawnie odtwarzały wyuczone infor-
macje. Tak, więc u dzieci z FAS problemy z uczeniem się występują 
podczas kodowania, ale raz zakodowana informacja słowna podlega 
normalnemu przechowywaniu, odtwarzaniu oraz zapominaniu159. 

Uczenie się wzrokowo-przestrzenne:
Dzieci kobiet, które w czasie ciąży intensywnie piły alkohol, sła-

bo wykonują zadania wymagające uczenia się relacji przestrzennych 

159 Zob. tamże, s. 39–41.
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między obiektami. W jednym z badań dzieci z FAS i dzieci zdrowe 
jednakowo sprawnie przypominały sobie zwykłe używane w domu 
i w szkole przedmioty (takie jak łyżka czy zszywacz do papieru), któ-
re najpierw leżały na stole w zasięgu wzroku, a następnie zostały za-
brane. Dzieci z  FAS miały jednak większe trudności z  ponownym 
umieszczeniem ich w tym samym miejscu i takiej samej pozycji jak 
poprzednio160. 

Skupienie i utrzymanie uwagi:
Problemy z  koncentracją to jeden z  typowych przejawów FAS, 

dlatego bywa on nieprawidłowo rozpoznawany jako zespół deficytu 
uwagi z nadpobudliwością ruchową (attention deficyt hyperactivity 
disorder – ADHD) i  nieodpowiednio leczony. Z  najnowszych ba-
dań wynika, że dzieci z ADHD mają ciągłe trudności ze skupieniem 
i utrzymaniem uwagi, podczas gdy dzieci z FAS są zdolne do skupie-
nia i utrzymania uwagi, natomiast mają trudności z przenoszeniem 
jej z jednego zadania na drugie, czyli ze zmianą nastawienia161. 

Czas reakcji:
Narażenie na działanie alkoholu w okresie płodowym często po-

woduje u dzieci w wieku szkolnym wolniejsze i mniej wydajne prze-
twarzanie informacji; podobne problemy stwierdzono u niemowląt 
w  wieku 6,5 miesiąca. Badacze rejestrowali ruchy oczu, wywołane 
pojawianiem się, poruszaniem i  znikaniem powtarzających się se-
kwencji kształtów geometrycznych i  kolorów na ekranie. U  dzieci 
matek pijących alkohol podczas ciąży stwierdzono wydłużony czas 
reakcji, co sugeruje właśnie wolniejsze i mniej wydajne przetwarza-
nie informacji162. U  dzieci z  FASD ujawniają się poważne deficyty 
w  zakresie czynności wymagających abstrakcyjnego myślenia, ta-
kich jak planowanie czy organizowanie. Źle wypadają one w zada-

160 Zob. tamże.
161 Zob. tamże.
162 Zob. tamże, s. 39–41.
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niach wymagających „przełączania się”, gdy na przykład najpierw 
prosi się je o wymienianie nazwy zwierząt, później rodzajów mebli, 
a  następnie znowu nazwy zwierząt. W  zadaniach polegających na 
rozwiązywaniu problemu mają trudności z porzuceniem wyraźnie 
nieskutecznych strategii163. 

Zaburzenia pierwotne:
Fundamentem trudności rozwojowych dzieci z FASD są uszko-

dzenia w zakresie OUN, to one należą do tzw. zaburzeń pierwotnych. 
Funkcjonowanie dziecka zależy od rodzaju i głębokości tych uszko-
dzeń. Oprócz nieprawidłowości strukturalnych w  rozwoju mózgu, 
alkohol może uszkodzić również elektrofizjologię oraz neuroche-
miczną równowagę mózgu, co powoduje, że impulsy nie są transmi-
towane tak skutecznie i dokładnie jak powinny. U niektórych dzieci 
z FASD cały system połączeń w mózgu jest dysfunkcjonalny i powo-
duje nieprawidłową pracę receptorów.

„Zaburzenia pierwotne – wynikają z uszkodzenia mózgu, do któ-
rego może dojść w czasie całego okresu rozwoju płodu, a bezpośred-
nią przyczyną jest prenatalna ekspozycja na alkohol. Rodzaj i wiel-
kość uszkodzeń zależą od dawki wypijanego przez ciężarną alkoholu, 
częstotliwości picia, okresu ciąży, predyspozycji osobniczych, wieku 
i  stanu zdrowia matki. Do charakterystycznych zaburzeń pierwot-
nych zaliczymy: nieharmonijny rozwój psychoruchowy; obniżone 
możliwości intelektualne – około połowa dzieci ma rozpoznawane 
upośledzenie rozwoju umysłowego różnego stopnia, poziom inteli-
gencji ucznia z FAS może mieścić się w normie lub na jej pograniczu, 
wielu z nich promocję do następnej klasy otrzymuje przy minimal-
nym wsparciu. Zaburzone są funkcje pamięci bezpośredniej, jest ona 
mało wydajna, brak im umiejętności uogólniania, przewidywania 
i planowania, mają trudności z przewidywaniem konsekwencji wła-
snych działań, w myśleniu abstrakcyjnym, są nadwrażliwe na dotyk, 

163 Zob. tamże.
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często mają podwyższony próg czucia głębokiego. Wiele dzieci prze-
jawia zdolności w  niektórych dziedzinach np. w  muzyce, posługi-
waniu się komputerem, kontaktach interpersonalnych czy różnych 
sportach”164.

Ann Streissgut w 1996 roku przeprowadziła badania na najwięk-
szej do tej pory grupie 473 osób z FAS które zostały poddane testom 
Wechslera oceniającym poziom IQ. 178 osób miało IQ w granicach 
20 (głębokie upośledzenie) do 120 (ponadprzeciętna inteligencja). 
Średni wynik 79 punktów. W grupie 295 osób z FAE lub ARND IQ 
wynosiło od 49 do 142; średnia 90165. Wniosek z tych badań jest jed-
noznaczny i niezwykle ważny: upośledzenie umysłowe nie jest ce-
chą charakterystyczną FAS. Ponieważ dzieci z  FAS mogą dobrze 
wypadać w testach inteligencji, psychologowie często mają problem 
z ustaleniem przyczyn ich niepowodzeń szkolnych. Najczęściej wy-
stępującymi objawami mogącymi sugerować organiczne uszkodze-
nie mózgu są: 

• Deficyt uwagi (80%). Manifestuje się niemożnością dokończe-
nia rozpoczętej czynności. Znacznym rozproszeniem uwagi, 
roztargnieniem, gubieniem rzeczy, unikaniem zadań wymaga-
jących porządku działań, „uciekaniem myśli”, zapominaniem.

• Problemy z pamięcią (73%).
• Nadpobudliwość (72%), słaba kontrola impulsów, najpierw 

działanie potem myślenie.
• Wyrażanie nielogicznych myśli (38%).
• Stereotypie ruchowe – kiwanie się, siedzenie lub stanie (33%).
• Nieświadomość tego, co dzieje się wokół (27%) np. nieodpo-

wiadanie na pytania.
• Dziwaczne maniery lub nawyki (20%).

164 M. Banach, Funkcjonowanie dziecka z  FASD w  środowisku rodzin zastępczych, , 
„Wychowanie na co dzień” 6/2014, Wkładka metodyczna, s. VIII.

165 T. Kellerman, Secondary Disabilities in FASD, http://www.come-over.to/FAS/fa-
sconf.htm (dostęp z dn. 23.08.2015)



1214. Zaburzenia rozwoju dziecka jako efekt uszkodzeń OUN…

• Tiki, grymasy twarzy (15%).
• Zachowania kompulsywne – nadmierne, obsesyjne zajmowa-

nie się przedmiotami lub jakąś czynnością (15%).
• Samookaleczenia (15%).
• Utrata kontroli, napady szału (15%)166.

U dzieci z FAS bardzo często jest również uszkodzona praca ukła-
du priopriocepcji (układu odpowiadającego za zmysł orientacji, uło-
żenie własnego ciała). Receptory priopriocepcji znajdują się w mię-
śniach oraz stawach i ich zadaniem jest informowanie mózgu o tym 
co robią w  danej chwili poszczególne części ciała i  gdzie się znaj-
dują. Dziecko z dysfunkcjami tego układu nie potrafi koordynować 
złożonych czynności np. spoglądając na tablicę upuści długopis albo 
wstanie z miejsca. Może mieć sztywne ruchy, potyka się i przewraca, 
wpada na przedmioty znajdujące się w pobliżu. Nie ma wyczucia od-
powiedniego nacisku przy pisaniu, dlatego często łamie pióra i kred-
ki. Aby odpowiedzieć na pytanie czy np. szura nogami, musi zajrzeć 
pod stół aby zobaczyć swoje nogi w ruchu. Ma trudności z chodze-
niem, nie jest świadome jak daleko od powierzchni znajduje się noga 
dlatego często szura lub tupie podczas chodzenia167. 

Zaburzenia sensoryczne to również często spotykane defekty 
u osób z FAS, które bywają nazywane sensoryczną głuchotą. Polegają 
na tym, że obserwuje się zmniejszoną wrażliwość na bodźce, w tym 
bólu, pragnienia, głodu. Dzieci mogą zranić się i o tym nie wiedzieć, 
dotknąć czegoś gorącego lub zimnego, upuścić przedmiot trzyma-
ny w ręce i nie być tego świadomym. Nie potrafią także rozróżniać 
przedmiotów przez dotyk bez kontroli wzroku. 

Część dzieci jest nadwrażliwa na dotyk. Mają trudności z toaletą 
– mycie, obcinanie paznokci, włosów odczuwają jako bolesne. Nie 

166 M. Klecka, FAScynujące dzieci…, dz, cyt., s. 77–80.
167 Tamże, s. 99–100.
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lubią przytulania, a nawet stania w grupie obok innych dzieci. Często 
biją je wtedy i odpychają168. 

Zaburzenia wtórne
Bardzo często otoczenie dziecka, a także specjaliści nie biorą pod 

uwagę mózgowych uwarunkowań zaburzeń i  przypisują je innym 
czynnikom, np. wadliwemu wychowaniu. To  właśnie brak wiedzy 
i  odpowiedniego stymulowania rozwoju dziecka obciążonego FAS 
powoduje powstanie tzw. objawów wtórnych. Objawy te związane są 
z funkcjonowaniem psychicznym i zachowaniem dziecka. Pojawiają 
się, jeżeli opiekunowie nie rozumieją przyczyn jego trudności, trak-
tują je jako dziecko zdrowe i  wymagają od niego prawidłowego 
funkcjonowania, które w obliczu uszkodzeń jakich doznało w życiu 
prenatalnym nie leży w granicach jego możliwości. Ich powstanie za-
leży zatem od wpływu środowiska i sposobu postępowania z dziec-
kiem169. 

U osób z FASD, które nie były traktowane jako dzieci z zaburze-
niami rozwojowymi, ale jako zdrowe lecz stwarzające kłopoty i nie 
otrzymały dodatkowej pomocy, rozwijały się najczęściej takie obja-
wy jak: lęk, złość, unikanie, wycofanie, wejście w rolę ofiary lub prze-
śladowcy, zamknięcie w sobie, kłamstwa, ucieczki z domu, przerwa-
nie nauki szkolnej, bezrobocie, bezdomność, zależność od innych, 
chęć zadowolenia innych, choroby psychiczne, depresja, samooka-
leczenie się, gwałtowne i szokujące zachowania; impulsywność; kło-
poty z  prawem; skłonność do uzależnień; tendencje i  zachowania 
samobójcze. Osoby z FASD mają problemy z prowadzeniem samo-
dzielnego, odpowiedzialnego życia i nawet jako dorośli potrzebują 
często pomocy. Zaburzenia wtórne pojawiają się najczęściej jako 
skutek braku lub niewłaściwej opieki nad dziećmi z syndromem al-
koholowym. Nie są to zaburzenia wrodzone, dlatego w niektórych 

168 Tamże, s. 101–103.
169 Tamże, s. 69.
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przypadkach można im zapobiec, rozumiejąc i uwzględniając ogra-
niczone możliwości dzieci.

„Zaburzenia wtórne mogą przejawiać się: znużeniem, zmęcze-
niem, frustracją, niepokojem i lękami, sztywnością zachowań, bez-
radnością i wycofaniem, niską samooceną i tendencją do izolowania 
się, zachowaniami agresywnymi, konfliktami z prawem, kłopotami 
w szkole i w domu, trudnościami w podjęciu pracy i jej utrzymaniu, 
depresją i  innymi zaburzeniami psychicznymi, problemami z nad-
używaniem alkoholu i narkotyków”170.

Badania A. Streissguth nad zaburzeniami wtórnymi trwające 
4  lata doprowadziły do przygnębiających wniosków. Przebadano 
osoby w wieku od 6 do 51 lat. Ponad 90% badanych miało problemy 
ze zdrowiem psychicznym, a ponad 80% poddanych było leczeniu. 
W grupie dzieci i nastolatków częściej występowały deficyty pamię-
ci, wśród dorosłych większym problemem była depresja. Ponad 60% 
nastolatków oraz dorosłych i  aż 14% dzieci nie ukończyło szkoły. 
Największy problem we wszystkich grupach to deficyt uwagi (70%) 
i nie ukończone zadania szkolne (55–60%). Problemy z zachowaniem 
to najczęściej konflikty z kolegami (60%) i przeszkadzanie w klasie 
(55–60%). Kłopoty z  prawem miało 60% nastolatków i  dorosłych 
oraz 14% dzieci. Najczęstsze przestępstwo to kradzież w  sklepie. 
W grupie powyżej 12 lat 60% młodych ludzi znalazło się w ośrod-
kach resocjalizacyjnych, a 40% w ośrodkach wychowawczych. Osoby 
które nie przerwały nauki miały dużo rzadziej konflikt z  prawem 
(40%). 50% nastolatków i dorosłych oraz ok.10% dzieci korzystało 
z opieki instytucjonalnej. Nastolatki i dorośli częściej trafiali do wię-
zień (32–42%), na oddziały psychiatryczne (20–28%) i  odwykowe 
(12–20%), 49% nastolatków i dorosłych oraz 39% dzieci przejawia-
ło nieprawidłowe zachowania seksualne. Najczęstsze zachowania to 
przygodny seks, lubieżny dotyk, rozwiązłość. 30% dorosłych i nasto-
latków miało kłopot z alkoholem i narkotykami. Osoby które zostały 

170 M. Banach, Funkcjonowanie…, dz. cyt., s. VIII.
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zdiagnozowane we wczesnym dzieciństwie i zostały objęte właściwą 
opieką i terapią, miały mniej zaburzeń wtórnych. Potrafiły utrzymać 
pracę i funkcjonowały zgodnie ze swoimi możliwościami171. 

Poniższa tabela zawiera zestawienie zaburzeń pierwotnych i mo-
gących z nich wynikać zaburzeń wtórnych.

171 M. Klecka, FAScynujące dzieci…, dz. cyt., s. 69–74.

Diagram 13. Zaburzenia wtórne u osób z Płodowym Zespołem Alkoholowym.

Źródło: opracowanie własne.
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Tabela 7. Zaburzenia pierwotne i wtórne.

ZABURZENIA PIERWOTNE ZABURZENIA WTÓRNE
Trudności w funkcjach wykonawczych::
•	 Kłopoty z organizacją i planowaniem
•	 Niemożność określenia priorytetów 

w działaniu
•	 Trudności w przewidywaniu
•	 Trudności w rozumieniu istoty czasu 

i trzymania się planu

•	 przyjmowanie różnych ról społecznych 
jako mechanizmów ochronnych

Kłopoty z pamięcią:
•	 Zapamiętywanie informacji
•	 Integracja posiadanych informacji
•	 Tworzenie skojarzeń
•	 Przypominanie informacji
•	 Zapominanie

•	 kłopoty w nauce
•	 niezrealizowanie obowiązku szkolnego 

w terminie
•	 trudności w szkole mimo dobrego 

poziomu inteligencji
•	 niezrozumienie zwłaszcza przy normie 

intelektualnej
Kłopoty z abstrakcyjnymi pojęciami:
•	 Pojęcie czasu
•	 Pojęcie przestrzeni i odległości
•	 Pojęcie liczby i znaczenia pieniądza

•	 gubienie się 
•	 przychodzenie do domu i do szkoły 

o dowolnej porze, a nie o umówionej
•	 bycie ofiarą wśród rówieśników
•	 bycie oszukiwanym

Niemożność generalizowania informacji:
•	 Trudności w wiązaniu ze sobą 

informacji
•	 Konieczność uczenia się ciągle na nowo 

tych samych informacji

•	 opóźnienia w nauce
•	 zniechęcenie
•	 wykluczenie z procesu edukacji

Trudności komunikacyjne i językowe:
•	 Kłopoty w rozumieniu instrukcji
•	 Brak kreatywności w mówieniu
•	 Rozumienie dosłowne
•	 Używanie pojęć bez ich rozumienia

•	 pseudo-elokwencja
•	 powtarzanie słów jak echo bez ich 

rozumienia i bez rozumienia kontekstu
•	 wady wymowy
•	 opóźnienia w rozwoju mowy

Spowolniony rytm myślenia: •	 kłopoty w szkole
•	 upośledzenia
•	 trudności w kojarzeniu informacji

Spowolniony rytm przetwarzania 
słuchowego:

•	 opóźnienia w rozwoju zasobów 
językowych

•	 powolne rozumienie
•	 wybiórcze rozumienie
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Kłopoty z hamowaniem reakcji: •	 są sztywni w reakcjach
•	 tkwią w różnych trudnych sytuacjach
•	 mają kłopoty z wygaszaniem działania
•	 mają trudności z zatrzymaniem lub 

zmianą aktywności
•	 często reakcja jest nieadekwatna do 

sytuacji
Opóźnienie w funkcjonowaniu społecznym, 
emocjonalnym i poznawczym:

•	 izolacja
•	 brak przyjaciół
•	 zależność od rodziny

Impulsywność: •	 problemy z prawem
•	 uzależnienia
•	 depresja
•	 autodestrukcja

Dysfunkcje rodzaju sensorycznego: •	 nieadekwatny ubiór do pogody
•	 kłopoty z rozróżnianiem bodźców
•	 nadmierna nadwrażliwość na dotyk

Źródło: T. Jadczak-Szumiało, Dlaczego jest potrzebna wczesna diagnoza dzieci z FAS, „Świat Pro-
blemów” 2008, nr 12.

Inne doniesienia badawcze mówią, że osoby które zostały zdia-
gnozowane we wczesnym dzieciństwie, miały mniej zaburzeń wtór-
nych. Potrafiły utrzymać pracę, prawidłowe relacje z  otoczeniem, 
funkcjonowały zgodnie ze swoimi możliwościami172.

M. Klecka oraz K. Liszcz zgodnie twierdzą, że poważną trudność 
w przeprowadzeniu diagnozy stanowi przekonanie, jakoby diagnoza 
FAS etykietowała dziecko, przynosząc mu szkodę i powodując od-
rzucenie go przez środowisko. Badania polegające na śledzeniu lo-
sów dzieci ze zdiagnozowanym FAS w ich życiu dorosłym, zaprze-
czają takiemu twierdzeniu. 

172 Tamże, s. 75.
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4.2. Zaburzenia odruchowości i ich wpływ  
 na funkcjonowanie dzieci z FAS

Najnowsze podejścia neurorozwojowe zakładają, iż rozwój ośrod-
kowego układu nerwowego polega na stopniowym przejmowa-
niu kontroli wyższych partii mózgu (kory mózgowej) nad niższymi 
(ośrodkami podkorowymi). Przedłużająca się aktywność ośrodków 
podkorowych i dominacja czynności odruchowych nad czynnościa-
mi celowymi, dowolnymi wpływa negatywnie na zachowanie, emo-
cjonalność i umiejętność uczenia się. U dzieci z FASD obserwuje się 
utrudnienie w przejmowaniu kontroli przez wyższe partie mózgu, naj-
prawdopodobniej na skutek zmian anatomicznych niektórych struk-
tur mózgu, czego konsekwencją jest opóźnienie neurorozwojowe173. 

Opóźnienie neurorozwojowe określa nagromadzenie więcej niż 
trzech odruchów pierwotnych powyżej pierwszego roku życia oraz 
brak lub występowanie niedojrzałych odruchów posturalnych po-
wyżej trzech lat. Odruchy pierwotne pojawiają się w  okresie życia 
płodowego (od 9 tygodnia po poczęciu), powinny być obecne przy 
porodzie, gdyż ich zadaniem jest wspieranie dziecka w procesie na-
rodzin (odpowiednie wstawienie główki do kanału rodnego, prze-
chodzenie przez kanał rodny, prawidłowe obrócenie główki przy 
opuszczaniu kanału rodnego) i w pierwszych tygodniach życia za-
nim zostaną ukształtowane połączenia z wyższymi ośrodkami mó-
zgu. Odruchy są niezbędne do treningu ruchowego, aby mogły się na 
ich podstawie wykształcić ruchy dowolne. Zostają wygaszone przez 
rozwijający się mózg między 6 a12 miesiącem życia. 

Odruchy posturalne (postawy) pojawiają się po urodzeniu, po-
winny być w pełni wykształcone w wieku 3,5 lat. Pozostają obecne 
przez całe życie, a  ich kontrola odbywa się na poziomie śródmó-
zgowia oraz mózgu, za wyjątkiem Odruchu Prostowania Głowy 

173 I. Palicka, Zaburzenia odruchowości u dzieci z FASD. Wpływ na funkcjonowanie, 
materiały pokonferencyjne, ,,FASD jako wyzwanie dla rodziny, profesjonalistów, społe-
czeństwa”, IX światowy dzień FAS, Lędziny 9.09. 2009 r.
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Optycznego, który kontrolowany jest z  poziomu kory mózgowej. 
Podstawowe odruchy pierwotne, które są wyznacznikami opóźnie-
nia neurorozwojowego to: Odruch Moro, Toniczne Odruchy Błędni-
kowe (TOB), Asymetryczny Toniczny Odruch Szyjny (ATOS), 
Symetryczny Toniczny Odruch Szyjny (STOS), Odruch Grzbietowy 
Galanta, Odruchy chwytne Szukania i  Ssania, Odruchy chwytne – 
Dłoniowy (palmar) i  Podeszwowy (plantar), Odruchy Prostujące 
Głowę (Ustalania Głowy), Odruch Amfibii, Odruch Prostujący Gło-
wę typu Śrubowego (Odruch Stopnio wego Obrotu Tułowia), Odruch 
Landaua174. 

U  dzieci z  FASD obserwujemy najczęściej niezintegrowane 
Toniczne Odruchy Błędnikowe, które wpływają na problemy z wła-
ściwą postawą ciała, chodzenie bez pełnego obciążania pięty, zabu-
rzenia napięcia mięśniowego, problemy z kontrolą ruchów oczu, kło-
poty z orientacją przestrzenną, problemy z ukierunkowaniem uwa-
gi słuchowej i słyszeniem. Często występuje śladowy Asymetryczny 
Toniczny Odruch Szyjny wpływający na problemy z przekraczaniem 
linii środkowej ciała, trudności w rotacji tułowia, problemy z obu-
ręczną współpracą, trudności w  pracy ręki pod kontrolą wzroku, 
asymetrię w ruchach i postawie. 

Z  kolei niezintegrowany Symetryczny Toniczny Odruch Szyjny 
powoduje przyjmowanie nieprawidłowej postawy podczas chodze-
nia, nieprawidłowej postawy podczas siedzenia, problemy z współ-
działaniem górnej i  dolnej części ciała, trudności z  nieruchomym 
siedzeniem. Szczątkowy odruch Moro w konsekwencji daje nadmia-
rowe reakcje na bodźce o  stosunkowo niewielkim natężeniu, nad-
miarowe reakcje na krytykę czy zwrócenie uwagi, chwiejność emo-
cjonalną natomiast niezintegrowany odruch Dłoniowy Chwytny 
objawia się nieprawidłowym chwytem np. łyżki, brakiem prawidło-
wo wykształconego chwytu pęsetowego i  szczypcowego. Odruchy 
Szukania i  Ssania powodują ciągłą potrzebę stymulacji oralnej 

174 Tamże.
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objawiającej się gryzieniem przedmiotów, paznokci, przygryzaniem 
warg, nadwrażliwością okolicy ust. Odruch Grzbietowy Galanta wy-
wołuje nadwrażliwość na dotyk w okolicy lędźwiowej, problemy ze 
spokojnym siedzeniem, moczenie nocne175. 

W  zakresie odruchów posturalnych obserwowano niepełny 
(50–100%) rozwój odruchów Prostowania Głowy oraz Odruchów 
Prostujących Głowę typu Śrubowego, a także Odruchu Amfibii, co 
manifestowało się przede wszystkim nieprawidłowymi reakcjami 
równoważnymi (trudności w stabilizacji głowy podczas ruchu, trud-
ności w stabilizacji pola widzenia podczas ruchu), nieumiejętnością 
ochrony głowy podczas upadków oraz brakiem płynności podczas 
ruchu (najczęściej – sztywna dolna część ciała, brak rotacji w bio-
drze, nieumiejętność pełzania)176.

Zdaniem K. Liszcza prezentowanym w  zredagowanych i  opra-
cowanych przez niego broszurach informacyjnych na temat FAS, 
można znaleźć opinię, że powszechnie niedoceniany jest wpływ za-
burzonego rozwoju odruchowości na wiele sprawności fizycznych, 
umysłowych, poznawczych i  działanie wielu układów organizmu. 
Ważne jest zatem by wszyscy sprawujący opiekę nad dzieckiem 
z FAS w większym stopniu ze sobą współpracowali. Warto powołać 
grupy specjalistów, grupy wsparcia dla dziecka, w skład których będą 
wchodzić oprócz rodziców czy opiekunów także lekarze rodzinni, 
specjaliści neurorozwojowi, rehabilitanci, pedagodzy, psycholodzy 
czy pracownicy socjalni. Istotna jest w związku z tym wiedza wszyst-
kich członków tych zespołów na temat podstawowych zaburzeń od-
ruchowości, takich jak np. odruch Moro177.

175 I. Plalicka, Wyzwania rozwojowe u dzieci z FASD. Jak zapobiec zaburzeniom wtór-
nym, http://www.gopschmielno.pl/wp-content/uploads/2014/09/FASD_Wyzwania-roz-
wojowe-11.pdf (dostęp z dn. 15.07.2015).

176 I. Palicka, Zaburzenia odruchowości…, dz. cyt., s. 8–9.
177 K. Liszcz, Rozpoznaję Alkoholowy Zespół Płodowy…, dz. cyt., s. 34.
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4.3. Funkcjonowanie poznawcze u dzieci z FAS

Badacze, zarówno amerykańscy jak i  polscy, udokumentowali 
zaburzenia w  budowie i  strukturze mózgu wywołujące zaburzenia 
różnorodnych funkcji u  dzieci z  FAS. Dzieci ze zdiagnozowanym 
FAS mają zazwyczaj małą głowę o  zmniejszonej wielkości mózgu. 
Korzystanie z możliwości technik obrazowania komputerowego (ba-
danie z wykorzystaniem tomografii lub rezonansu magnetycznego) 
wykazało, że prenatalna ekspozycja na działanie alkoholu wpływa na 
wielkość kory mózgowej (jest niezbędna do prawidłowego przebie-
gu wyższych funkcji poznawczych), móżdżku (który związany jest 
z funkcjonowaniem poznawczym i motoryką), ciała modzelowatego 
(odpowiadającego za szlaki komunikacyjne łączące półkule mózgu) 
i hipokampu (wykorzystywanego w procesach pamięci). Ponieważ 
alkohol spożywany przez kobietę w ciąży wpływa na tak wiele istot-
nych obszarów mózgu, dzieci z FAS charakteryzują się występowa-
niem u nich różnorodnych zaburzeń. Obszary, w których występują 
trudności to np. sfera: inteligencji, pamięci, rozwiązywania proble-
mów, koncentrowania uwagi i koordynacji ruchowej.

Występowanie FASD wpływa na poziom funkcjonowania inte-
lektualnego, mierzonego za pomocą standaryzowanych testów IQ. 
Zakresy IQ u dzieci z FAS różnią się znacznie od normy, aczkolwiek 
zdecydowana większość dzieci z FAS pozostaje w normie intelektu-
alnej, to najczęściej są to jej dolne zakresy. Przyjmuje się, że śred-
nia IQ dla dzieci z FAS to 74 punkty178, i chociaż u niektórych dzie-
ci z  FAS występuje normalny iloraz inteligencji, mogą wykazywać 
trudności w uczeniu się.

Dodatkowo, dzieci z FAS mają problemy z pamięcią. Wykazano, 
że pacjenci z FAS mają trudności z przypomnieniem listy słów, choć 

178 S. Mattson, E. Riley, L. Gramling, D. Delis, K.L. Jones, Heavy prenatal alcohol exposure with 
or without physical features of fetal alcohol syndrome leads to IQ deficits, ,,Journal of Pediatrics”, 1997 
nr 131, s. 719.
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listy z  tymi słowami były powtarzane pięć razy179. Jako przykłady 
można wymienić także badania Sandry W. Jacobson i współpracow-
ników (1993)180 na dzieciach, które były narażone na działanie alko-
holu w okresie prenatalnym i w efekcie zdecydowanie wolniej niż ich 
rówieśnicy przetwarzały informacje. W badaniach A. Streissguth181 
i współpracowników – dzieci i młodzież, których matki piły alko-
hol w okresie prenatalnym miała trudności z wykonywaniem zadań 
wymagających przetwarzania informacji w celu podjęcia złożonych 
decyzji. Dzieci, które były narażone na działanie alkoholu gorzej wy-
konywały działania matematyczne i słabiej czytały niż dzieci, które 
nie były na niego narażone. Dzieci z FAS zdecydowanie częściej mają 
problemy w szkole, związane głównie z zaburzeniami uwagi i kon-
centracji, są impulsywne i nadpobudliwe.

Osoby z FAS mogą w bardzo różny sposób reagować na sytuacje 
dla nich nietypowe lub stresujące. Wzrost niepokoju może kończyć 
się wycofaniem, wybuchami lub innym zachowaniem, które może 
być niebezpieczne dla niej samej jak i jej otoczenia. Młody człowiek 
w wieku adolescencji jest podatny na depresję, posiada słaby osąd 
sytuacji, zachowuje się impulsywnie. Stąd jego zachowanie interpre-
towane jest jako naiwne czy niedojrzałe, często wchodzi w rolę „ko-
zła ofiarnego”.

Zaburzenia w funkcjonowaniu społecznym i emocjonalnym dają-
ce się zaobserwować u dzieci z FAS:

• problemy z poszanowaniem cudzej własności,

179 K. Kerns, A. Don, C. Masteer, A. Streissguth,Cognitive deficits in non-retarded 
adults with fetal alcohol syndrome, ,,Journal of Learning Disabilities”, 1997 nr 30, s. 689.

180 J.L. Jacobson, S.W. Jacobson, Effects of Prenatal Alcohol Exposure on Child Develop-
ment, http://pubs.niaaa.nih.gov/publications/arh26-4/282-286.htm (dostęp z dn. 23.07. 
2015).

181 A. Streissguth, H. Barr, P. Sampson, Moderate prenatal alcohol exposure: effects on 
child IQ and learning problems at aged 7 and a half years, „Alcohol ClinExp Res.”, 1990 nr 
14, s. 662–669. 



132 „W trosce o zdrowie dziecka i twoje” • Płodowy Zespół Alkoholowy (FAS)

• trudności ze zrozumieniem i  przewidywaniem konsekwencji 
postępowania,

• uleganie manipulacjom i wykorzystywaniu przez innych,
• problemy z nawiązaniem i utrzymaniem przyjaźni,
• traktowanie obcych ludzi jak kogoś z najbliższej rodziny,
• problemy z odtwarzaniem faktów.

Fizjologiczne funkcjonowanie dzieci z  FAS odbiega od normy 
i może przejawiać się w następujących obszarach:

• nadwrażliwość lub słaba wrażliwość na dotyk (nie jest świado-
my tego, że poważnie się zranił),

• brak poczucia głodu lub sytości,
• trudności w odbiorze wrażeń,
• trudności z czuciem zimna lub gorąca (nieadekwatny strój),
• problemy z koordynacją,
• trudność w osądzie odległości dzielącej dziecko od przedmio-

tów,
• zaburzenia funkcjonowania wielu odruchów,
• trudności z widzeniem (nie ze wzrokiem),
• trudności ze słyszeniem (nie ze słuchem),
• kłopoty z sercem,
• deficyt wzrostu,
• skrzywienia kręgosłupa,
• łamliwe kości, problemy ze stawami.

Z  opisywanymi powyżej zaburzeniami funkcjonalnymi związa-
ne są konkretne umiejętności wykonawcze, które są kontrolowane 
przez płaty czołowe mózgu. Opisywane powyżej funkcje poznawcze 
pozostają na poziomie, który pozwala osobom w sposób racjonal-
ny i  optymalny zorganizować swoje zachowanie przez planowanie 
działań, utrzymanie uwagi w celu wykonania zadania, zarządzanie 
emocjami i  monitorowanie myśli w  kierunku bardziej efektywnej 
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wydajności w  pracy. Umiejętności wykonawcze zostały określone 
jako zdolności, dyrektywy umysłu, które warunkują użycie innych 
zdolności umysłowych. Umiejętności wykonawcze mają pomóc oso-
bom regulować swoje zachowanie. Osoby z  FASD często wykazu-
ją zaburzenia czynności wykonawczych, co wskazuje na możliwość 
uszkodzenia tego obszaru mózgu alkoholem w okresie życia płodo-
wego. Poniższa tabela wskazuje na kilka podstawowych umiejętno-
ści, opisuje możliwości, oraz zawiera listę możliwych oznak lub obja-
wów dysfunkcji w zakresie każdej z opisanych umiejętności.
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Tabela 8. Porównanie możliwości rozwojowych osób zdrowych i osób z FASD.

Umiejętności
rozwojowe

Opis możliwości w zakresie posiadanych umiejętności osób 
zdrowych

Symptomy dysfunkcji  
osób z FASD 

Planowanie 
i sekwencjonowanie

 – Umiejętność planowania kroków do osiągnięcia celu lub wykonania zada-
nia, 

 – Identyfikowanie potrzebnych materiałów i przyjęcie terminu zakończenia 
realizacji zadania. 

 – Możliwość zorganizowania czynności w odpowiedniej kolejności.

 – Może zacząć projekt bez potrzebnych materiałów.
 – Może nie pozostawić wystarczająco dużo czasu na zakończenie projektu.
 – Nie może snuć planów naweekend z rówieśnikami.
 – Może pominąć kroki podczas wypełniania zadań wieloetapowych.
 – Może mieć trudności odnoszące się do opisu chronologii działań.
 – Może popełnić społeczny”falstart”.

Organizowanie  – Zdolność do uzyskania i utrzymania niezbędnych materiałów i pomocy do 
zakończenia sekwencji działań i osiągnięcia celów.

 – Może stracić ważne dokumenty lub mienie.
 – Może nie udać się planowo zakończyć prac.
 – Może stworzyć nierealistyczny harmonogram.

Zarządzanie czasem 
i ustalanie priorytetów

 – Zdolność do oszacowania, ile potrzeba czasu na wykonanie zadania, jak 
rozłożyć czas w ramach przyjętych terminów. 

 – Umiejętność budowania rankingu potrzeb lub zadań.

 – Może tracić czas na drobiazgi i nie wykonać prac poważniejszych.
 – Może mieć trudności z identyfikacją jakie fakty zapisywać jako najważniejsze

Elastyczność  – Zdolność do zmiany planów w związku z błędami. 
 – Zdolność do przystosowania się do zmieniających się warunków.

 – Szybko się poddaje.
 – Może nie wiedzieć, jak uzyskać dostęp do odpowiednich zasobów.
 – Może się łatwo sfrustrować i złościć.

Pamięć użytkowa  – Zdolność do przechowywania informacji w umyśle podczas wykonywania 
złożonych zadań. 

 – Umiejętność wyciągania wniosków w oparciu o dotychczasową naukę 
i pozyskane doświadczenie, aby dostosować się do sytuacji i zastosować 
poznane strategie rozwiązywania problemów w przyszłości.

 – Może nie wykorzystać wskazówek.
 – Może nie potrafić zapisać, wykonać i oddać zadanych prac domowych
 – Może zapomnieć procesu sekwencji wykonywania działań w ramach zadania.
 – Może nie pamiętać, aby wykonywać obowiązki.
 – Może gubić rzeczy.

Procesy poznawcze  – Zdolność do spojrzenia na siebie z perspektywy „lotu ptaka”. 
 – Umiejętność obserwacji i zastanawiania się, jak rozwiązać problem. 
 – Umiejętność samokontroli i samooceny.

 – Mogą nie rozumieć kierunków (zarówno kierunków geograficznych jak i np. kierunków działań).
 – Może popełniać beztroskie błędy lub niewłaściwie ocenić pracę.
 – Może nie umieć na bieżąco kontrolować pracy i zestawiać jej ze wskazówkami, planem zadania.
 – Może nie rozpoznać problemu i nie poprosić o pomoc
 – Nie umie oceniać swojej wydajności.
 – Nie rozumie jak jego zachowanie wpływa na pracę grupy, konkretną sytuację lub na niego samego.

Procesy hamowania  – Możliwość wstrzymania się od odpowiedzi na zaczepki; myślenie przed 
podjęciem działań. 

 – Możliwość oparcia się pokusie, aby coś powiedzieć lub zrobić.
 – Zdolność do opóźniania gratyfikacji na rzecz ważniejszych, długotermino-
wych celów.

 – Może wydawać się roztargniony, nie mogący się skoncentrować i/lub impulsywny.
 – Może wybrać mniejszą, ale natychmiastową nagrodę zamiast większej, ale późniejszej. 

Samoregulacja  – Umiejętność zarządzania emocjami w osiąganiu celów. 
 – Zdolność do kontrolowania lub bezpośredniego działania.

 – Może wykazywać niewłaściwą lub zbyt bierną reakcję na sytuację.

Inicjowanie pracy  – Możliwość rozpoczęcia zadania bez zbędnej zwłoki i w odpowiednim 
czasie.

 – Może mieć trudności z rozpoczynaniem zadań, co wywołuje w nim buntownicze zachowania.

Wytrwałość  
w osiąganiu celów

 – Zdolność do osiągnięcia własnych celów lub celów innych osób i jednocze-
śnie nie zniechęcanie się w sytuacji konfliktu interesów.

 – Może rozpocząć zadanie, ale go nie zakończyć.

Źródło: Fetal Alcohol Spectrum Disorders Handbook, Center of Disabilities, Department of Pediatrics, Stanford School of Medicine The University of South Dakota , A  University Center for Excellence in 
Developmental Disabilities Education, Research and Service, Sioux Falls, 1998, s.  16–17 (tłumaczenie własne).
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Tabela 8. Porównanie możliwości rozwojowych osób zdrowych i osób z FASD.

Umiejętności
rozwojowe

Opis możliwości w zakresie posiadanych umiejętności osób 
zdrowych

Symptomy dysfunkcji  
osób z FASD 

Planowanie 
i sekwencjonowanie

 – Umiejętność planowania kroków do osiągnięcia celu lub wykonania zada-
nia, 

 – Identyfikowanie potrzebnych materiałów i przyjęcie terminu zakończenia 
realizacji zadania. 

 – Możliwość zorganizowania czynności w odpowiedniej kolejności.

 – Może zacząć projekt bez potrzebnych materiałów.
 – Może nie pozostawić wystarczająco dużo czasu na zakończenie projektu.
 – Nie może snuć planów naweekend z rówieśnikami.
 – Może pominąć kroki podczas wypełniania zadań wieloetapowych.
 – Może mieć trudności odnoszące się do opisu chronologii działań.
 – Może popełnić społeczny”falstart”.

Organizowanie  – Zdolność do uzyskania i utrzymania niezbędnych materiałów i pomocy do 
zakończenia sekwencji działań i osiągnięcia celów.

 – Może stracić ważne dokumenty lub mienie.
 – Może nie udać się planowo zakończyć prac.
 – Może stworzyć nierealistyczny harmonogram.

Zarządzanie czasem 
i ustalanie priorytetów

 – Zdolność do oszacowania, ile potrzeba czasu na wykonanie zadania, jak 
rozłożyć czas w ramach przyjętych terminów. 

 – Umiejętność budowania rankingu potrzeb lub zadań.

 – Może tracić czas na drobiazgi i nie wykonać prac poważniejszych.
 – Może mieć trudności z identyfikacją jakie fakty zapisywać jako najważniejsze

Elastyczność  – Zdolność do zmiany planów w związku z błędami. 
 – Zdolność do przystosowania się do zmieniających się warunków.

 – Szybko się poddaje.
 – Może nie wiedzieć, jak uzyskać dostęp do odpowiednich zasobów.
 – Może się łatwo sfrustrować i złościć.

Pamięć użytkowa  – Zdolność do przechowywania informacji w umyśle podczas wykonywania 
złożonych zadań. 

 – Umiejętność wyciągania wniosków w oparciu o dotychczasową naukę 
i pozyskane doświadczenie, aby dostosować się do sytuacji i zastosować 
poznane strategie rozwiązywania problemów w przyszłości.

 – Może nie wykorzystać wskazówek.
 – Może nie potrafić zapisać, wykonać i oddać zadanych prac domowych
 – Może zapomnieć procesu sekwencji wykonywania działań w ramach zadania.
 – Może nie pamiętać, aby wykonywać obowiązki.
 – Może gubić rzeczy.

Procesy poznawcze  – Zdolność do spojrzenia na siebie z perspektywy „lotu ptaka”. 
 – Umiejętność obserwacji i zastanawiania się, jak rozwiązać problem. 
 – Umiejętność samokontroli i samooceny.

 – Mogą nie rozumieć kierunków (zarówno kierunków geograficznych jak i np. kierunków działań).
 – Może popełniać beztroskie błędy lub niewłaściwie ocenić pracę.
 – Może nie umieć na bieżąco kontrolować pracy i zestawiać jej ze wskazówkami, planem zadania.
 – Może nie rozpoznać problemu i nie poprosić o pomoc
 – Nie umie oceniać swojej wydajności.
 – Nie rozumie jak jego zachowanie wpływa na pracę grupy, konkretną sytuację lub na niego samego.

Procesy hamowania  – Możliwość wstrzymania się od odpowiedzi na zaczepki; myślenie przed 
podjęciem działań. 

 – Możliwość oparcia się pokusie, aby coś powiedzieć lub zrobić.
 – Zdolność do opóźniania gratyfikacji na rzecz ważniejszych, długotermino-
wych celów.

 – Może wydawać się roztargniony, nie mogący się skoncentrować i/lub impulsywny.
 – Może wybrać mniejszą, ale natychmiastową nagrodę zamiast większej, ale późniejszej. 

Samoregulacja  – Umiejętność zarządzania emocjami w osiąganiu celów. 
 – Zdolność do kontrolowania lub bezpośredniego działania.

 – Może wykazywać niewłaściwą lub zbyt bierną reakcję na sytuację.

Inicjowanie pracy  – Możliwość rozpoczęcia zadania bez zbędnej zwłoki i w odpowiednim 
czasie.

 – Może mieć trudności z rozpoczynaniem zadań, co wywołuje w nim buntownicze zachowania.

Wytrwałość  
w osiąganiu celów

 – Zdolność do osiągnięcia własnych celów lub celów innych osób i jednocze-
śnie nie zniechęcanie się w sytuacji konfliktu interesów.

 – Może rozpocząć zadanie, ale go nie zakończyć.

Źródło: Fetal Alcohol Spectrum Disorders Handbook, Center of Disabilities, Department of Pediatrics, Stanford School of Medicine The University of South Dakota , A  University Center for Excellence in 
Developmental Disabilities Education, Research and Service, Sioux Falls, 1998, s.  16–17 (tłumaczenie własne).
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4.4. Zaburzenia rozwoju umysłowego, emocjonalnego  
 i społecznego dziecka oraz osoby dorosłej z FAS 

Jednym z  najważniejszych okresów w  życiu dziecka jest okres 
rozwoju postnatalnego z punktu widzenia podejmowanych działań 
związanych z wczesną diagnozą FAS i ewentualnymi zadaniami ko-
rekcyjno - terapeutycznymi. 

Dziecko z FASD w wieku 0–3 lat

Dla niemowląt z FASD pierwsze miesiące życia są bardzo trudne 
ponieważ mogą przechodzić zespół abstynencyjny, zwłaszcza te, któ-
rych matki piły alkohol w czasie ciąży regularnie i w dużych ilościach. 
Zespół abstynencyjny u niemowląt może objawiać się drgawkami, za-
burzeniami snu, zaburzeniami pracy jelit oraz skrajną nadwrażliwo-
ścią na bodźce pochodzące z otoczenia. Niektóre z trudnością radzą 
sobie z każdym nowym, nagłym bodźcem dźwiękowym czy dotyko-
wym. Bodźce mogą powodować drażliwość i przestymulowanie ukła-
du nerwowego.Wiele dzieci z FASD rodzi się przedwcześnie z niską 
wagą urodzeniową oraz z postnatalnym upośledzeniem wzrostu, po-
jawiają się również trudności z pobieraniem pokarmu ze względu na 
słabo wykształcony odruch ssania, osłabione mięśnie biorące udział 
w połykaniu oraz nieprawidłowości budowy jamy ustnej. Czynniki te 
mogą wpływać na opóźnienie rozwoju dziecka. Dzieci te są bardziej 
podatne na różnego rodzaju infekcje oraz alergie182.

U większości niemowląt i małych dzieci z FASD występują nastę-
pujące objawy:

• drażliwość, nerwowość;
• problemy ze ssaniem i karmieniem;
• słabe napięcie mięśniowe;
•  zaburzenia snu;

182 Zob. B. Woronowicz, Alkoholizm jest chorobą, Warszawa 1998, s. 48–49.
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• nadwrażliwość na dźwięki i światło;
• ciągły płacz i stan napięcia;
• zaburzenia rozwoju odruchów.

Małe dzieci z FASD mają skłonności do: 
• nadpobudliwości,
• rozpraszania uwagi 
•  mają krótki czas skupienia uwagi,
•  miewają opóźnienia rozwojowe,
• charakteryzuje je słaby rozwój aparatu mięśniowego.

W okresie niemowlęcym dzieci rozwijają się szybciej niż w jakim-
kolwiek innym okresie życia, także dzieci z  FASD, dlatego należy 
cieszyć się z najmniejszych osiągnięć dziecka. To, że dziecko wstało 
na nóżki, uśmiechnęło się, trafiło łyżeczką do ust, zaczęło raczko-
wać, powiedziało pierwsze słowo jest naprawdę olbrzymim sukce-
sem. Trzeba mieć na uwadze to, iż dzieci te osiągają pewne stopnie 
rozwojowe później niż dzieci zdrowe. Niezmiernie ważna jest dba-
łość o środowisko, w którym dziecko może się bawić bezpiecznie, ale 
swobodnie. Dzieci z FASD wymagają więcej nadzoru i granic bezpie-
czeństwa niż ich zdrowi rówieśnicy. Niemowlęta z FASD mogą stwa-
rzać problemy przy posiłkach. Niektóre dzieci nie przybierają na wa-
dze pomimo tego, że są prawidłowo karmione. Opóźnienie wzrostu 
może być obecne w całym okresie dzieciństwa. Nie mają prawidło-
wo rozwiniętego cyklu spanie-czuwanie. Łatwo je rozbudzić, trudno 
przewidzieć, kiedy i  jak długo będą spały. Za zdrowym dzieckiem 
wystarczy podążać i dostosować się do jego naturalnego rytmu, na-
tomiast dziecku z FASD należy „zaproponować” rozkład dnia i kon-
sekwentnie go przestrzegać wykonując np. czynności pielęgnacyjne 
zawsze o tej samej porze i w podobnej kolejności. Niemowlęta i dzie-
ci z  FASD często miewają problemy z  przywiązaniem. Nie czynią 
różnicy między osobami bliskimi a obcymi. Mogą w taki sam sposób 
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traktować przyjaciela i osobę którą dopiero poznały. Problemy te na-
rastają wraz z wiekiem dziecka, co jest bardzo trudnym wyzwaniem 
dla rodziców. Opiekunowie muszą być bardzo czujni i mieć kontrolę 
nad dzieckiem przez całą dobę183.

W tym okresie życia dziecka warto jesz-
cze raz zwrócić uwagę na najczęściej poja-
wiające się problemy związane z jego funk-
cjonowaniem:

 – mała głowa,
 – mały wzrost,
 – niezwykłe zaburzenia w budowie rąk,
 – często pojawiające się przewlekłe za-

parcia,
 – płaczliwość,
 – znaczne napięcie mięśni,
 – słaby odruch ssania, 
 – wysoka podatność na choroby,
 – trudności z karmieniem, 
 – zaburzenia snu, niemożliwe do przewi-

dzenia pojawianie się cyklu snu lub czuwania,
 – wrażliwość na światło, dźwięk i dotyk,
 – niezdolność do pełnego rozwoju,
 – powolność w  opanowywaniu kolejnych etapów rozwojowych, 

np.: chodzenia, mówienia184.

183 Zob. D. Adamczyk, Jak alkohol działa na organizm przyszłych matek, „Problemy 
Alkoholizmu”, 2006, nr 2, s. 25–26.

184 Living with FetalAlcohol Spectrum Disorder. A Guide for Parents and Caregivers, 
http://www.den.org.au/wp-content/uploads/2011/08/Living-with-FASD.2011.pdf (dostęp 
z dn. 29.12.2014).
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Jak opiekować się niemowlęciem z FASD? 

Ważne jest, by we właściwy sposób odbierać to, co dziecko pró-
buje „powiedzieć” swoim zachowaniem. Z powodu nadwrażliwości 
na dźwięk i dotyk, należy zmniejszyć ilość docierających do dziecka 
bodźców. Wskazane jest:

• przyciemnić źródło światła,
• zmniejszyć do minimum poziom hałasu,
• wprowadzać nowe bodźce pojedynczo i stopniowo,
• uspokajać dziecko, gdy nastąpi przeciążenie bodźcami, może 

to być ciepła kąpiel lub prysznic, spokojna kojąca muzyka lub 
delikatne kołysanie,

• stworzyć rytuał wieczornego kładzenia dziecka do łóżka, za-
ciemniać pokój wieczorem i podczas drzemki w ciągu dnia,

• zwrócić uwagę, aby odzież i pościel były z miękkiej, przytulnej 
tkaniny,

• unikać niepotrzebnego ruchu, sprawdzić czy łóżeczko dziecka 
jest stabilne i nie wydaje dźwięków przy poruszaniu,

• usunąć niepotrzebne dekoracje z pokoju dziecka – one rozpra-
szają i  powodują przeciążenie układu nerwowego, pobudzają 
rozwój jedynie zdrowych dzieci,

• unikać pośpiechu i nerwowości,
• mówić do dziecka głosem spokojnym185.

Dziecko z FASD w wieku przedszkolnym  
od 3 do 6 roku życia

Dzieci w wieku przedszkolnym są najczęściej przyjacielskie, ser-
deczne, gadatliwe i chętnie wchodzą w kontakty społeczne. Potrafią 
posługiwać się kwiecistym językiem, choć niestety ich mowa nie od-
zwierciedla poziomu myślenia. Ich funkcje poznawcze, motoryczne 
i ogólny rozwój mowy są zazwyczaj na niskim poziomie. Widoczne 

185 Zob. M. Klecka, Ciąża i alkohol…, dz. cyt., s. 31–34.
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są objawy nadpobudliwości. Występuje nadwrażliwość sensoryczna 
na dotyk i dźwięki. Może być im trudno przechodzić z jednej czynno-
ści na inną. Mają kłopot ze zmianą przyzwyczajeń. Często się dener-
wują i ulegają zmianom nastroju, co narasta wraz z wiekiem. Dzieci 
z FASD nie mają poczucia bezpieczeństwa. Nie odróżniają przyja-
ciela od wroga, toteż do obcych ludzi mogą odnosić się w identyczny 
sposób jak do swoich rodziców. Z tego powodu potrzebny jest ciągły 
nadzór. Cała rodzina potrzebuje pomocy, gdyż rodzice także ulegają 
przeciążeniu opiekując się dzieckiem. Dzieci mogą mieć trudność 
w rozwijaniu przyjaźni, dlatego powinno się im pomagać utrzymy-
wać przyjazne kontakty z innymi, uczyć okazywać zainteresowanie 
i dzielić się. Dzieci z FASD często dobierają sobie przyjaciół młod-
szych o 2–3 lata186.

W wieku przedszkolnym dzieci z FASD są zazwyczaj przyjemne, 
miłe, rozmowne, pragnące towarzystwa drugiego człowieka. Może 
to często prowadzić do nieodpowiednich zachowań, dlatego rodzice 
powinni wskazać im gdzie są granice społecznie uznawanych zacho-
wań. Może to powodować pojawienie się stanów frustracji nasilają-
cych się z wiekiem dziecka. Taka nauka powinna uwzględniać spe-
cyficzne potrzeby dziecka i opierać się na przykładach z jego życia, 
najlepiej przybierając formę zabawy. 

U dzieci z FASD występują również problemy z rozwojem języka. 
U małych dzieci obserwuje się znacząco opóźniony rozwój mowy. To, 
co odróżnia dzieci z FASD od ich rówieśników, to trudności w uży-
waniu języka w bardziej skomplikowanych kontekstach społecznych. 
Brakuje im kluczowych zdolności komunikacyjnych, które pozwala-
ją włączyć się do grupy rówieśniczej i utrzymać te relacje. Mają kło-
poty ze zrozumieniem metafor i emocjonalnych kontekstów języka. 
Nie potrafią nazywać emocji jakie przeżywają. Pozajęzykowe trud-
ności w  porozumiewaniu się, takie jak niezrozumienie kontekstu 
wypowiedzi, tonu, melodii czy ukrytych znaczeń pozawerbalnych, są 

186 Zob. T. Jadczak-Szumiało, Neuropsychologiczny profil…, dz. cyt., s. 17.
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związane z uszkodzeniem prawej półkuli mózgowej. U osób z uszko-
dzeniami prawopółkulowymi obserwuje się zakłócenia ze stosowa-
niem prawidłowej intonacji podczas mówienia oraz niemożność wy-
rażania uczuć. Właśnie z powodu tych trudności językowych dzieci 
z FASD opisywane są jako dzieci mające trudności z empatią i wyra-
żaniem własnych uczuć. Może to być związane z wrażliwością prawej 
półkuli na uszkodzenia powstałe po alkoholu187.

W  wieku przedszkolnym nadal mogą się pojawiać zaburzenia 
snu, dlatego ważne jest zachowanie właściwej procedury zasypiania 
i snu. Rutyna pomaga dzieciom, które mają problemy z organizacją 
i przygotowaniem do zasypiania, a skutecznymi sposobami pomaga-
jącymi odnaleźć właściwy rytm snu jest muzyka, łagodny śpiew lub 
też czytanie przed snem. Codzienny rytm pomaga dziecku nauczyć 
się czynności, które występują po sobie, zapobiega to powstawaniu 
zamieszania w domu. Dziecko, które czuje się pewnie i bezpiecznie 
w swoim domu, lepiej potrafi kierować swoim życiem. 

Zdarza się również, że dziecko po ukończeniu 5 roku życia na-
dal ma problemy z  podstawowymi czynnościami fizjologicznymi. 
Jest to spowodowane tym, że dziecko nie potrafi połączyć mokrych 
spodni z niekontrolowanym oddawaniem moczu. Ważne jest wów-
czas opracowanie planu treningu czynności higienicznych z dziec-
kiem, a czasami wsparcie ze strony fachowców188.

Zaburzenia funkcjonowania dziecka z FASD  
w wieku przedszkolnym:

• brak zainteresowania jedzeniem,
• ma zaburzenia snu,
• słaba koordynacja ruchowa,
• ,,przeskakuje” z jednego działania do drugiego – „efekt motyla”,
• przejawia znacznie większe zainteresowanie ludźmi niż obiektami,

187 Zob. tamże, s. 25–28.
188 M. Banach, Dzieci wymagające…, dz. cyt., s. 22–29.
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• zbyt przyjazne i bardzo społeczne,
• nie może zrozumieć zagrożenia, 
• nie reaguje na słowne ostrzeżenia,
• podatne na napady złości,
• niezgodne, kłótliwe,
• nie potrafi dłużej się skoncentrować,
• charakteryzuje się opóźnioną ekspresją mowy,
• ma słabo rozwinięte umiejętności komunikacyjne, 
• w rozmowie może być narzucające się, niecierpliwe, nachalne,
• słabo znające znaczenie pojęć i słów,
• przeszkadzające, 
• nadpobudliwe,
• nie reaguje na zmiany, 
• preferuje rozwiązania rutynowe o prostej strukturze189.

189 Opracowano na podstawie: Living with Fetal Alcohol Spectrum Disorder…, dz. cyt.
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Młodszy wiek szkolny od 7 do 13 roku życia

Dzieci z FASD w tym wieku nadal mogą rozwijać się wolniej od 
rówieśników, dlatego czasem wyglądają na źle odżywione pomimo 
prawidłowo stosowanej diety. Powolny wzrost objętości głowy wska-
zuje na wolny rozwój mózgu. Rozpoczęcie nauki szkolnej to okres, 
w którym pojawiają się dodatkowe problemy. Dzieci z FASD mają 
trudności w dopasowaniu się do nowej grupy i nawiązaniu pozytyw-
nych relacji. Wolałyby bawić się z młodszymi dziećmi lub przeby-
wać z dorosłymi. W tym okresie ważne jest wpajanie dziecku zasad 
funkcjonowania w grupie. Dzieci z FASD nie czerpią wiedzy z do-
świadczeń. Mogą mieć trudności w przestrzeganiu zasad, pamiętają 
o nich, potrafią je wymienić, ale nie stosują się do nich. Nadal nie 
pojmują konsekwencji swoich działań. Skomplikowane szkolne śro-
dowisko może być dla nich szczególnie trudne. Dzieci mogą czuć 
się przytłoczone nowym otoczeniem, czego efektem będą trudno-
ści w uczeniu się. Złość, frustracja, gwałtowne zmiany nastroju, od-
mowa współpracy – mogą to być sygnały, że dziecko ma kłopoty. 
Rodzice powinni rozmawiać z dzieckiem i wysłuchać je. Być może 
należy zmodyfikować warunki szkolne, by dziecko o specjalnych po-
trzebach mogło sobie w nich radzić. Warto w tym względzie współ-
pracować ze szkołą190.

 Szczególne problemy stwarzają deficyty pamięci u dzieci z FASD. 
Może to być trudne zarówno dla nauczycieli jak i  rodziców, gdyż 
dziecko często nie jest przygotowane do lekcji, nie pamięta o  wy-
darzeniach klasowych itp. Warto założyć zeszyt do korespondencji 
z nauczycielem. Dzieci mogą mieć trudności z pojęciami abstrakcyj-
nymi tj: czas, pieniądze, matematyka. Do ukończenia 12 roku życia 
nie potrafią posługiwać się zegarkiem, nie rozumieją (nie znają) war-
tości pieniędzy. W ich rozumieniu za złotówkę można kupić lizaka 

190 Zob. K. Liszcz, Problemy zdrowotne u dzieci narażonych na działanie alkoholu ety-
lowego w życiu płodowym i okresie karmienia, Toruń 2005, s. 19. 
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albo komputer. Dobrze jest ograniczyć dzieciom dostęp do pieniędzy 
lub wyliczać im pieniądze w małych kwotach. Należy uczyć dziecko 
poczucia własności. Dzieci z FASD często przywłaszczają sobie cu-
dzą własność zabierając to, co znajduje się w zasięgu ich wzroku. Nie 
rozumieją pojęcia kradzieży. Dobrze jest ograniczyć dziecku wybór, 
ponieważ zbyt duża oferta powoduje frustracje. Życzliwe, proste py-
tanie, „Co zjadłbyś dzisiaj na obiad?” może stać się zarzewiem kon-
fliktu. Zbyt wiele możliwości wytrąca go z równowagi191. 

Szkoła podstawowa to czas, kiedy mogą się pojawić dodatkowe 
problemy u dziecka z FASD. Dzieci mogą mieć kłopoty z utrzyma-
niem lub nawiązywaniem nowych znajomości. Środowisko szkolne 

bywa dla dzieci wyzwaniem. Często czują się one przytłoczone zbyt 
dużą ilością bodźców, co prowadzi do problemów w nauce, gniewu, 

191 Zob. M. Przystałowska, Płodowy Zespół Alkoholowy, „Remedium” 2006, nr 10, 
s. 31–32.
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zachowań agresywnych są to sygnały mówiące, że dziecko ma ja-
kieś problemy. Rodzice muszą wsłuchiwać się w  sygnały wysyłane 
przez dziecko, w  razie potrzeby muszą zmienić środowisko szkol-
ne, tak, aby dopasować je do jego specjalnych wymagań. Ważne jest 
utrzymywanie właściwej współpracy z personelem szkoły, po to, aby 
upewnić się czy potrzeby dziecka są właściwie rozumiane.

W młodszym wieku szkolnym w szczególności musimy brać pod 
uwagę takie zaburzenia funkcjonowania:

 – opóźnienia umiejętności czytania i  pisania w  trakcie pierwszych 
dwóch lat nauki nie są wyraźnie zauważalne, w związku z czym 
nie muszą być traktowane jako opóźnione,

 – matematyka sprawia więcej problemów niż pisanie i czytanie,
 – deficyty uwagi i  słaba kontrola impulsów stają się coraz bardziej 

widoczne,
 – pojawia się zapotrzebowanie na koncentrację uwagi klasy na sobie,
 – brak możliwości przeniesienia nauki z jednej sytuacji do drugiej,
 – nieumiejętność bazowania na własnym doświadczeniu,
 – dziecko wymaga nieustannego przypominania o  podstawowych 

czynnościach w domu lub w szkole,
 – informacje wpływają są przetwarzane, ale dziecko nie umie ich po-

tem wykorzystać, 
 – pojawiają się słabe wyniki w nauce,
 – występują problemy z kontrolą motoryki, dziecko wydaje się osobą 

niezdarną,
 – pojawiają się problemy z  koordynacją ruchową np. przy pisaniu, 

zapinaniu guzików czy sznurowaniu obuwia,
 – trudności w budowaniu umiejętności społecznych i nawiązywaniu 

relacji międzyludzkich,
 – nie jest w stanie pracować z innymi zgodnie z zasadami lub współ-

pracować, 
 – jest uciążliwe,
 – osłabiają się relacje rówieśnicze i pojawia izolacja społeczna, 
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 – wolą bawić się z dziećmi młodszymi i dorosłymi a nie z rówieśni-
kami,

 – pojawiają się zaburzenia pamięci zarówno długotrwałej jak i krót-
kotrwałej,

 – istnieje tu i teraz, wydaje się, że brakuje mu wewnętrznego zegara 
czasu, nie ma poczucia upływającego czasu,

 – nie umie monitorować, kontrolować własnej pracy, 
 – nie potrafi rozłożyć w sposób właściwy sił w pracy192.

Nastolatki z FASD

Typowa dla dzieci z FASD szczupła sylwetka zaczyna się zmieniać 
w  okresie dojrzewania. Dziewczynki mają wówczas skłonności do 
otyłości. Po okresie dojrzewania typowe cechy twarzy – charakte-
rystyczne dla FAS – mogą być trudne do rozpoznania. Nastolatki 
mają tendencje do kłamstwa i  kradzieży. To główny problem tego 
okresu rozwojowego. Mogą mieć trudności w relacjach z innymi ró-
wieśnikami. Nierzadko eksperymentują z alkoholem, narkotykami, 
są podatne na presje dotyczącą aktywności seksualnej, mogą w ten 
sposób szukać akceptacji wśród rówieśników. W tym okresie istnieje 
duże ryzyko depresji i prób samobójczych. Nastolatki z FASD wy-
glądają podobnie do swoich rówieśników. Niemniej jednak ich po-
ziom rozwojowy może być równy rozwojowi sześciolatka. Właśnie, 
dlatego potrzebują stałego nadzoru i opieki. Ważne jest, by pamię-
tać, iż nastolatki nie wyrastają z Płodowego Zespołu Alkoholowego. 
Niezależnie od wieku metrykalnego ich funkcjonowanie społeczne 
i emocjonalne może wskazywać na znacznie niższy rozwój. Nawet 
pełnoletnie osoby wciąż potrzebują nadzoru i pomocy, aby poprzez 
nieprzemyślane wybory nie znalazły się w kłopotach.

192 Opracowano na podstawie: Living with FetalAlcohol Spectrum Disorder…, dz. cyt.
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Najbardziej charakterystyczne zaburzenia funkcjonowania dziec-
ka z  FASD jakie pojawiają się w  wieku gimnazjalnym i  w  okresie 
adolescencji to:

 – opóźniony rozwój fizyczny i poznawczy, czytanie i umiejętności or-
tograficzne względnie dobrze rozwiniete,

 – coraz większe problemy z utrzymaniem uwagi, zwłaszcza w sytu-
acjach zadaniowych przy wykonywaniu nowych zadań i opanowy-
waniu nowych umiejętności szkolnych,

 – dominuje myślenie konkretne, mogą wystąpić problemy w  pracy 
kreatywnej, koncepcyjnej,

 – wydaje się jeszcze bardziej pozostawać w rozwoju za rówieśnikami, 
w miarę jak przybywa pojęć abstrakcyjnych i trudnych treści na któ-
rych opiera się nauka,

 – kontynuacja drobnych problemów motorycznych, mogących wpły-
wać na jakość i ilość wykonywanej pracy,

 – dobry poziom umiejętności werbalnych,
 – pozornie przyjazny sposób społecznego funkcjonowania, dobre in-

tencje często maskują występujące trudności,
 – koniecznością może być diagnoza psychologiczna i  rozpoczęcie 

działań korekcyjnych, 
 – mogą pojawić się problemy z absencją szkolną,
 – zwiększenie częstotliwości wagarowania, odmowa pójścia do szkoły, 

chęć przerwania nauki,
 – zwiększenie trudności wychowawczych w  szkole wynikających 

z problemów z zachowaniem,
 – występują trudności z  czytaniem ze zrozumieniem które jest na 

dużo niższym poziomie niż u  rówieśników, rozpoznawanie wyra-
zów na normalnym poziomie,

 – pojawiają się problemy z logicznym myśleniem, brakuje podstawo-
wych typów umiejętności krytycznego myślenia i wnioskowania,

 – matematyka wydaje się być najtrudniejszym zadaniem,
 – problemy z pamięcią,
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 – słabość w  zakresie abstrakcyjne-
go myślenia i trudności z rozwiązy-
waniem podstawowych problemów 
oraz umiejętnością powiązania 
przyczyny i skutku,

 – rozumie instrukcje, ale nie jest 
w stanie wykonać poleceń w niej za-
wartych, 

 – często jest oceniane jako leniwe, 
uparte i  nie chcące się uczyć, pod-
czas gdy tak naprawdę nie może,

 – impulsywność, całkowity brak 
hamowania, łatwo ulegające wpły-
wom innych osób, 

 – trudności z  braniem odpowie-
dzialności za swoje działania, brak 
wyrzutów sumienia,

 – problemy z pojęciem czasu i wartości pieniądza, brak umiejętności 
zarządzania czasem,

 – wysokie ryzyko wystąpienia problemów z prawem i zaangażowania 
instytucji wymiaru sprawiedliwości,

 – trudności w identyfikacji i okazywaniu uczuć,
 – niska motywacja,
 – niska samoocena,
 – możliwość wystąpienia depresji,
 – problemy wynikające z wczesnej aktywności seksualnej,
 – ma potrzebę rozwijania umiejętności społecznych, odpowiednich 

dla ich grupy wiekowej, ale ma z tym problemy,
 – jest podatne na wysokie ryzyko eksploatacji i manipulacji193.

193 Tamże.



1494. Zaburzenia rozwoju dziecka jako efekt uszkodzeń OUN…

W opiece nad nastolatkami należy podkreślić następujące czyn-
niki:

• Struktura – opracuj rozkład dnia, niech dziecko ma ograniczo-
ny wybór, jasne reguły i działa rutynowo.

• Troskliwy nadzór – nie dopuść, by nastolatek znalazł się w nie-
bezpiecznej dla siebie sytuacji.

• Prostota – polecenia przekazuj krótko, zwięźle i po kolei.
• „Od słupka do słupka” – podziel zadania na drobne polecenia, 

może być pomocna lista czynności wypisana na kartce, nie za-
pominaj o nagrodach194.

Dorosłość

Widoczne są braki w  myśleniu przyczynowo-skutkowym, osą-
dzie i  pamięci. Dorosłe osoby z  FASD wciąż nie pojmują warto-
ści pieniądza, nie są w  stanie zatroszczyć się o  siebie finansowo. 
Nieświadome podstawowych potrzeb higienicznych, niezależnie 
od wysiłku rodziców, nie dostrzegają potrzeby i wartości czystości. 
Nieodpowiedzialne w  zakresie bezpieczeństwa, ognia, gotowania, 
prowadzenia samochodu, HIV, infekcji itp. Łatwo popadają w depre-
sję i próby samobójcze, gdy dzieją się wokół nich negatywne rzeczy. 
Są nierealistyczne i zapominają o podstawowych potrzebach życio-
wych. Mają potrzebę zatrudnienia w miejscu pracy chronionej gdzie 
pracodawca rozumie, że zatrudnia osobę znacznie niepełnosprawną. 
Wyglądają na bardziej inteligentnych i zdolnych niż są w rzeczywi-
stości, mają niesamowitą zdolność do sprawiania dobrego wrażenia. 
Ekstremalnie podatne na zachowania antyspołeczne. Uzależniają się 
od związków, w których panuje przemoc. Tragicznie nieświadome 
niewłaściwych zachowań seksualnych, podatne na uzależnienia - 
stąd kobiety z FAS rodzą dzieci z FAS195.

194 Zob. M. Klecka, Ciąża i alkohol…, dz. cyt., s. 36–37.
195 www.fas.edu.pl (dostęp z dn. 6.06.2015).
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Dorośli z FASD są:
 – bierni i  wycofujący się w  jednej chwili, 

gwałtowny temperament w innej,
 – niezdolni do przyjęcia odpowiedzialności,
 – egoistyczni, zachowują się jakby świat krę-

cił się wokół nich,
 – zawsze wybierają własną drogę i  zrobią 

wszystko, żeby nią pójść,
 – domagają się natychmiastowej gratyfika-

cji, 
 – wzbudzają w innych poczucie winy,
 – pobudliwi seksualnie (agresywni, albo po-

datni na podnietę). 
 – sprawiają wrażenie szczerych i niewinnych 

w  sytuacji: problemu, który ściągnęli na 
siebie i rodzinę, wobec władz, gdy przyłapani zostają na łamaniu 
prawa, wobec własnego zachowania i konsekwencji196.

Z uwagi na występujące powyżej problemy z  funkcjonowaniem 
osobom dorosłym z FASD „bardzo trudno jest odnaleźć się w spo-
łeczeństwie i osiągnąć pełną niezależność. Wiele wysiłku kosztuje je 
planowanie, uczenie się i wykorzystanie zdobytych informacji. Męczy 
je zmienność własnego nastroju, częste napady złego humoru, draż-
liwość, agresja. Często nie są w stanie zapanować nad impulsywnymi 
zachowaniami, także seksualnymi. Nie potrafią wyciągać wniosków 
z popełnionych błędów. Wiele sytuacji budzi ich lęk, powoduje że 
zamykają się w sobie. Potrzebują częstych podpowiedzi i motywo-
wania ze strony innych osób. Mają problemy w szkole, w pracy nie 
potrafią długo utrzymać się na jednym stanowisku, trudno im wy-
trwać w stałym związku. Nie radzą sobie z abstrakcyjnymi pojęciami 

196 Opracowano na podstawie: Living with FetalAlcohol Spectrum Disorder…, dz. cyt.
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jak: pieniądze czy czas, co dodatkowo utrudnia im funkcjonowanie 
w społeczeństwie”197. 

Poniżej zamieszczona tabela ilustruje możliwości rozwojowe oso-
by z alkoholowym zespołem płodu. Warto zauważyć, że poszczegól-
ne umiejętności związane z funkcjonowaniem organizmu człowieka 
zostają rozwinięte w niejednakowym stopniu. Można to określić jako 
zjawisko zatrzymania się możliwości rozwojowych na pewnym eta-
pie. Jest to oczywiście tylko pewien hipotetyczny model wynikający 
z obserwacji wielu osób, przejawiających objawy charakterystyczne 
dla różnych zaburzeń i powikłań związanych z prenatalną ekspozy-
cją na alkohol. 
Tabela 9. Możliwości rozwojowe osoby z FAS.

Wiek w którym dany rozwój się zatrzyma Umiejętność
20-latek Ekspresja językowa
18-latek Dojrzałość fizyczna 
16-latek Zdolność czytania
11-latek Życiowe umiejetności
8-latek Poczucie czasu i pieniądza
7-latek Rozwój społeczny
6-latek Zrozumienie
6-latek Rozwój emocjonalny

Źródło: M. Banach (red.), Dzieci wymagające specjalnej opieki zdrowotnej, Kraków 2004, s. 12. 

Pełnoobjawowy FAS zdarza się rzadko, bo zaledwie u 0,3% dzie-
ci. Najczęściej dzieci, które mają nawet pojedyncze objawy FAS, po-
trzebują w swoim życiu rodzica jako tłumacza i pośrednika. Dużo 
częściej mamy do czynienia z różnymi postaciami zaburzeń poalko-
holowych czyli: Alkoholowym Efektem Płodu (FAE), Częściowym 
Alkoholowym Zespołem Płodu (pFAS), Poalkoholowym Defektm 
Urodzeniowym (ARBD), Poalkoholowym Zaburzeniem Układu 

197 M. Banach, Fas jako czynnik wykluczenia społecznego osób dorosłych, w: Oświata do-
rosłych wobec jednostek i grup defaworyzowanych. Ku społecznej jedności, Z. Szarota (red.), 
Kraków 2012, s. 132.



152 „W trosce o zdrowie dziecka i twoje” • Płodowy Zespół Alkoholowy (FAS)

Nerwowego (ARND) czy Poalkoholowym Środowiskiem dla Roz-
woju Płodu (FARC). Wszystkie te zaburzenia charakteryzują się wy-
stępowaniem zróżnicowanych objawów związanych z nieprawidło-
wym rozwojem prenatalnym i upośledzeniem narządów wewnętrz-
nych w czasie ciąży, co w efekcie uniemożliwia normalne funkcjo-
nowanie jednostki w różnych okresach życia. Osoby te z uwagi na 
pojawiające się zaburzenia przejawiają niespecyficzne formy zacho-
wań oraz mają problemy w różnych sferach codziennego funkcjono-
wania. 
Wykres 3. Objawy zaburzeń rozwoju wg częstotliwości występowania.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie materiałów szkoleniowych z konferencji „VIII Światowy 
Dzień FAS – Lędziny” 2008.

Dzieci z FAS mogą nie odczuwać bólu. W połączeniu ze słabą ko-
ordynacją ruchową może to być przyczyną częstych zranień. Bywa 
tak, że dziecko nie wie kiedy się skaleczyło ze względu na wysoką 
tolerancję odczuwania bólu. Niestety może to spowodować dodat-
kowe komplikacje posądzenia rodziców o niedostateczną opiekę nad 
dzieckiem. 
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Właściwe zaplanowanie pracy z dzieckiem z FASD na celu głów-
nie pomoc w wychodzeniu, ograniczaniu i eliminowaniu zaburzeń 
wtórnych, utrudniających mu codzienne funkcjonowanie w różnych 
wymiarach od indywidualnego, poprzez rodziny, szkolny, aż po sze-
roko rozumiany wymiar społeczny. 

Realizacja tych działań możliwa jest w  przypadku gdy dziecko 
przebywa przez dłuższy czas w  stabilnym wychowawczym środo-
wisku domowym, gdy doświadcza wszystkich pozytywnych aspek-
tów związanych z  przebywaniem w  takim środowisku, zaspokaja 
wszystkie potrzeby życiowe, jest w miarę wcześnie zdiagnozowane 
(najlepiej przed szóstym rokiem życia), nie doświadcza traumatycz-
nych doznań np. przemocy, gdy zdiagnozowano u dziecka Płodowy 
Zespół Alkoholowy, a nie jakąś inną jednostkę chorobową, ma do-
step do różnorodnych form opieki właściwych dla osób z  proble-
mami rozwojowymi. Takie działania mogą skutecznie podejmować 
rodzice biologiczni, rodzice adopcyjni czy opiekunowie zastępczy. 
Od ich wyczucia, empatii, doświadczenia, zaangażowania i konse-
kwencji w działaniach, zależy skuteczność oddziaływań na dziecko 
obciążone FASD. 

5.  
Praca z dzieckiem z FASD – metodyczne aspekty 
działania
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5.1. Praca z dzieckiem z FASD w środowisku rodzinnym

Pracując z  dzieckiem z  FASD stosujemy szereg strategii, które 
mogą pozwolić na stosunkowo efektywne działania i  wywoływać 
pożądane zmiany w dziecku. W świetle badań pedagogów przyjmuje 
się, że działania wspierające i edukujące dla dzieci z płodowym spek-
trum zaburzeń alkoholu powinny być skonkretyzowane i ukierun-
kowane na konkretny efekt.

Główne strategie pracy z dziećmi i młodzieżą z FASD  
powinny uwzględniać:
• jasny, konkretny, prosty język, poparty wskazówkami wizual-

nymi;
• spójność komunikatów z nagrodami i stosowanymi procedu-

rami;
• przygotowanie wskazówek i zasad;
• wdrażanie i trzymanie się rutynowych działań;
• zapewnienie struktury i stałego nadzoru;
• wykorzystania prostych technik nauczania, które wyzwala-

ją koncentracje dziecka i  bazują na jego mocnych stronach 
uwzględniających interes wieku rozwojowego.

Nie zawsze sprawdzone w  pracy z  dziećmi strategie przynoszą 
właściwe rozwiązania. Dzieci z FASD przez swoje niestereotypowe 
zachowania zawsze sprawiają rodzicom i opiekunom szereg proble-
mów. Na co zwrócić uwagę stosując opisane poniżej strategie? Jak 
poradzić sobie kiedy się nie sprawdzają? 
 ӹ Tradycyjne techniki zarządzania zachowaniem, np. tradycyjne 

systemy nagród, w tym żetony, naklejki, wykresy pieniądze i pre-
zenty. Taka strategia będzie pomocna i skuteczna, gdy dziecko bę-
dzie rozumiało pojęcie, jakie w tej strategii wykorzystujemy i mo-
gło na nim budować swoje doświadczenie.
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 ӹ Kontrola impulsów, bodźców, aby móc wpływać na zmianę jego 
zachowania w  przyszłości. Dzieci dotknięte FASD nie mają tej 
zdolności i nie wykorzystują swojej wiedzy do zmiany zachowa-
nia.

 ӹ Limitowanie czasu. Zastosowanie ograniczenia czasu nie daje 
spodziewanych efektów z uwagi na brak rozumienia tego pojęcia 
u dziecka z FASD. Jest wysoce prawdopodobne, że nie zapobie-
gnie to niepożądanym zachowaniom w przyszłości. 

 ӹ Kary – wydawałoby się logiczne konsekwencje niewłaściwego za-
chowania, ale często wywołują dokładnie odwrotne od pożąda-
nych skutki. Dziecko z FASD nie potrafi ocenić własnego działa-
nia i wziąć za nie odpowiedzialności, nie zrozumie także, dlacze-
go je karzemy. 

 ӹ Umowy. Dziecko z FASD często o ich zapomina, nie rozumie tak-
że konsekwencji nieprzestrzegania umowy. 

 ӹ Utrata uprawnień (np. wprowadzenie zakazów, cofnięcie przywi-
lejów). Dziecko z FASD zinterpretuje takie działanie jako robienie 
mu na złość.

 ӹ Ograniczenie przyjemności, np. anulowanie czy zmiana wyciecz-
ki lub działalności ze względu na zachowanie. Lepiej jest poczekać 
aż dziecko się uspokoi, a potem powiedzieć: „Pójdziemy, zrobimy 
jak będziesz gotowy”. 
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Diagram 14. Mało skuteczne strategie pracy z dzieckiem.

Źródło: opracowanie własne.

Propozycje postępowania osoby dorosłej względem dziecka 
z FASD:
• Spróbuj inaczej – nie brnij w niesprawdzające się strategie dzia-

łania wobec dziecka z FASD. 
• Nie zwiększaj wymagań, ograniczeń, kontroli i kar. 
• Jeśli jakaś strategia nie działa, spróbuj innej. To, co warto za-

stosować, w działaniach wychowawczo-edukacyjnych to dzia-
łania, które organizują przestrzeń dziecka z  FASD. Należy 
zwrócić uwagę, aby w  jego najbliższym otoczeniu było spo-
kojnie, aby była to przestrzeń wolna od szeroko rozumianego 
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bałaganu, nieładu z  ograniczoną ilością dźwięków i  ostrego 
światła. Warto określić granice przestrzenne np. za pomocą 
taśm, w czasie nauki zminimalizować możliwość korzystania 
z różnych form rozpraszających i rozrywek. 

• Zadania do wykonania przedstawiać poprzez kolejne małe 
kroki, wydając polecenia formułować je w sposób jasny, pro-
sty i krótki. Podział i wykonanie zadań wiązać ze stosowaniem 
możliwości oddziaływania na wszystkie zmysły, łączyć je z cza-
sem. 

• W trakcie pracy lub nauki stosować częste przerwy na ćwicze-
nia fizyczne. Budując osobistą przestrzeń dziecka zapewnić mu 
szerokie wsparcie i  komfort. Sukces w  nauce można zapew-
nić poprzez skupienie się na potencjale intelektualnym dziec-
ka oraz na jego mocnych stronach, pamiętając jednocześnie 
o  wszelkich trudnościach behawioralnych i  emocjonalnych 
pojawiających się w trakcie nauki. Ważne, aby pamiętać, że po-
ziom funkcjonowania intelektualnego dziecka zazwyczaj nie 
odzwierciedla jego możliwości funkcjonalnych.

Główne założenia w pracy z dzieckiem z FASD:
1. Ograniczenie nadmiernej stymulacji – duża ilość bodźców nie 

wpływa pozytywnie na poziom koncentracji uwagi dziecka 
z FASD. Nie jest ono w stanie skoncentrować się na kilku rzeczach 
lub zadaniach jednocześnie. 

2. Zmniejszenie nadwrażliwości sensorycznej – gdy układ sensorycz-
ny jest obciążony nadmiarem przeżyć, może ono zacząć powta-
rzać słowa i myśli, zamknąć się w sobie, miewać napady złości lub 
popadać w stan frustracji.

3. Konsekwencja – zdrowym dzieciom wystarczy kilka powtórzeń 
aby dana czynność stała się nawykiem. Dzieciom z  FASD trze-
ba nieporównywalnie więcej powtórzeń, aby jakaś czynność/
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umiejętność stała się nawykiem. Jest to olbrzymie wyzwanie, któ-
re wymaga dużej cierpliwości osoby pomagającej.

4. Stałość w otoczeniu – dzieci z FASD potrzebują stałości otoczenia. 
Aby dobrze funkcjonować potrzebują poczucia pewności i bez-
pieczeństwa, a  jakiekolwiek zmiany, sytuacje, w  których wyma-
gane jest podejmowanie decyzji, odpowiadanie na nowe bodźce, 
odbierają jako zagrożenie. 

5. Polisensoryczność bodźców – usprawnianie systemów sensorycz-
nych oraz procesów układu nerwowego leży u podstaw ich rozwo-
ju. Dlatego dzieci z FASD powinny mieć zapewniony stały dopływ 
bodźców zmysłowych do mózgu. Dzięki stymulacji wielozmysło-
wej przekazywane do mózgu informacje pochodzące z otoczenia 
są łatwiej i trwalej zapamiętywane.

6. Budzenie motywacji wewnętrznej – rozwój człowieka to przecho-
dzenie od motywacji zewnętrznej do wewnętrznej. Bez pomocy 
z zewnątrz dzieci te nie osiągną tego stanu. 

7. Zaburzenia przywiązania– problemy te wynikają z  ograniczeń 
rozwojowych, a  w  praktyce rzutują na relacje interpersonalne. 
Często relacje z dzieckiem z FASD są nieprzewidywalne, nieade-
kwatne do sytuacji, nieodpowiadające oczekiwaniom198.

Podejmując prace z dzieckiem z FASD warto mieć na uwadze za-
sady, które z jednej strony mają ułatwić pracę osobom zajmującym 
się dzieckiem, a z drugiej pomóc w lepszym funkcjonowaniu dziec-
ka. Te zasady określa osiem pojęć: 
konkret – rozwój emocjonalny, społeczny i umysłowy dziecka jest 

obniżony w stosunku do wieku metrykalnego, dlatego należy 
unikać słów o podwójnym znaczeniu, aluzji, ponieważ mogą 
być one niezrozumiałe dla dziecka; 

198 M. Banach, Strategie, zasady i metody pracy z dzieckiem z FAS-em, w: Alkoholowy 
Zespół Płodu. Teoria Diagnoza, Praktyka, M. Banach (red.), Kraków 2011, s. 297–301. 
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stałość – dzieci z FASD mają problemy z zastosowaniem zdobytej 
wiedzy w nowych sytuacjach, mają trudności z wszelkiego ro-
dzaju nowościami, dlatego łatwiej funkcjonują w znanym sobie 
środowisku, w którym wprowadza się minimalne zmiany;

powtarzanie – dzieci mają krótką pamięć, zapominają o rzeczach, 
które chcą zapamiętać, a  także o  informacjach, które zostały 
wyuczone, a w wyniku nieużywania ich zostały zapomniane. 
Jeśli informacja ma pozostać dłużej w pamięci dziecka, to musi 
być regularnie powtarzana;

rutyna – dotyczy czynności życia codziennego. Dziecko łatwiej przy-
swaja sobie czynności, które nie zmieniają się każdego dnia. 
Poprzez rutynę redukujemy lęk, ponieważ dziecko wie czego 
się może spodziewać; 

prostota – dzieci z FASD szybciej docierają do granicy kiedy przy-
swajanie informacji nie jest już możliwe, dochodzi wówczas do 
przeciążenia. Ta zasada to inaczej „krótko i zwięźle”;

szczegółowość – dzieci z FASD mają trudności z rozumieniem pojęć 
abstrakcyjnych, uogólnianiem i wypełnianiem pustych miejsc 
w wypowiedziach, dlatego należy mówić im dokładnie to, co 
ma się na myśli, komunikować im krok po kroku każdą czyn-
ność i w ten sposób rozwijać nawyki; 

zasady – dziecko z FASD wymaga uporządkowania i stałości. Zasady 
są spoiwem, dzięki któremu świat dziecka nabiera sensu; 

nadzór – aby móc rozwinąć nawyki właściwego zachowania dzieci 
wymagają ciągłego nadzoru, pilnowania, ponieważ w codzien-
nym życiu przejawiają naiwne zachowania. 

Przestrzeganie tych zasad przez rodziców i opiekunów pozwoli na 
lepsze funkcjonowanie dziecka i rodziny199. 

199 Tamże, s. 301–302.
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W  pracy z  dzieckiem z  FASD warto zachować spokój i  zapew-
nić ciche otoczenie, ograniczyć liczbę i  rodzaj obiektów będących 
na wyposażeniu pomieszczenia używanego przez dziecko, pomalo-
wać ściany spokojnymi kolorami, stosować proste i nieliczne zasa-
dy. Należy być konsekwentnym w egzekwowaniu przepisów, poda-
wać wskazówki, co do rozpoczęcia i zakończenia zabawy, pracy czy 
innej czynności dziecka, utrzymywać spójny, przewidywalny rytm 
dnia, robić przerwy w  ciągu dnia, drzemki, ćwiczenia, pytać uży-
wając języka odpowiedniego do jego poziomu, zachęcać do rozwoju 
odpowiedniej jakości mowy, komunikowania. Ułatwiać zrozumienie 
pojęcia liczby, a nie tylko zapamiętywanie liczb, nauczać użytkowej 
matematyki związanej z pieniądzem oraz czasem, jako praktycznych 
zastosowań dla dodawania i odejmowania, czytać na głos, za pomo-
cą stymulacji sensorycznej uczyć pojęć kolorów, realizować właściwą 
opiekę w czasie nauki, pracy i zabawy. Poddawać coś do wyboru i za-
chęcać do podejmowania decyzji, uczyć umiejętności dnia codzien-
nego, samoobsługi. Zachęcać do budowania pozytywnego obrazu 
samego siebie, rozkładać pracę na mniejsze odcinki czasowe.

W przypadku dzieci z FASD najważniejsze jest, aby wspomaga-
nie rozwoju zostało rozpoczęte w jak najwcześniejszej fazie, oraz aby 
oddziaływanie to było skierowane na wiele deficytowych obszarów. 
Celem takiego działania jest umożliwienie pełnego rozwoju i osią-
gnięcie maksymalnych możliwości samodzielnego funkcjonowania 
na wszystkich możliwych poziomach: społecznym, intelektualnym, 
duchowym. 
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Diagram15. Strategie nauczania pomocne w pracy z dzieckiem z FASD.

Źródło: opracowanie własne.

Od czego zacząć pomoc, gdzie skierować na badania czy konsul-
tacje medyczne, psychologiczne, pedagogiczne pozwalające zdiagno-
zować stan dziecka i określić najpilniejsze zadania związane z niesie-
niem niezbędnej pomocy i opieki? Czym zatem kierować się w rozwią-
zywaniu problemów rodziny i dziecka? Na co zwrócić uwagę, od czego 
zacząć?

Pierwszym niepokojącym sygnałem świadczącym o tym, że dziec-
ko może być chore, jest jego wygląd. Wydaje się, że stosunkowo łatwo 
zaobserwować niepełny rozwój fizyczny objawiający się mniejszym 
wzrostem, niższą wagą, mniejszym rozmiarem głowy, a także zwłasz-
cza w przypadku pełnoobjawowego FAS występowaniem niektórych 
cech dysmorficznych twarzy. Warto zatem podjąć próbę skierowania 
dziecka do ośrodka diagnozującego tę chorobę. Oczywiście głów-
ny problem polega na tym, że jeszcze stosunkowo niewielka liczba 
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instytucji taką diagnozę może przeprowadzić. W Polsce najbardziej 
znanymi ośrodkami diagnostycznymi są: Stowarzyszenie Zastępczego 
Rodzicielstwa o/Śląski – Centrum Opieki Zastępczej w  Lędzinach, 
Fundacja „Daj Szansę” w Toruniu, Pracownia Psychologiczna „ITEM” 
– Umiejętności Społeczne w Żywcu. 

Oprócz tych wiodących instytucji coraz więcej podmiotów zdo-
bywa uprawnienia diagnostyczne. Są to w większości ośrodki adop-
cyjne lub poradnie psychologiczno-pedagogiczne. 

Z  uwagi na prowadzone przez ośrodek w  Lę dzinach szkolenia 
psychologów, pedagogów czy pracowników socjalnych pojawia się 
coraz więcej placówek mogących taką diagnozę przeprowadzić. Po 
zdiagnozowaniu dziecka należy uświadomić rodzicom ich szczegól-
ną odpowiedzialność i znaczenie w procesie wyprowadzania dziecka 
z zaistniałych problemów. Należy tu oczywiście mieć świadomość, 
że uszkodzeń, zaburzeń pierwotnych czyli tych nabytych w wyniku 
zaburzonego rozwoju w okresie życia płodowego nie usuniemy, ale 
możemy w miarę skutecznie przeciwdziałać pojawianiu się tzw. za-
burzeń wtórnych uniemożliwiających w konsekwencji ich występo-
wania, normalne funkcjonowanie osoby na poziomie psychicznym 
i  społecznym. Działania te winny przebiegać zgodnie z  pewnymi 
zasadami. Zasady te należy przedstawić rodzicom lub opiekunom 
i niejako przygotować ich do działań zgodnych z interesem dziecka. 
Poniższa tabela ukazuje związki pomiędzy zachowaniem dziecka, 
interpretacją tego zachowania przez rodziców, opiekunów czy na-
uczycieli i reakcją dziecka pojawiającą się w takiej sytuacji. 
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Tabela 10. Zaburzone zachowania dziecka z FAS, ich interpretacja i reakcja.

Zachowanie dziecka

Typowa interpretacja 
zachowania, która 

może prowadzić do 
wymierzenia kary

Reakcja dziecka

Problemy z pamięcią Mógłby zapamiętać 
gdyby tylko chciał

Lęk, zamknięcie się w sobie

Niekonsekwentne zachowanie Nie stara się Złość 
Zapomina o ważnych rzeczach Robi to celowo Frustracja 
Nie pamięta treści rozmów, 
spotkań

Nie słucha, nie zwraca 
uwagi na to co się 
mówi 

Złość, unikanie 

Niektóre rzeczy pamięta innych 
nie

Jest leniwy Zamieszanie stany 
depresyjne

Mówi, a nie robi tego co 
powinno

Świadome 
nieposłuszeństwo

Wycofanie się

Nie potrafi wyrazić uczuć 
słowami 

Nie zależy mu Zniechęcenie, zmieszanie 

Zapomina słowa, pojęcia Nie stara się, mógłby 
pamiętać, gdyby bardzo 
chciał 

Frustracja 

Nie rozumie czegoś prostego Manipuluje Zamknięcie się, lęk, 
ukrywanie uczuć

Ma trudności w kojarzeniu Robi to celowo Ukrywa negatywne uczucia
Nie dostrzega podobieństw 
i różnic 

Powinien mieć większą 
wiedzę

Izolacja, lęk

Nie stosuje się do nowych reguł 
w nowej sytuacji

Próbuje wyprowadzić 
mnie z równowagi

Popełnia błędy, kłamie 

Ma trudności z pojęciami 
abstrakcyjnymi: pieniądze, 
czas, matematyka

Musi się nauczyć 
tabliczki mnożenia

Unika odrabiania zadań 
domowych

Nie potrafi planować, 
wykonywać zadań, nie 
przejawia inicjatywy

Niewykonanie zadania Czuje się ogłupiony, może 
nie rozumieć sytuacji

Ma trudności ze zrozumieniem 
niebezpieczeństwa

Jest nienormalny Zamknięcie się w sobie

Impulsywny, podatny na 
wpływy

Szaleniec, psychopata Zachowuje się 
odpowiednio do oceny

Nie dostrzega konsekwencji 
swego postępowania

Nie ma sumienia, Obwinia innych
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Zmęczenie Jest pasywny, leniwy Irytacja, wybuchy 
wściekłości 

Długi czas wypowiedzi Usiłuje mieć wszystko 
pod kontrolą

Rezygnuje lub gra

Postępuje jak znacznie młodsze 
dziecko

Zbyt zależny, 
nieodpowiedzialny

Przytłoczony 

Zachowuje się niewłaściwie Jest niewrażliwy, nie 
trzyma się zasad

Próbuje zadowolić 
przyjaciół

Zapobiegliwy Wszystko trzyma pod 
kontrolą, chce żeby 
było po jego myśli

Sztywny, zbuntowany

Nadwrażliwy Hipochondryk Poczucie dyskomfortu, 
płaczliwość

Brak reakcji, milczenie Nie zależy mu Brakuje mu słów do 
poprawnej komunikacji

Źródło: M. Klecka, Ciąża i alkohol. W trosce o twoje dziecko, Warszawa 2007.

Wystarczy zatem uświadomić sobie znaczenie, jakie mają dla 
dziecka nasze reakcje w  „konfliktowych” zachowaniach czy sytu-
acjach wywoływanych jego niemożnością zastosowania się do wy-
magań stawianych mu przez rodziców, opiekunów czy nauczycieli. 
Zachowań nie wynikających z jego niechęci, złośliwości czy konflik-
towego charakteru, a tylko z ograniczeń i niemożności związanych 
z  występowaniem Płodowego Zespołu Alkoholowego u  dziecka. 
A przecież fakt ten powinien dać nam szansę do lepszego poznania 
dziecka, zrozumienia motywacji podejmowanych przez niego dzia-
łań, czy wreszcie ich właściwej interpretacji i dobrania adekwatnego 
sposobu z nim postępowania.

Co zatem można zrobić w sytuacji kontaktu z rodziną posiadającą 
dziecko z FASD?

Rodzice wychowujący dzieci z Płodowym Zespołem Alkoholowym 
winni zwrócić szczególną uwagę na następujące aspekty swoich re-
lacji z dzieckiem:
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1) prawidłowe zrozumienie sposobu funkcjonowania dziecka, dokład-
ne poznanie zarówno jego silnych jak i słabych stron;

2) osiągnięcie umiejętności dokładnej interpretacji zaobserwowanych 
problemów związanych z jego funkcjonowaniem;

3) koncentrowanie się na zmianach w jego środowisku, w taki sposób 
aby nie dopuścić do szybkich, gwałtownych zmian, a raczej zapew-
nić stabilność i stałość;

4) koncentracja uwagi na zmianach w zachowaniu dziecka, która za-
pewni możliwość ich rozumienia;

5) podejmowaniu interwencji na poziomie funkcjonowania danego 
dziecka, stosownie do jego możliwości rozwojowych;

6) zachowaniu elastyczności w stosunku do dziecka; 
7) wyzwalaniu większej kreatywności w sobie i dziecku200.

Warto uwzględnić kilka podstawowych kroków, które pomogą 
w zrozumieniu sytuacji dziecka i właściwym zaplanowaniu działań 
rewalidacyjnych, rehabilitacyjnych, korygujących czy pomocowych 
w różnych zakresach jego codziennego funkcjonowania. 

Po pierwsze zapoznać ich ze specyfiką choroby. Namówić do zbie-
rania informacji pozwalających zrozumieć FASD. Najważniejsze bo-
wiem jest, aby rodzice zrozumieli na czym ta choroba polega. Jak za-
chowuje się dziecko, jakie są mechanizmy jego zachowania? Błędne 
ich odczytanie może bowiem prowadzić do pogłębienia się defektów 
występujących u  dziecka. A  zatem dostarczenie odpowiedniej lek-
tury, spotkania z osobami mogącymi udzielić konkretnych i kom-
petentnych informacji o specyfice choroby i funkcjonowaniu w niej 
dziecka, jest podstawą budowania świadomości rodzica. Zbieranie 
informacji można zacząć od postawienia pytania: Jakie są możliwo-
ści i potrzeby mojego dziecka chorego na FASD? Następnie warto 

200 M. Banach, Funkcjonowanie rodziny z dzieckiem chorym na Alkoholowy Zespół Pło-
du, w: Rodzina podmiotem i kreatorem komunikacji społecznej, N. Pikuła (red.), Kraków 
2010, s. 93.
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sprawdzić historię dziecka tj. opisać jego dotychczasowe funkcjono-
wanie w rodzinie–domu, przedszkolu, szkole i innych instytucjach. 
Przeprowadzić rozmowę z dzieckiem i rodzicami. W pełni zaangażo-
wać rodziców tj. wyzwolić w nich chęć do poznania specyfiki funk-
cjonowania własnego dziecka. Zaszczepić konieczność obserwowa-
nia dziecka w różnych sytuacjach życiowych w domu jak i poza nim. 

Kolejnym krokiem będzie opracowanie z rodzicami planu dzia-
łania ukierunkowanego na pomoc dziecku. Takim przełomowym 
momentem będzie pytanie: co należy zrobić aby dziecko mogło za-
cząć odnosić sukcesy w domu przedszkolu czy szkole? Na tym etapie 
należy zachęcić rodziców do poszukiwania odpowiedzi w  literatu-
rze przedmiotu. Można wskazać kilka podstawowych książek opi-
sujących problem, artykułów w  prasie, czy wskazać na konkretne 
strony internetowe, na których pojawiają się potrzebne informacje. 
Warto skontaktować rodziców z osobami mającymi doświadczenie 
w postępowaniu z dzieckiem z FASD. Mogą to być psycholodzy z po-
radni, pedagog w  szkole (pod warunkiem, że nie jest im obca te-
matyka FAS) lub rodzice dzieci, których dotyczy ten sam problem. 
Oczywiście na tym etapie należy podjąć już konkretną pracę z dziec-
kiem, a może także z rodzicami. 

Kolejny krok to ocena i  kontrola przebiegu realizacji działań. 
A  zatem stawiamy pytanie: Czy dziecko zaczęło odnosić sukcesy? 
Czy dobrze się czuje wraz z wprowadzonymi zmianami? Jak reagu-
ją jego rodzice? Czy należy zmodyfikować działania podejmowane 
w stosunku do dziecka i w stosunku do rodziców? 

Jeżeli plan nie przynosi zakładanych rezultatów należy zastanowić 
się czy mamy jakieś inne pomysły, które możemy wdrożyć w życie? 
Czy można udoskonalić realizowany plan? Czy jakieś inne osoby nie 
powinny zostać dołączane w  realizowanie planu? Czy dziecko nie 
powinno zostać skierowane na dodatkowe badania (medyczne, psy-
chologiczne, logopedyczne)? Jeśli wszystko, czego spróbowaliśmy 
nie sprawdziło się, jak jeszcze można mu pomóc?
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Na wszystkich etapach pracy z dzieckiem i rodziną należy robić 
odniesienia. A zatem zindywidualizować tok pracy z dzieckiem i ro-
dzicami. Zaangażować jak największą liczbę osób do pracy z dziec-
kiem i  najbliższymi. A  co najważniejsze należy uświadomić so-
bie i  rodzicom, że jest to specyficzna forma treningu cierpliwości. 
Bowiem efekty w postaci zmian w sposobie zachowania i funkcjono-
wania dziecka w środowisku przychodzą stosunkowo późno i postę-
pują małymi krokami. 

Prowadząc pracę z rodziną, należy być gotowym do podejmowa-
nia trudnych rozmów z rodzicami. Warto nauczyć się zwracać o po-
moc, kiedy jest potrzebna i  tego samego należy nauczyć rodziców 
dziecka. Powinno się zaleźć najlepszą drogę porozumienia z rodzi-
cami i  dzieckiem oraz sposób na pełną komunikację w  samej ro-
dzinie. Dobrze poznać rodzinę, dziecko z problemem, jego sposób 
funkcjonowania, cele i potrzeby. Warto samemu zdobywać niezbęd-
ną wiedzę i  umiejętności, aby w  końcowym efekcie przekazywać 
ją rodzicom i  opiekunom, warto współpracować z  innymi ludźmi 
pracującymi z dzieckiem, pomagającymi mu w rozwiązywaniu jego 
problemów. Każda osoba wspomagająca rodzinę z dzieckiem cho-
rym musi umieć dostosowywać swoje plany pracy z rodziną do bie-
żąco pojawiających się problemów i działać adekwatnie do sytuacji.

Ważnym elementem w pracy z rodziną dziecka z FASD jest stwo-
rzenie grupy wsparcia dla rodziców i  ich dziecka. Warto w środo-
wisku lokalnym znaleźć osoby doświadczone i znające specyfikę tej 
choroby. Skontaktować z nimi rodziców. Włączyć do grupy peda-
goga, psychologa, wychowawców i nauczycieli z placówek eduka-
cyjnych i wychowawczych. Dziecko i rodzice nie mogą zostać sami 
w walce z chorobą. 

Osoba pomagająca lub pracująca z rodziną powinna uświadomić 
rodzicom konieczność dokumentowania rozwoju własnego dziecka, 
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wykorzystując do tego celu współczesne możliwości techniczne tj. 
aparat fotograficzny, kamerę a w innych przypadkach nawet aparat 
telefoniczny.

Rozpoczynając pracę z rodziną, w której jest dziecko z FASD, mu-
simy zwrócić uwagę na podstawowe założenia, jakie w pracy z dziec-
kiem chorym należy respektować, istnieje też konieczność zwrócenia 
uwagi rodziny na zasady jakie w wychowaniu i opiece nad dzieckiem 
z FASD należy uwzględniać. Należy pamiętać o wcześniej opisywa-
nych zasadach pracy z dzieckiem bowiem ich przyjęcie i przestrze-
ganie pozwoli z  jednej strony na zrozumienie przejawów choroby 
u  dziecka manifestujących się w  postaci nieakceptowanych zacho-
wań, a z drugiej strony na ich ograniczenie. 

Musimy mieć świadomość, że małe dzieci rozwijają się w środo-
wisku opartym o bliskie relacje z rodziną, i te relacje wpływają prak-
tycznie na wszystkie aspekty ich rozwoju. A  zatem wczesne pielę-
gnowanie tych relacji ma decydujący i długotrwały wpływ na spo-
sób w jaki ludzie się rozwijają, na ich zdolność do uczenia się i na 
ich zdolność do regulowania własnych emocji. Bliskie, pozytywne, 
wspierające relacje, zwłaszcza z rodzicami i opiekunami są kluczo-
we, zarówno dla przetrwania fizycznego jak i do zdrowego, prawi-
dłowego i  pełnego zarazem rozwoju społeczno-emocjonalnego. 
Relacje są sposobem poznania przez dzieci świata i swojego miejsca 
w  nim, a  w  rodzinie zapewniają niezbędny komfort, ochronę, za-
chęcają i jednocześnie chronią przed sytuacjami stresującymi, które 
pojawiają się w życiu każdego dziecka. Poprzez zdrowe relacje spo-
łeczne dzieci rozwijają swoje emocje, które obejmują zdolność do 
współdziałania, współpracy i współtworzenia z innymi, wyrażające 
się u dzieci w podejmowaniu wspólnej zabawy, komunikowania się, 
uczenia się z  innymi, doświadczania emocji. Relacje pielęgnowane 
w prawidłowo funkcjonującej rodzinie są kluczowe dla rozwoju za-
ufania, empatii, współczucia i zrozumienia drugiego człowieka.
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5.2. Praca z dzieckiem z FASD w szkole

Kiedy nauczyciel dowiaduje się, że będzie uczył dziecko z FASD 
często reaguje na to z niepokojem i niepewnością. Uczniowie tacy 
często posiadają swój własny program nauczania dostosowany dla 
nich w  innych placówkach, nie jest to jednak program, który za-
wierałby wszystkie potrzebne elementy, z tej przyczyny, iż w Polsce 
nie ma jeszcze opracowanego planu działania i nauczania dla dzieci 
z Płodowym Zespołem Alkoholowym. Ważne jest, aby wiedzieć, że 
FASD powoduje wiele złożonych problemów dla dziecka, dlatego też 
żadne dziecko z tą wadą nie osiąga takich samych postępów. Dzieci 
są różne i należy w kontaktach z nimi zastosować kilka zasad. 

W przygotowaniu planu działania dla ucznia należy kierować się 
niżej wymienionymi wskazówkami oraz zacząć współpracę z osoba-
mi, które mają wiedzę na temat Zespołu Alkoholowego Płodu lub 
pracowały już z takim dzieckiem. Warto pomyśleć o tym aby w szko-
le stworzyć zespół osób współpracujących ze sobą w celu rozwiąza-
nia problemów ucznia. Mając świadomość, że problemy te posiada-
ją różne uwarunkowania i różnie manifestują się w funkcjonowaniu 
ucznia, oraz że dziecko w różnych sytuacjach może zachowywać się 
nieadekwatnie do bodźców, dlatego warto próbować w każdej sytu-
acji je zrozumieć i reagować uwzględniając jego indywidualne moż-
liwości.
Diagram 16. Zasady pracy z dzieckiem w szkole.

Źródło: opracowanie własne.
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Na jakie problemy w czasie edukacji dziecka z FASD mają 
zwrócić uwagę nauczyciele uczący w klasach pierwszych szkół 
podstawowych?
Problemy z czytaniem mogą wiązać się z problemami językowy-

mi. Uczniowie bez odpowiednich i systematycznych ćwiczeń mogą 
mieć trudności w połączeniu dźwięku i symbolu. Uczniowie potrze-
bują odpowiednio przygotowanych czytanek. W wyższych klasach 
zdrowi uczniowie mają więcej czytać, wyróżnić główną myśl utwo-
ru, interpretować zdarzenia nie powiedziane wprost, przewidywać 
ciąg dalszy. Dla dzieci z FASD, które nie mają rozwiniętego myślenia 
abstrakcyjnego i umiejętności rozwiązywania problemów, wszystkie 
zadania wymienione powyżej są dużą trudnością i wymagają odpo-
wiedniej pracy z dzieckiem i wcześniej zaplanowanych działań.

Uczniowie w wyższych klasach są też zobowiązani więcej pisać. 
Dzieci z poalkoholowymi zaburzeniami mogą mieć trudności z roz-
poczęciem pisania. Organizacja myśli tak, aby tworzyły sekwencje 
zdaniowe i przekładanie ich na pismo stanowią kłopot. Na podsta-
wowym poziomie uczeń może mieć kłopoty z  literowaniem wy-
razów, użyciem wielkich liter i  rozdzielaniem zdań. Książki, które 
mogą być przydatne uczniowi (takie jak encyklopedia) często są 
zbyt trudne do przeczytania. Nauczyciel musi więc tak dobrać ma-
teriał, aby był on odpowiedni dla ucznia i zawierał potrzebną wie-
dzę. U dzieci z FASD umiejętności językowe rozwijają się w tempie 
wolniejszym. Nie mogą one stosować terminów, czy gramatycz-
nie złożonych struktur językowych adekwatnie do swojego wieku. 
Często znają różne słowa, ale nie są w danym momencie w stanie 
odzyskać ich ze swojej pamięci, stosują je w nieodpowiednim kon-
tekście lub też tworzą ich odpowiedniki opisowe. I tak zamiast słowa 
tost powiedzą „ciepły chleb”, a  zamiast pojęcia flaga – użyją opisu 
„koc wiszący na słupie”. Mogą one wykorzystać niewłaściwe słowa 
z tej samej kategorii, użyją niewłaściwej składni przez zastosowanie 
złej formy czasownika, liczby mnogiej zamiast pojedynczej, pominą 
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osoby w przyimkach, itd. Dzieci te mogą mieć osłabioną zdolność 
motoryki jamy ustnej (artykulacja) i mogą mieć trudności z wymo-
wą dźwięków (np., „s”, i „r”). Pojawiają się też inne problemy, które 
sprawiają że trudno im mówić zrozumiale. Problemy artykulacji są 
diagnozowane najczęściej zanim dziecko pójdzie do szkoły, ale sub-
telniejsze problemy z ekspresją języka, mogą być zauważone dopiero 
gdy dziecko ma do czynienia z konkretnymi wyzwaniami w tym za-
kresie w klasie szkolnej. 

Czytanie to problem z jakim często spotykamy się u tych dzieci 
w  nauczaniu języka. Uczniowie mają problemy z  brzmieniem po-
szczególnych głosek czy słów. Mają problemy z połączeniem brzmie-
nia i znaczenia słowa. Bez specjalnych ćwiczeń, stosownych instruk-
cji, nie potrafią ich powtórzyć czy nadać im znaczenia. Stąd koniecz-
ność dodatkowej pracy z  dzieckiem, które przyswaja o  wiele wol-
niej niż rówieśnicy, a  także konieczność wielokrotnych powtórzeń 
i dostosowania poziomu materiałów dydaktycznych do możliwości 
w zakresie kompetencji czytelniczych ucznia. Dla uczniów z FASD 
charakteryzujących się powolnym rozwojem abstrakcyjnego my-
ślenia i umiejętności rozwiązywania problemów, wszystkie obszary 
problemowe stwarzają konieczność dostosowania wymagań i  spe-
cyficznych zmian w programie edukacyjnym. Dzieci powinny pisać 
jak najwięcej. Niemniej musimy pamiętać, że uczeń taki może mieć 
trudności z  rozpoczęciem pisania. Wynika to z  problemu związa-
nego z  brakiem umiejętności samoorganizowania myśli w  sposób 
sekwencyjny, niemożnością dostrzeżenia pewnych szczegółów, a na-
stępnie przełożenie tych treści na formę pisemną.

Wielu uczniów z  zaburzeniami poalkoholowymi ma trudno-
ści w uczeniu się matematyki. Mogą oni mieć problemy z  różny-
mi obliczeniami i  rozwiązywaniem problemów matematycznych. 
Pojawiają się też kłopoty z używaniem pojęcia „czasu” i „pieniądza”. 
Matematyka ma własne specyficzne słownictwo, z  którym należy 
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uczniów systematycznie zapoznawać ponieważ jest mało prawdopo-
dobne, aby uczeń nauczył się ich przypadkowo. Wiele problemów 
sprawia uczniom z FASD kwestia kierunkowości w nauczaniu ma-
tematyki. Niektóre problemy są opracowywane od prawej do lewej, 
a inne z lewej do prawej. Uczeń z zaburzeniami wymaga konkretnych 
ustaleń i wskazówek do zrozumienia kierunku działań matematycz-
nych (dodawanie i  mnożenie). Uczniowie z  prenatalną ekspozycją 
na alkohol w porównaniu z innymi, potrzebują więcej praktyki, aby 
nabyć umiejętności wykonywania podstawowych obliczeń i ciągłe-
go praktykowania w celu zapewnienia i utrwalenia automatyczności 
w zakresie tych umiejętności. Niektórzy uczniowie potrafią szybko 
i dobrze wykonywać podstawowe obliczenia, podczas gdy inni wy-
magają kalkulatora do wykonania najprostszych obliczeń i to pomi-
mo ponawianych praktyk i ciągłych ćwiczeń. 

Pojęcia czasowe dla wielu uczniów z FASD są ogromnym proble-
mem. Takie określenia jak: przed i po, wieczorem, jutro, wkrótce, za 
chwilę, momencik są w wielu przypadkach dla nich niezrozumiałe. 
Mówiąc o  upływie czasu nie zdają sobie sprawy, ile tak naprawdę 
czasu jest potrzebne na wykonanie danej czynności. Polecenie wy-
dane uczniowi, że ma pięć minut na wykonanie danej czynności 
jest pojęciem dla niego względnym. Pięć minut – czy pięć godzin 
to – to samo. Podobnie z określeniem typu przed czy po obiedzie. 
Korzystanie z kalendarzy i harmonogramów może wzmocnić zro-
zumienie sekwencji czasowych. Warto wykorzystywać także niekon-
wencjonalne formy mierzenia czasu np. klepsydry, stopery i  inne 
do podkreślenia upływającego czasu. Pozwoli to rozwinąć i wzmoc-
nić w uczniu poczucie upływającego czasu. Uczniowie ci mają tak-
że problemy z pieniądzem, sprowadzające się do rozumienia nazw 
i wartości monet, obliczania wartości zakupionych towarów, przeli-
czania jednostek. Wiele dzieci wymaga pomocy w zarządzaniu swo-
im kieszonkowym czy innymi oszczędnościami. 

Kolejnym przedmiotem, który może sprawić wiele problemów 
dzieciom z  FASD jest przyroda. Nauczanie przyrody obejmuje 
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treści związane ze znajomością faktów i eksperymentów naukowych, 
a  przejście od teoretycznego zrozumienia ogólnego do stosowania 
konkretnych, specyficznych rozwiązań problemów w  kontekście 
świata rzeczywistego stwarza im mnóstwo kłopotów. Część z  nich 
pojawia się w  kontekście wykorzystywania przyborów naukowych 
i technicznych w czasie zajęć. Sama instrukcja, zarówno słowna jak 
i pisemna, może dla wielu z nich być niezrozumiała. Dlatego dzieci 
z FASD potrzebują zdecydowanie więcej czasu na praktyki, trening 
podstawowych umiejętności od zachowania w  klasie na ekspery-
mentowaniu skończywszy, a nauczanie wymaga bardzo praktyczne-
go podejścia, wiedzy i umiejętności. 

Problemy które pojawiają się na kolejnych etapach szkolnej 
edukacji 
Problemy z czytaniem i pisaniem
W kolejnych klasach na poziomie szkoły podstawowej, uczeń może 

mieć braki w pisowni liter i znaków interpunkcyjnych. Korzystanie 
przez dzieci z  niepełnosprawnością czytania z  zasobów bibliotecz-
nych może być dla nich zbyt uciążliwe, może okazać się barierą nie 
do pokonania, np. z uwagi na zaawansowane treści pojawiające się 
w niektórych opracowaniach (encyklopediach). Nauczyciel powinien 
zadecydować za ucznia i wybrać materiały, które będą istotne i po-
trzebne dla niego. Powinien w tym wypadku wspierać ucznia i poma-
gać mu w przezwyciężaniu tego trudnego stanu, wspierając go zarów-
no w szkole jak i współpracując z rodzicami. Terapia mowy i języka 
czy trening czytania są niezbędne do redukcji także innych proble-
mów, jakie mogą w związku z tym pojawić się w sytuacji dziecka. 

• Jeżeli podejrzewasz, że uczeń ma problemy językowe warto ten 
fakt skonsultować ze specjalistą np. logopedą. 

• Jeśli problemy są poważne może być potrzebne nauczanie in-
dywidualne. 
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Strategie postępowania z dzieckiem w szkole w sytuacji proble-
mów językowych:

• Mów do ucznia po imieniu i komunikuj się twarzą w twarz;
• Zadawaj proste pytania i instrukcje;
• Zatrzymaj się przy ważnych punktach i  sprawdź rozumienie 

(uważaj by „nie stracić ucznia” rozpoznasz to po rozmytym spoj-
rzeniu);

• Upewnij się, że uczeń rozumie, co ma robić. Zaproponuj aby po-
wiedział własnymi słowami jak ma postępować, niech nie recy-
tuje polecenia z pamięci, bo często nie rozumie tego, co mówi;

• Łącz kilka technik instruktażu, np. słowną i wzrokową;
• Rób notatki i zapisuj postępy i wpadki ucznia;
• Zwolnij tempo pracy i daj uczniowi czas na przemyślenie i zorga-

nizowanie odpowiedzi;
• Używaj gestów i znaków dla podkreślenia ważności sprawy;
• Wspomagaj naukę języka przekazem wizualnym;
• Bądź konkretny, źle wykonane polecenie często spowodowane 

jest niejasną instrukcją;
• Musisz wiedzieć, że uczeń może nie rozumieć złożonych struktur 

językowych (zaprzeczeń, strony biernej);
• Pozwól uczniowi zadawać pytania i pomóż mu w tym;
• Często powtarzaj materiał dla lepszego utrwalenia.

 Sprawność fizyczna
Niektóre dzieci z FASD mają świetną sprawność fizyczną, zwłasz-

cza w sportach indywidualnych (pływaniu itp.). Sukces w tych dzie-
dzinach pomaga w  dowartościowaniu dziecka. Inne dzieci z  kolei 
mają kłopot z  tuszą i  sprawnością. Rzadziej dzieci z  FASD mogą 
mieć problemy z żuciem i przełykaniem. Skoordynowanie ruchów 
w  sportach takich jak gra w  piłkę, jazda na rowerze, bieganie itd. 
może być opóźnione. Terapia psychiczna może okazać się pomocna 
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w osiągnięciu wyznaczonych celów, podobnie jak uprawianie dyscy-
plin takich jak pływanie, taniec i gimnastyka.

Problemy z  wiązaniem butów, czy pisaniem mogą powodować 
dodatkowe obciążenie psychiczne dziecka. Jednym z  neurologicz-
nych następstw FASD może być słaby rozwój muskulatury. Dziecko 
może nie mieć siły, aby wykonywać pewne czynności takie jak choć-
by picie mleka z kartonu. Niektóre dzieci mają kłopot z pracą nad-
garstków, to utrudnia im pisanie i wiązanie butów. Z czasem, kiedy 
dziecko uczy się sprawności ruchowej, sprawność ta staje się auto-
matyczna, jednak ten automatyzm zabiera dzieciom z FASD więcej 
czasu, dlatego znacznie więcej czasu zabiera np. nauczenie się liter 
i poprawne zapisanie ich.

 Strategie postępowania z dzieckiem w szkole:
• Ograniczaj ilość przepisywanego materiału, stosuj kserokopie;
• Przekazuj informacje za pomocą innych środków niż pisanie;
• Dawaj więcej czasu na pisanie – mając na względzie trudności 

ucznia w pisaniu;
• Polecenie przeliterowania słowa lepiej zalecić do wykonania ust-

nie – ponieważ jego zdolności pisania nie są w pełni automatycz-
ne;

• Dawaj dodatkowy czas na ćwiczenie pisma odręcznego;
• Sprawdzaj czy uczeń poprawnie trzyma pióro (czy nie ściska go);
• Naucz dziecko posługiwać się klawiaturą;
• Konsultuj swoją pracę z psychoterapeutami i współpracuj z nimi.

Matematyka
Wiele dzieci z FASD ma trudności z nauką matematyki. Problemy 

te mogą przekładać się na życiowe kłopoty z rozróżnianiem pienię-
dzy i określaniem czasu. 

Praca na matematyce zakłada:
• Rozwijanie myślenia numerycznego;
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• Mieszanie wiedzy dla faktów i algorytmów (jak przegrupowy-
wać itp.);

• Przechodzenie od liczenia materiałów (np. liczydła) do rozwią-
zywania zadań w myślach;

• Przekładanie zadań tekstowych na zapis matematyczny.

Matematyka ma także swój własny zasób słownictwa. Słowa i ich 
znaczenie muszą być nauczane tak, aby uczeń umiał powiązać słowa 
z  zapisem matematycznym. Uczeń, u  którego występują trudności 
z określeniem kierunku musi pracować więcej, aby nauczyć się, kie-
dy zastosować odpowiedni typ liczenia. Dzieci z FASD w porówna-
niu do innych uczniów potrzebują więcej ćwiczeń, by zdobyć podsta-
wową wiedzę i aby zautomatyzować czynności. Niektórzy uczniowie 
szybko osiągną poziom liczenia w  głowie, podczas gdy inni mogą 
potrzebować kalkulatora do najprostszych zadań nawet po licznych 
powtórkach. Uczniowie mogą być zdezorientowani, kiedy na jednej 
kartce jest zbyt wiele zadań, lub kiedy zadania obejmują zbyt wiele 
różnych działań. W  wyższych klasach matematyka może być zbyt 
abstrakcyjna i skomplikowana dla uczniów z FASD. Rozpoznawanie 
nominałów i ich wartości jest kłopotem dla dzieci, podobnie jak ro-
zumienie wartości pieniędzy i operacji z nimi związanych.

Strategie postępowania z dzieckiem w szkole:
• Uczeń może potrzebować liczydeł;
• Uczeń może potrzebować częstego powtarzania materiału 

w krótkich okresach, aby zautomatyzować działania;
• Wydłużanie czasu pracy na testach i sprawdzanie czy uczeń nie 

pogubił się w pracy;
• Zmniejszanie ilości zadań na jednej kartce;
• Grupowanie problemów i nie mieszanie ich ze sobą;
• Pomaganie uczniowi i stosowanie podpowiedzi np. od czego za-

cząć itp.;
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• Uczeń, który ma problemy z rozmieszczeniem pisma na kartce 
powinien dostać specjalne arkusze ułatwiające pracę (np. do li-
czenia w kolumnach);

• Pozwolenie uczniowi na korzystanie z kalkulatora;
• Postawa kreatywna przy wykładaniu problemów matematycz-

nych;
• Skupienie się na praktycznym użyciu matematyki (np. odwoły-

wanie się do czasu i pieniędzy);
• Pomoc uczniowi w organizowaniu i braniu odpowiedzialności;
• Korzystanie z wielu źródeł – multimedia;
• Używanie uczenia wielomodułowego.

Nauki ścisłe
Wielu uczniów z  FASD ma kłopoty z  przedmiotami ścisłymi. 

Mają problem z eksperymentami, użyciem sprzętu naukowego i roz-
wiązywaniem problemu przez dedukcję i interferencję. Jednak nauki 
ścisłe, zwłaszcza w swojej praktycznej formie są idealne dla uczniów 
z syndromem FAS. Nauki ścisłe dają pojęcie konkretu, doświadcze-
nia świata realnego, dają też możliwość pracy w grupie, pozwalają 
eksperymentować i obserwować. Zajęcia naukowe pomagają:

• rozwinąć słownictwo naukowe w kontekście życia codziennego;
• nauczyć faktów i eksperymentów;
• przejść od teorii do konkretu (rozwiązywanie problemów 

w świecie rzeczywistym).
Nauki ścisłe mają swój własny zasób słownictwa. Słowa i ich zna-

czenie muszą być wytłumaczone i  wykorzystywane w  odpowiedni 
sposób.

Problemy nasilają się w momencie wejścia ucznia do klas labora-
toryjnych: przyrodniczej, chemicznej, fizycznej, w których pojawia 
się specjalistyczny sprzęt wymagający dodatkowych umiejętności: 
planowania, koordynowania, eksperymentowania, przewidywania, 
bezpieczeństwa. Uczniowie z  FASD mogą nie być w  pełni zdolni 
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by posługiwać się mikroskopami. Operacje takie jak, przygotowa-
nie preparatu, dobranie ostrości, jasności itd. mogą być trudne dla 
uczniów z FASD. Niekiedy uczniowie mogą mieć trudności w zrozu-
mieniu poleceń, na co skierować mikroskop, mogą też nie wiedzieć 
jak opisać swoje obserwacje, potrzebują oni zazwyczaj większej ilości 
instrukcji, jak obsługiwać sprzęt naukowy. Zanim jednak uczeń bę-
dzie mógł obsługiwać sprzęt naukowy musi zostać zapoznany z wa-
runkami bezpiecznego jego użytkowania, musi też przejść okres ada-
ptacyjny w pracowni. 

Ponieważ uczniowie z  FASD potrzebują więcej czasu na zauto-
matyzowanie czynności należy wprowadzać informacje w  nowych 
kontekstach. Proces przyswajania informacji może być podwyższo-
ny dzięki wprowadzaniu materiału naukowego przy użyciu pomo-
cy naukowych. Takie nauczanie dodatkowo motywuje ucznia i  jest 
łatwiejsze do przyswojenia. W wyższych klasach przedmioty ścisłe 
mogą być zbyt abstrakcyjne i skomplikowane dla uczniów z FASD. 
Niekiedy na uczniach z  FASD trzeba wymusić naukę przedmio-
tów ścisłych, trzeba odpowiedzieć na ich osobiste pytanie „dlacze-
go”? Odkrywanie świadomości rozumienia nauk ścisłych motywu-
je uczniów, ale często odczuwają stres i  frustrację z powodu bycia 
innymi. Dzięki kierowanemu z dużą uwagą procesowi poznawania 
ciała ludzkiego i jego funkcji, poznawaniu funkcji mózgu uczniowie 
łatwiej mogą zrozumieć swoją „inność”, a poprzez ćwiczenia nauczą 
się żyć ze swoimi problemami, zrozumieją ten stan i go zaakceptują.

Strategie postępowania z dzieckiem w szkole:
• Pozwolenie na odmienne (własne) rozwiązywanie zadań;
• Zaopatrzenie uczniów w organizery pracy;
• Dostosowanie do możliwości ucznia tempa i poziomu pracy;
• Używanie modeli do wyjaśnienia zagadnień naukowych;
• Zapoznanie ucznia z jego potrzebami życia codziennego, ze spo-

sobami rehabilitacji, z funkcjami mózgu i układu nerwowego;
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• Używanie tekstów o obniżonym poziomie trudności;
• Używanie metod redukujących potrzebę bogatego wysławiania 

się, pisania i czytania;
• Używanie programów komputerowych, które wspomogą proces 

nauczania;
• Szczegółowe oznaczenia i opisy sprzętu i materiału;
• Zadbanie o znajomość zasad używania sprzętu;
• Dawanie dodatkowego czasu na testach i sprawdzianach;
• Podpowiadanie uczniowi co ma robić, jak zacząć i jak skończyć 

wykonywanie polecenia;
• Pozwolenie uczniowi używać kalkulator do obliczeń;
• Pomoc uczniowi w zakresie zorganizowania pracy i odpowied-

niego zachowywania się;
• Używanie wielu alternatywnych metod nauczania;
• Zadbanie o różnorodność ćwiczeń: quizy, programy komputero-

we itd.;
• Zadbanie o wytłumaczenie innymi słowami poleceń testowych;
• Pozwolenie uczniowi zaprezentować zdobyte umiejętności na 

jego własny sposób, poprzez wykonanie doświadczeń, modeli 
i nagranie osiągnięć;

• Przystosowanie narzędzi sprawdzania wiadomości tak, aby za-
wierały polecenia oparte na wypowiedziach ustnych i praktycz-
nych;

• Skorzystanie z asysty osób trzecich na zajęciach;
• Opracowanie nowych strategii nauczania przy pomocy innych 

nauczycieli.

Sztuka
Nauczyciel powinien tak pokierować procesem nauczania, aby 

uwzględnić inne potrzeby dziecka i  jego zdolności, w celu aktywi-
zacji w obrębie przedmiotów artystycznych. Taniec, sztuka, muzyka 
i plastyka są tak ekspresyjnymi i komunikatywnymi dyscyplinami, 
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że dziecko z FASD może być w nie zaangażowane tak głęboko, jak 
jest to tylko możliwe.

Praca na lekcjach sztuki zakłada:
• Rozwijanie umiejętności wyrażania siebie;
• Znajomość faktów i  zasad tworzenia sztuki zdobytych przez 

aktywne uczestnictwo w zajęciach;
• Wykorzystanie sztuki do rozszerzenia umiejętności tworzenia 

i występów publicznych;
• Użycie wielu środków wyrazu w pokazywaniu swoich odczuć, 

myśli i wyobrażeń.
Edukacja muzyczna pozwala uczniowi na dostosowanie swoich 

zachowań do dźwięków. Jako forma komunikacji i  tworzenia, słu-
chanie muzyki jest pomocne w komunikowaniu się i wyrażaniu swo-
ich myśli oraz odczuć w innej formie niż forma pisemna.

Edukacja taneczna pozwala przekształcić wyobrażenia i  myśli 
w gesty i ruchy. Taniec jest zatem innym językiem dla ucznia z FASD. 
Tańcem mogą zajmować się także dzieci otyłe, których sprawność 
ruchowa jest na niższym poziomie, pod warunkiem, że dostaną wy-
starczająco dużo swobody do przystosowania swoich ruchów do 
rytmu muzyki. Edukacja przez taniec daje możliwość rozwinięcia 
umiejętności samowyrażania się przez ucznia, kooperacji z innymi 
i zrozumienia dla swoich możliwości oraz możliwości innych.

Edukacja przez spektakle, przedstawienia teatralne pozwala 
uczniowi na wyrażenie siebie i zrozumienie różnic pomiędzy ludź-
mi. Dla ucznia z FASD udział w przedstawieniach może być ważnym 
ogniwem w rozwoju i dostosowaniu się do życia w społeczeństwie. 
Sztuki teatralne dają możliwość analizowania szeregu sytuacji, do-
świadczeń (pozytywnych i negatywnych) oraz ról, mogą pokazać jak 
rozwiązywać problemy, rozstrzygać konflikty i  brać odpowiedzial-
ność za zachowania i czyny. Na przykładzie przedstawień można na-
uczyć różnicy między właściwym i niewłaściwym zachowaniem spo-
łecznym i międzyludzkim, można też nauczyć zachowania w pracy 
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i prawidłowej komunikacji – tym samym uczniowie poprzez ten ro-
dzaj edukacji są przygotowani do przyszłych wyzwań. 

Edukacja plastyczna pozwala uczniowi zobaczyć potęgę tworzo-
nego obrazu, uczniowie dostają możliwość tworzenia godnych uwa-
gi autoportretów i projektów opisowych oraz poznają jedną z form 
wzajemnej komunikacji. 

Strategie postępowania z dzieckiem w szkole:
• Zapewnienie uczniom możliwości pracy w grupach;
• Połączenie koncepcji projektów z realnym światem;
• Uaktywnienie wszystkich zmysłów ucznia;
• Używanie wielu metod i sposobów nauczania;
• Aktywowanie ucznia i pobudzanie go na różne sposoby;
• Uczenie odpowiedniego zachowania społecznego;
• Zaopatrzenie uczniów w  organizery z  najważniejszymi zada-

niami;
• Dostosowanie tempa pracy do możliwości ucznia;
• Używanie modeli do wyjaśnienia zasad;
• Skierowanie uwagi ucznia na rejony, które dotyczą bezpośrednio 

jego osoby;
• Dostosowanie trudności ćwiczeń do poziomu i  możliwości 

ucznia;
• Pomaganie uczniowi w zajęciach i uczenie go odpowiedzialności;
• Zadbanie o możliwość ćwiczenia użycia słownictwa i wzboga-

cania go zarówno przy pracy zespołowej jak i w trakcie innych 
zajęć;

• Skorzystanie z asysty osób trzecich na zajęciach, jeżeli zachodzi 
taka potrzeba;

• Opracowanie nowych strategii nauczania przy pomocy innych 
nauczycieli. 

Przygotowanie, planowanie współpracy i pozytywne nastawienie 
w pierwszych dniach pracy w szkole stworzy podwaliny pod dobrą 
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naukę i pracę, a dobre stosunki z uczniem pomogą polepszyć atmos-
ferę w klasie, poprawią też samopoczucie ucznia. Pracując wspólnie 
można stworzyć intelektualny, psychiczny i społeczny nastrój wspo-
magający naukę ucznia i  zapewniający trwałość zdobytej wiedzy. 
Rozwijane są też zdolności i umiejętności ucznia z zakresu komuni-
kacji i wiary we własne możliwości201.

Warto w tym miejscu zwrócić jeszcze uwagę na kilka bardzo waż-
nych elementów dotyczących pracy z dzieckiem z FASD. 

Czy są jakieś skuteczne techniki pracy w takich sytuacjach? 
Tradycyjne techniki nauczania zakładają, że dziecko przy mini-

malnej pomocy jest zdolne do rozwiązania i realizacji powierzonych 
mu zadań. W przypadku dziecka z FASD może okazać się to niemoż-
liwe bez kompleksowej pomocy i stosowania różnorodnych metod 
nauczania, stanowiących pomost do przetwarzania informacji. Są 
to takie techniki, które działają na wiele zmysłów naraz, stymulując 
mózg dziecka. Sprawdziły się one w pracy z zaburzonymi dziećmi na 
różnych etapach nauczania, prowadząc do zmniejszenia luki eduka-
cyjnej pomiędzy dziećmi chorymi a pozostałymi uczniami.

1) Uczenie się połączone z relaksem. Uczniowie z FASD bardzo łatwo 
ulegają wpływom zewnętrznym i szybko ich to frustruje. Dlatego 
nauka powinna być oparta na prostych bodźcach wzrokowych, 
używaniu prostych zasad i konkretnego języka przy podawaniu 
werbalnych poleceń. Amerykanie postulują w tym przypadku me-
todę K.I.S.S. (Keep It Short and Smaile). Po każdym zadaniu po-
winna nastąpić krótka przerwa na relaks i odpoczynek, a jedno-
cześnie na zebranie sił i koncentrację przed kolejnym zadaniem. 

201 Część praktyczną opracowano na podstawie: Teaching Students with Fetal Alkohole 
Syndrome / Effects – A rescource Guide for Teachers, Special Programs Branch, British Co-
lumbia, Ministry of Education, 1996 rok (tłumaczenie J. Cholewa, A. Korzonek), s 35–55. 
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2) Wykorzystanie muzyki i rytmu jako strategii nauczania. Spora część 
dzieci z FASD interesuje się muzyką i lubi jej słuchać, a to jak wie-
my sprzyja stymulowaniu zarówno pamięci jak i pobieraniu infor-
macji. Dlatego wszelkie fakty lub zasady mogą być uczone przez 
wprowadzanie ich do muzyki, np. rapu lub wyliczanek – prostych 
krótkich wierszyków stosowanych dla ułatwienia przyswajania, in-
tegracji i pobierania danych z pamięci długoterminowej. Na przy-
kład: „pamiętaj chemiku młody zawsze wlewaj kwas do wody”, 
„metan, etan, propan, butan to węglowodór czy orangutan?” itp. 

3) Wykorzystanie ruchu jako integralnej części procesu nauczania. 
Ruch zdecydowanie ułatwia naukę. Przykład: skakanka do skaka-
nia pozwala na ćwiczenie liczenia, a pośrednio na poznanie fak-
tów matematycznych. Pozwala także na częściowe rozładowanie 
napięcia. 

4) Używanie „skryptów”(systemu notatek) w całym programie szkol-
nym. Krótkie, łatwe do odczytania pisemne notatki nauczyciela 
mogą być wykorzystywane do nauczania wszystkich przedmio-
tów, mogą pomóc dziecku uogólniać informacje o  świecie ze-
wnętrznym, np. na lekcjach historii łączyć wydarzenia z konkret-
nymi datami.

5) Korzystanie z  trybu wizualnego uczenia się. Warto wykorzystać 
wideo nagrania funkcjonowania klasy jako element do nauki wła-
ściwych zachowań. Codzienne odtwarzanie nagranej właściwej 
kolejności zachowań np. po przyjściu do szkoły, pozwoli w koń-
cowym etapie na opanowanie schematów funkcjonalnych i wła-
ściwe wykonywanie określonych czynności. 

6) Zastosowanie rysowania do pomocy zrozumienia pojęcia. Należy 
pozwolić i umożliwiać dziecku, tak często jak to możliwe, aby ry-
sowało ilustracje pojęć a następnie próbowało je wyjaśniać. 

7) Ograniczenie bodźców zewnętrznych. Niektórzy uczniowie z FASD 
mają poważne problemy z koncentracją swojej uwagi co sprawia, 



186 „W trosce o zdrowie dziecka i twoje” • Płodowy Zespół Alkoholowy (FAS)

że trudno im się uczyć. Dlatego warto ograniczyć niepotrzebne 
bodźce do minimum. Nie oznacza to, że prowadzone w klasie za-
jęcia powinny być jałowe i nieciekawe, bez wykorzystania jakich-
kolwiek pomocy. Chodzi raczej o to, aby ograniczyć liczbę niepo-
trzebnych w  danym momencie przyborów i  pomocy szkolnych 
pozostających w  zasięgu ręki i  wzroku ucznia. Aby zmniejszyć 
ryzyko wizualnych pokus prowadzących do rozproszenia uwagi, 
materiały nie używane powinny być przechowywane w  skrzyn-
kach lub szafach, a nie pozostawione na widoku. Dla niektórych 
uczniów nawet źle zaprojektowane oświetlenie może być powo-
dem, który je rozprasza i dekoncentruje. Takim samym proble-
mem może być dla nich jakikolwiek znaczący ruch lub szum 
w klasie. Uczniowie, którzy przejawiają problemy z koncentracją 
uwagi, słuchem, pobudliwością muszą mieć jak najmniej konku-
rencyjnego hałasu aby poradzić sobie ze stawianymi im wyma-
ganiami. Z  badań wynika, że głos nauczyciela powinien być co 
najmniej 10 do 12 decybeli głośniejszy niż poziom hałasu tła. 
Dlatego uczniów tych lepiej posadzić w  ławkach bliżej nauczy-
ciela. Problemem jest praca z  uczniem nadpobudliwym. Warto 
z jednej strony zapewnić mu maksimum ruchu, ale z drugiej mu-
simy pamiętać, że innych to rozprasza. Wiemy, że jedni uczniowie 
potrzebują ruchu po cichej i spokojnej działalności, u innych jed-
nak aktywność fizyczna powoduje nadmierne pobudzenie. Z bie-
giem czasu, uczeń powinien nauczyć się rozpoznawać, kiedy jego 
zachowanie przeszkadza innym i kiedy ma przejść do spokojniej-
szych form zabawy czy pracy. Musi także mieć świadomość, że to 
nie jest kara. Nauczyciel powinien przewidywać problemy zanim 
nastąpi eskalacji zachowań problemowych. Jednym ze sposobów 
na to jest zapoznanie oraz nauczenie ucznia odczytywania sygna-
łów informujących go o potrzebie zmiany zachowania, zwłaszcza 
w  sytuacji gdy zaczyna to przeszkadzać innym. Tak więc uczeń 
musi przyswoić sobie mechanizmy samoregulacyjne. Uczniowie, 
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którzy nie radzą sobie w otwartej klasie często mają również pro-
blemy w sytuacji jeden-na-jeden202.

Praca z  dzieckiem z  FASD może przynieść wiele niepowodzeń, 
rozczarowań, trudności ale także wiele sukcesów. Przez współpracę 
z wszystkimi środowiskami edukacyjnymi dziecka, reagując na spe-
cyficzne wyzwania jakie pojawiają się w  kontekście pracy z  dziec-
kiem z FASD, nauczyciele mogą stanowić ważne ogniwo w łańcuchu 
wsparcia, potrzebne tym dzieciom do odniesienia sukcesu w szkole 
i miejscowej społeczności. Warto jednak pamiętać o kilku podstawo-
wych zasadach pracy z takim dzieckiem. 
Diagram 17. Zasady pracy z uczniem z FASD.

Źródło: opracowanie własne.

202 Zob. M. Banach, Problemy szkolne dziecka z FAS, w: Dziecko i rodzina w różnych obszarach 
wsparcia instytucjonalnego i pozainstytucjonalnego, J. Matejek, R. Spyrka-Chlipała (red.), Kraków 
2013, s. 141–143.
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Jak zatem rodzice mogą skutecznie pomóc dziecku funkcjono-
wać w szkole?
Warto zacząć od oceny sytuacji dziecka w klasie i w szkole. Możesz 

zrobić to sam lub poprosić o to znajomego, pedagoga, psychologa. 
• Zobacz jak dziecko funkcjonuje w klasie i w  szkole, sprawdź 

jego relacje z nauczycielem, postaraj się poznać bariery lub po-
zytywy w ich wzajemnych relacjach. 

• Współpracuj z nauczycielem kiedy to tylko możliwe, wymie-
niajcie informacje na temat dziecka, starajcie się go zrozumieć. 
Wykorzystuj wszystkie nadarzające się okazje do poznania 
dziecka. 

• Daj dziecku spokój. Pozwól mu czasem odpocząć, nie zmuszaj 
do pójścia do szkoły.

• Znajdź wolny czas i poświęć cały dzień dziecku. Zabierz go na 
wycieczkę, zagraj z nim w grę którą najbardziej lubi lub po pro-
stu poleniuchujcie razem. 

• Pomóż dziecku uwierzyć, że pamiętasz, że dbasz o niego, daj 
mu znać, powiedz mu, że go kochasz. 

• Powiedz dziecku, że może czasem zadecydować, co dla niego 
jest najważniejsze.

• Pozyskaj pomoc z zewnątrz, jeżeli uważasz, że to konieczne. Nie 
kogoś, kto przepisze kolejną dawkę leków, ale kogoś kto pomoże 
nauczycielowi, pedagogowi, podpowie parę nowych pomysłów 
do pracy z dzieckiem i powie jak w trudnych sytuacjach sobie 
z nim radzić. Będzie doradcą i przewodnikiem rodziny.

1) Ochrona ze strony rodziców i opiekunów
Rodzice i  opiekunowie mają z  dzieckiem najbliższy i  trwający 

przez całe życie kontakt, a przez to stosunkowo najlepiej znają jego 
potrzeby i wiedzą jak zapewnić mu najskuteczniejszą ochronę i po-
moc. Stąd konieczne jest, aby znali przysługujące im i ich dzieciom 
prawa, aby mogli skutecznie walczyć o ich dobro. Szczególne zadanie 



1895. Praca z dzieckiem z FASD – metodyczne aspekty działania

i  rola przypada rodzicom w  sytuacji, gdy w  rodzinie są też dzieci 
zdrowe. Nie mogą one czuć się odtrącone czy pokrzywdzone z uwagi 
na fakt, że rodzice więcej uwagi poświęcają dziecku choremu. Dzieci 
w relacjach ze swoim chorym rodzeństwem nie mogą się ograniczać 
jedynie do opieki nad nimi, ale powinny wspólnie się bawić, rozma-
wiać, przyjaźnić.

2) Szkoła
Dziecko, które rozpoczyna naukę szkolną nie zawsze spotyka się, 

z racji swojego stanu zdrowia z dobrym przyjęciem. Stąd koniecz-
ność przeprowadzenia przez rodziców lub opiekunów stosownych 
rozmów z personelem szkoły aby zapoznać ich z problemami dziec-
ka, przekazać niezbędne informacje dotyczące strategii i sposobów 
postępowania z  takim dzieckiem, omówić działania jakie powinni 
podejmować w stosunku do dziecka, poinformować o konieczności 
przekazywania bieżących informacji o dziecku. 

3) Pomoc społeczna
Rodziny osób obciążonych FASD mogą wymagać dodatkowego 

wsparcia ze strony różnych instytucji pomocowych, do których będą 
zwracać się po pomoc o różnym charakterze – materialną, pedago-
giczną, lekarską itp. 

4) Grupy wsparcia
Ważne, a nawet konieczne jest tworzenie rodzinnych grup wspar-

cia, aby rodzice dzieci z FASD mogli ze sobą współpracować, wymie-
niać się swoimi doświadczeniami, informować o swoich problemach 
w pracy z dzieckiem. To pozwoli im przezwyciężać codzienne trud-
ności, zmniejszy obciążenie psychiczne i pozwoli na nawiązanie kon-
taktów i więzi emocjonalnych z innymi rodzicami i opiekunami203.

203 Opracowano na podstawie: Dzieci wymagające specjalnej opieki zdrowotnej. Fetal 
Alkohol Syndrome (Zespół Alkoholowy Płodu) i  Fetal Alcohol Efects (Efekt Alkoholowy 
Płodu), M. Banach, (red.), Kraków 2004, s. 46–49.
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Mamy nadzieję, że zaproponowane przez nas strategie i sposoby 
postępowania z dzieckiem chorym będą traktowane jako wskazówki 
do opracowania programów terapeutycznych, a także, że przyczynią 
się do praktycznego zastosowania tej wiedzy, przez fachowców mają-
cych kontakt z dziećmi z FASD w swojej pracy zawodowej204. Istnieje 
szansa, że efekt tak podjętych i  realizowanych wspólnie przez ro-
dziców, opiekunów, wyspecjalizowaną kadrę lekarzy, psychologów, 
pedagogów i nauczycieli działań, przyczyni się do wszechstronnego 
rozwoju dziecka i pomoże w maksymalny i optymalny sposób roz-
winąć jego możliwości.

Specyfika pomocy edukacyjnej
FAS jako nowa jednostka nie funkcjonuje w  świadomości spo-

łecznej, a brak wiedzy na temat tego zaburzenia wiąże się z trudno-
ściami w uzyskaniu pomocy. Trudności te wynikają między innymi 
z kilku przyczyn:

• braku wpisu FAS do rozporządzeń o  specjalnych potrzebach 
edukacyjnych;

• zbyt wąskiej interpretacji przepisów istniejących;
• problemów z diagnozowaniem FAS;
• niskiego poziomu wiedzy nauczycieli na temat Płodowego 

Zespołu Alkoholowego i specyfiki pracy z nim;
• zniechęcaniem się osób pracujących z uwagi na brak widocz-

nych efektów;
• braku grupy autorytetów, która doprowadziłaby do zmian 

w tym zakresie.

Przez wzgląd na to, iż system edukacji ma swoją własną definicję 
niepełnosprawności, większość dzieci z FASD może być traktowana 
jako osoba niepełnosprawna ze wszystkimi należącymi się jej forma-
mi pomocy. W świetle przepisów prawa oświatowego uczeń niepeł-
nosprawny to uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia 

204 M. Banach, A. Korzonek, Strategie i sposoby…, dz. cyt., s. 196–197.
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specjalnego wydane przez Zespół Orzekający działający przy pu-
blicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej205. Orzeczenie sta-
nowi podstawę objęcia dziecka edukacją specjalną, czyli taką re-
alizacją wychowania, kształcenia, wsparcia i  wyposażenia, jakiego 
potrzebuje dziecko, aby osiągnąć w miarę możliwości najpełniejszy 
rozwój i przygotować się do samodzielnego życia. Kształcenie spe-
cjalne może być realizowane w klasie, do której obecnie uczęszcza 
dziecko, w klasie integracyjnej, w formie nauczania indywidualnego, 
a w przypadku dzieci upośledzonych dodatkowo w szkole specjalnej.

Dzieci z FASD mają inne potrzeby edukacyjne niż ich rówieśnicy, 
a edukacja specjalna ma być odpowiedzią na te specjalne potrzeby 
edukacyjne. Specjalne potrzeby to nic innego jak powstałe w proce-
sie rozwoju oraz nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawności, które 
są przyczyną problemów w uczeniu się. Dziecku, które zostało objęte 
kształceniem specjalnym, organ prowadzący szkołę ma zapewniać 
specjalne, indywidualne zajęcia rewalidacyjne, których ilość godzin 
ustala dyrekcja szkoły. Dzieci, których stan zdrowia nie pozwala na 
uczestnictwo w zajęciach szkolnych, mogą zostać objęte nauczaniem 
indywidualnym, które przyznawane jest także na podstawie orze-
czenia. Inne formy pomocy realizowane są na podstawie opinii wy-
dawanych przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Aktywne 
zabieganie o pomoc dla dziecka leży w obowiązku każdego rodzica, 
szkoła ma natomiast obowiązek poinformować go o możliwościach 
uzyskania pomocy, jednak dalsze działania należą do niego. W przy-
padku starania się o pomoc należy:

• złożyć wniosek do poradni psychologiczno-pedagogicznej;
• zadbać o załączniki: opinia ze szkoły (przedszkola), dokumen-

tacja medyczna (jeżeli taką posiada);

205 Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 
2008 r. w  sprawie orzeczeń i  opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające 
w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1072).
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• po badaniach psychologiczno-pedagogicznych specjalista pro-
ponuje złożenie wniosku do Zespołu Orzekającego, który roz-
patrzy sprawę dziecka.

Procedura pozyskania oświadczenia jest żmudna i  długotrwała 
aczkolwiek konieczna, aby dziecko otrzymało należytą pomoc.

Oferta pomocy w systemie edukacji
„Każde dziecko może liczyć na pomoc ze strony specjalistycznych 

instytucji jakimi są poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz 
szkoły. W wielu przypadkach taka pomoc może w znacznym stopniu 
ograniczyć problemy dziecka, pomóc rozwiązać specyficzne – trud-
ne dla niego sytuacje, wynikające z zaburzeń jakimi charakteryzuje 
się FASD. Pomoc ze strony poradni psychologiczno-pedagogicznych 
może przybierać zatem różnorodną formę. Mogą to być działania 
o charakterze opiniodawczym i terapeutycznym”206.

Pomoc ze strony szkoły może przybierać różne formy. Wśród nich 
warto wymienić następujące zamieszczone w diagramie 19. 

Dzieci, u  których zdiagnozowano Płodowy Zespół Alkoholowy 
lub zaburzenia pokrewne, funkcjonują w  specyficzny sposób. 
Odpowiednio wczesna diagnoza i prawidłowo dobrana terapia może 
zminimalizować skutki działania alkoholu w  okresie prenatalnym 
i pomóc dziecku odnaleźć się w codziennym życiu. Terapia ma na 
celu usprawnianie rozwoju funkcji psychomotorycznych, a  także 
wyrównanie braków w wiedzy i umiejętnościach uczniów. Terapia 
dostosowana do potrzeb dziecka daje możliwość wszechstronnego 
rozwoju i umożliwia kompensację braków.

W  różnych okresach życia dziecka z  Płodowym Zespołem 
Alkoholowym stosuje się elementy różnych metod, wykorzysty-
wanych także w pracy z dzieckiem przejawiającym innego rodzaju 
zaburzenia rozwojowe np. w  pracy z  dzieckiem autystycznym czy 

206 M. Banach, Strategie, zasady…, dz. cyt., s. 306.
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Diagram 18. Formy pomocy ze strony poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Źródło: opracowanie własne.

Diagram 19. Formy pomocy ze strony szkoły.

Źródło: opracowanie własne.
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nadpobudliwym. Do metod najczęściej wykorzystywanych w pracy 
z dzieckiem z FASD a jednocześnie przynoszących najwięcej efektów 
należą:
• metody relaksacyjne,
• metoda Integracji Sensorycznej,
• metoda dobrego startu,
• metoda videotreningu komunikacji-VIT,
• metoda Bobatha,
• metoda Domana,
• metoda Affolter,
• metoda Ruchu Rozwijającego W. Scherborn,
• metoda Vojty,
• metoda Peto,
• zabawa.

Zrozumienie zachowania uczniów z  FASD powinno wynikać 
z  faktu traktowania go jako przejawu uszkodzenia fizjologicznego, 
a  nie winy umyślnej wynikającej ze złej woli dziecka. Należy przy 
tym podkreślać potrzebę zapewnienia dodatkowych, alternatywnych 
sposobów uczenia się. Powinno to także zmuszać nas do kierowania 
naszego myślenia o  dziecku z  zaburzeniami poalkoholowymi jako 
dziecku, które często chciałoby sprostać naszym wymaganiom, ale 
z uwagi na rozliczne zaburzenia i ograniczenia po prostu nie może. 
Nie zawsze złe zachowanie dziecka da się i  można wytłumaczyć 
w kategoriach moralnych. Z odpowiednimi modyfikacjami w zakre-
sie stosowanych przez rodziców i nauczycieli technik szkoleniowych, 
dzieci z  FASD mogą nauczyć się z  powodzeniem funkcjonowania 
w szkole i przygotować się do dorosłego, samodzielnego życia.

Charakterystyczne cechy lub zachowania pojawiające się u dziec-
ka mogą również służyć jako tzw. mocne strony i być punktem wyj-
ścia podczas pracy z nim. Jest ważne, aby je rozpoznać i wzmocnić 
w taki sposób, aby nie doprowadzić do ich wygaśnięcia lub osłabie-
nia. Warto wiedzieć, że dzieci z FASD mogą być:
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 ӹ uzdolnione np. plastycznie czy muzycznie,
 ӹ wytrwałe (w  określonych warunkach są wytrwałe, gotowe do 

ciężkiej pracy, zaangażowane, energiczne, uporczywe),
 ӹ wysoce moralne, z głębokim poczuciem sprawiedliwości,
 ӹ z silnym poczuciem własnej wartości,
 ӹ przyjazne i ufne,
 ӹ miłe i łagodne,
 ӹ lubiące się przytulać,
 ӹ wrażliwe, kochające
 ӹ ciekawe,
 ӹ energiczne,
 ӹ opiekuńcze,
 ӹ przyjazne w stosunku do młodszych dzieci i zwierząt,
 ӹ pełne poświęcenia dla partnerów i rodziców,
 ӹ bardzo słowne,
 ӹ ciężko pracują na efekty,
 ӹ chętnie współpracujące,
 ӹ z wyjątkowo dobrą długoterminową pamięcią wzrokową,
 ӹ spontaniczne, energiczne,
 ӹ ciekawe świata,
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 ӹ bogate wewnętrznie, pełne fantazji (poeci, pisarze),
 ӹ wesołe, z wielkim poczuciem humoru207.

Mając na uwadze pozytywne strony funkcjonowania dziec-
ka z  FASD oraz znając podstawowe strategie postępowania każdy, 
komu przyjdzie w praktyce zetknąć się z problemami takiego dziec-
ka jest w stanie skutecznie mu pomóc w przeżyciu szczęśliwego dzie-
ciństwa, w przygotowaniu do samodzielnego, odpowiedzialnego do-
rosłego życia. 

Podsumowując obszar podejmowanych działań dotyczących pra-
cy z dzieckiem z FASD i rodziną należy zwrócić uwagę na kwestię 
opracowania nowych sposobów profilaktyki i  budowania świado-
mości w tym zakresie, co stanowi także ważne zadanie w kontekście 
kondycji zdrowotnej współczesnego społeczeństwa. W tym zakresie 
można wskazać znaczne możliwości oddziaływania pracowników 
socjalnych, asystentów rodziny, pedagogów, nauczycieli i  wycho-
wawców kształtujących postawy kolejnych pokoleń młodych ludzi. 
Poczyniono już znaczne postępy w  propagowaniu wiedzy o  FASD 
i  zapobieganiu temu niekorzystnemu dla społeczeństwa zjawisku. 
Kampanie reklamowe, spoty emitowane w środkach masowego ko-
munikowania to znaczący przykład takich działań. I chociaż jest już 
dziś oczywiste, że picie przez kobietę ciężarną alkoholu grozi uszko-
dzeniem płodu, to niestety wiedza ta nie jest jeszcze wiedzą elimi-
nującą czy nawet ograniczającą fakt występowania tego zjawiska. 
Wydaje się, że ciągle to działania niewystarczające. 

207 Zob. M. Banach (red.), Dzieci wymagające specjalnej opieki zdrowotnej, Kraków 
2004, s. 13. 
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Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
prowadzi od momentu powstania szeroko zakrojone działania edu-
kacyjne, które mają doprowadzić do zwiększenia świadomości szko-
dliwości spożywania alkoholu w ogóle, a w szczególności jego spo-
żywania w czasie ciąży. Dowodem tego są cytowane wyniki licznych 
badań prowadzonych od lat w tym zakresie. Nadal jednak wiele osób 
nie zdaje sobie sprawy z zagrożeń związanych z prenatalną ekspo-
zycją na alkohol. Upowszechnienie rzetelnych informacji na temat 
ryzyka związanego z  alkoholem jest działaniem zmierzającym do 
wyeliminowania picia wśród kobiet ciężarnych. Fakt, że zostały one 
zapytane o picie alkoholu przez pracownika służby zdrowia, ma dużą 
szansę sprawić, że wiedza ta staje się bardziej osobista, przez co bar-
dziej oddziałuje na wyobraźnię powodując oczekiwaną reakcję tzn. 
decyzję o abstynencji. Rutynowe pytanie kobiet ciężarnych o picie 
alkoholu stwarza dogodną okazję do zwrócenia uwagi na tę kwestię, 
a pracownicy służby zdrowia zyskują szansę ostrzeżenia kobiet, któ-
re piją alkohol o zagrażającym zdrowiu ich, a zwłaszcza ich potom-
stwa działaniu etanolu. Poruszenie tej sprawy w przypadku kobiet 
nadużywających alkoholu, i  które same nie są w stanie zaprzestać 

6.  
Metody monitorowania spożycia alkoholu  
przez kobiety w ciąży
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picia, może stać się okazją do szukania pomocy u specjalistów zaj-
mujących się leczeniem osób uzależnionych. 

Opracowano wiele testów oceniających picie alkoholu wśród cię-
żarnych. Niektóre z tych badań wykorzystują wskaźniki biochemicz-
ne, świadczące o zaburzeniu przez alkohol homeostazy ustrojowej. 
Istnieją również metody wykorzystywane do prowadzenia badań 
przesiewowych polegające na stosowaniu różnego rodzaju kwestio-
nariuszy dotyczących sposobu picia alkoholu. Rutynowe zadawanie 
pytań o  ilość wypijanego alkoholu może zmierzać do identyfikacji 
kobiet ciężarnych pijących w sposób, który sam w sobie nie szkodzi 
matce, ale może okazać się szkodliwy dla płodu. Stwierdzenie spo-
żywania alkoholu przez matkę w czasie ciąży może stać się podstawą 
do ustalenia rozpoznania FASD u jej potomstwa.

Udokumentowanie takiego faktu jest jednym z kryteriów diagno-
stycznych FASD. W tym kontekście ważne jest oznaczenie wspólne-
go przelicznika zawartości alkoholu w napojach o różnym jego stę-
żeniu. Jednostką przeliczeniową jest jeden drink standardowy odpo-
wiadający 250 ml piwa, 100 ml wina oraz 30 ml wódki. 

W czasie konstruowania kwestionariuszy pojawiły się obawy, iż 
bezpośrednie pytania o  picie alkoholu mogą wyzwolić system iluzji 
i zaprzeczeń charakterystyczny, jak wynika z prostej obserwacji ży-
cia, nie tylko dla osób uzależnionych, a w efekcie dawać wynik fałszy-
wie ujemny. Jednak zwolennicy tego typu badań założyli, że można 
ominąć ten problem, zadając pytania nie wprost ale np. o stosunek 
bliskich do sposobu picia kobiety, czy o jej tolerancję na alkohol208. 
Do dnia dzisiejszego opracowano różne metody ankietowe służące 
do oceny abstynencji, częstości używania i nadużywania alkoholu. 
Wykorzystuje się w tym celu kwestionariusze samoopisowe i formy 
wywiadu ustruktualizowanego. Testem który początkowo nie był na-

208 M. Russell, Nowe testy badające picie ryzykowne wśród kobiet ciężarnych. Testy  
T-ACE, TWEAK i  inne, „Alkohol a Zdrowie”, Uszkodzenia płodu wywołane alkoholem, 
Warszawa 1998, s. 107.
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stawiony na badanie kobiet ciężarnych, ale stanowi źródło takich py-
tań jest test MAST (Michigan Alcoholism Screening Test)209.

Zamiarem jego autorów było skonstruowanie jednoznacznego, 
prostego wywiadu który mógłby być zastosowany nie tylko przez 
specjalistów zajmujących się uzależnieniami, ale również przez per-
sonel nieprofesjonalny w tej dziedzinie. Jest on oparty na 24 jedno-
znacznych i prostych pytaniach, a  jego wypełnienie zajmuje około 
10 minut210. Fakt, że jest on dość długi, czyni go mało praktycznym 
w powszechnym użyciu. Ze względu na trudności, na jakie natrafiają 
klinicyści próbując trafnie rozpoznać FASD, podejmowane są wysił-
ki zmierzające do stworzenia prostych kwestionariuszy, zawierają-
cych pytania o objawy charakterystyczne dla tego zespołu. 

Prace nad uproszczeniem testu MAST doprowadziły do powsta-
nia kwestionariusza o nazwie CAGE. Kwestionariusz ten jest krót-
szy i  nadaje się do stosowania w  placówkach podstawowej opieki 
zdrowotnej211. Jego czułość oceniana jest na 43–94%, co stawia go 
na równi z  MAST, natomiast charakteryzuje się większą prostotą. 
Jednym z mankamentów kwestionariusza CAGE jest jego słaba czu-
łość w wykrywaniu niskich, ale ryzykownych poziomów picia alko-
holu. Wadę tę można zlikwidować wzbogacając test o pytania doty-
czące ilości i częstotliwości spożywania alkoholu. 

W oparciu o poprzednie kwestionariusze MAST i CAGE przygo-
towano test dla celów badań przesiewowych, skierowanych do kobiet 
ciężarnych T-ACE. Składa się on z 4 prostych pytań i wypełnienie go 
zajmuje około jednej minuty. Pozwala wykryć bieżącą konsumpcję 
alkoholu oraz picie ryzykowne lub alkoholizm w przeszłości u ko-
biety ciężarnej. Nazwa kwestionariusza pochodzi od pierwszych liter 
słów: Tolerance, Annoyed, Cut i  Eye-openner, charakteryzujących 

209 Więcej informacji oraz sam kwestionariusz dostępny jest na na stronie: http://
www.psychologia.net.pl/artykul.php?level=51(dostęp z dn. 6.07. 2015).

210 P. Raczyński, Materiały Informacyjne o Płodowym Zespole Alkoholowym FAS dla 
lekarzy, Warszawa 2007, s. 7.

211 Tamże, s. 8.
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cztery czynności związane ze spożywaniem alkoholu. Wyniki obli-
cza się w następujący sposób: pozytywna odpowiedź na pytania A, 
C, E to 1 pkt. Odpowiedź pozytywna na pytanie T to 2 punkty, jeżeli 
do uzyskania dobrego samopoczucia osoba potrzebuje wypić 3 lub 
więcej porcji alkoholu. Za dodatni wynik testu uważa się wynik 
2 lub więcej punktów (prawdopodobnie badana kobieta pije alkohol 
w sposób ryzykowny)212.

Kolejnym testem przeznaczonym do badań przesiewowych ko-
biet ciężarnych jest test TWEAK. Podobnie jak test T-ACE obejmuje 
on kilka kluczowych pytań związanych ze  spożywaniem alkoholu, 
a  jego nazwa pochodzi od pierwszych liter określających zjawiska 
związane z alkoholizowaniem się tj. Tolerance, Worried, Eye-opener, 
Amnestia, Cut down. 

Mechanizm obliczania wyników jest podobny jak w  powyż-
szym teście tj. pozytywna odpowiedź na pytania A, E, K  to 1 pkt. 
Pozytywna odpowiedź na pytanie T i W to 2 pkt. W pytaniu T wyso-
ki poziom tolerancji powinien być oceniany na 2 pkt, jeżeli do uzy-
skania dobrego samopoczucia osoba potrzebuje wypić 3 lub więcej 
porcji alkoholu. Gdy łączny wynik wynosi 2 lub więcej oznacza to, że 
badana kobieta prawdopodobnie pije ryzykownie213. Analiza badań 
wykazała, że za pomocą trzech pytań można było zidentyfikować 
70% kobiet wykazujących dwie lub więcej cech typowych dla picia 
ryzykownego. Pytania te dotyczyły uświadamianych sobie epizodów 
utraty przytomności po alkoholu, poczucia konieczności zaprzesta-
nia picia oraz zgłaszanych skarg lub obaw ze strony najbliższych ba-
danego z powodu jego picia. Kwestionariusz został utworzony przez 
kombinację powyższych pytań z pytaniem o tolerancję alkoholu z te-
stu T-ACE oraz pytaniem dotyczącym porannego picia z kwestiona-
riusza CAGE, w którym stawia się cztery pytania dotyczące okolicz-
ności spożywania alkoholu. Kryteria oceny: Odpowiedź „TAK” na 

212 M. Russell, Nowe testy…, dz. cyt., s. 109.
213 Tamże, s. 9–10.
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jedno z pytań – Podejrzenie problemów alkoholowych, Odpowiedź 
„TAK” na dwa lub więcej pytań -wysoce prawdopodobne jest wystę-
powanie poważnych problemów alkoholowych214.

Test pozwalający zebrać ilościowe informacje na temat picia alko-
holu to kwestionariusz AUDIT (Alcohol Use Disorders Identification 
Test). Kwestionariusz składa się z  dwóch części. W  pierwszej tzw. 
wywiadzie alkoholowym zawarto 10 pytań wyskalowanych od 0 do 
4 punktów. Udzielając odpowiedzi wybieramy wartość odpowiedzi 
właściwą dla danego pytania. W części drugiej czyli badaniu klinicz-
nym zawartych jest osiem kategorii związanych z przejawami fizycz-
nymi choroby alkoholowej np. dotyczących urazów głowy, złamań 
kości, zaczerwienienia spojówki, unaczynienia skóry powyżej nor-
my, drżenie rąk, powiększenie wątroby oraz wartości gamma-glu-
tamylo-transpeptydazy GGTP. Osoby które uzyskały 8 lub więcej 
punktów uważa się za przypadki wymagające pogłębionej diagno-
styki. Osoby z podwyższonymi wynikami w trzech pierwszych ska-
lach, przy niepodwyższonych wynikach w pozostałych, to prawdo-
podobnie osoby pijące w  sposób ryzykowny. Podwyższone wyniki 
w skalach 4–6 sugerują uzależnienie od alkoholu. Podwyższenie wy-
ników w pozostałych skalach sugerują picie szkodliwe215.

AUDIT zalecany jest przez Światową Organizację Zdrowia 
i uwzględnia dane z  badania fizykalnego oraz niektóre wyniki ba-
dań laboratoryjnych216. Jest to jeden z najczęściej stosowanych i uwa-
żany za najbardziej wartościowy wśród testów przesiewowych do-
tyczących problemu nadużywania alkoholu. Powstał jako rezultat 
międzynarodowych badań rozpoczętych na zlecenie WHO w roku 
1982, których celem było opracowanie prostego w użyciu narzędzia 
przesiewowego. Miały one spełniać swoje zadanie niezależnie od ist-
niejących warunków, posiadanych metod i środków przez pracow-

214 www.psychologia.net.pl/artykul.php?level=51 (dostęp z dn. 6.07.2015).
215 http://www.psychologia.net.pl/artykul.php?level=51(dostęp z dn. 6.07.2015).
216 Tamże, s. 10–13.
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ników służby medycznej w  krajach o  różnym poziomie rozwoju. 
W toku prac przeprowadzono badania porównawcze w sześciu kra-
jach od Europy poprzez Afrykę i obie Ameryki. Na język polski zo-
stała przetłumaczona publikacja prezentująca to narzędzie przesie-
wowe. Procedura tego kwestionariusza została opracowana przez 
Ekspertów WHO w celu rozpoznawania osób pijących w sposób ry-
zykowny lub szkodliwy dla swego zdrowia. Nie koncentruje się on 
na rozpoznawaniu osób mających już zaawansowane problemy al-
koholowe, ale diagnozuje te osoby, które są na najlepszej drodze do 
tego, aby poważne problemy zdrowotne pojawiły się u  nich. Tego 
typu wczesne rozpoznanie może w konsekwencji zapobiec dalszym 
problemom, jeśli oczywiście pacjent przyjmie sugestię przeprowa-
dzającego wywiad, aby ograniczyć picie alkoholu. Podstawowym na-
rzędziem rozpoznawania wstępnego jest dziesięciopunktowy kwe-
stionariusz wywiadu nazwany „Testem Rozpoznawania Zaburzeń 
Związanych z Piciem Alkoholu”. Zawiera on pytania dotyczące spe-
cyficznych cech używania i działania alkoholu. Pierwsze trzy pyta-
nia pozwalają na uzyskanie informacji o ilości i częstotliwości picia 
alkoholu, trzy kolejne pytają o objawy uzależnienia, cztery pozostałe 
dotyczą problemów powodowanych przez alkohol w tym zmian psy-
chicznych. Przy przeprowadzanych badaniach porównawczych oka-
zało się, że narzędzie posiada zgodność wewnętrzną skal i  ich wy-
soką korelacje z poziomem konsumpcji alkoholu. Pytania są trafne 
i posiadają zdolność do rozróżniania osób umiarkowanie pijących 
od tych, którzy piją w sposób szkodliwy. Prócz tego kwestionariusza 
zostało opracowane Kliniczne Narzędzie Przesiewowe. Lekarz prze-
prowadzając wstępne rozpoznanie przy jego pomocy, nie musi pytać 
pacjenta o picie alkoholu. Jest to szczególnie pomocne w przypad-
kach, kiedy osoba badana przyjmuje postawę obronną i nie chce roz-
mawiać o piciu alkoholu. Kwestionariusz składa się z pytań o dozna-
ne urazy przed 18 rokiem życia, następnie zawiera punkty badania 
klinicznego oraz badania krwi. 
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Autorzy publikacji prezentującej test AUDIT wymieniają jego 
następujące zalety: jest narzędziem wystandaryzowanym w sześciu 
krajach i  jest jedynym testem przesiewowym przeznaczonym do 
stosowania w  różnych krajach. Rozpoznaje picie szkodliwe i  ryzy-
kowne, jest szybki i elastyczny. Test jest pomyślany, jako narzędzie 
dla pracowników podstawowej opieki zdrowotnej. Zawiera proce-
durę uzupełniającą (Kliniczne Narzędzie Przesiewowe) nie mającą 
charakteru specyficznie „alkoholowego”, jest zgodny z  kryteriami 
i definicjami picia alkoholu oraz uzależnienia od alkoholu, zawar-
tymi w Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Przyczyn Zgonów, 
dotyczy aktualnego poziomu i  stylu życia. Pozytywne rozpoznanie 
przy pomocy kwestionariusza AUDIT lub Klinicznego Narzędzia 
Przesiewowego powinno pociągać za sobą dokładniejsze badania 
przeprowadzane przez osobę zajmującą się profesjonalną pomocą 
osobom uzależnionym w formie pogłębionej diagnozy uzależnienia 
i zaproponowaniu terapii.

Badania na temat spożycia alkoholu pokazują niepokojący 
wzrost liczby kobiet i młodych dziewcząt, które sięgają po alkohol. 
Specyfika ich uzależnienia, która sprawia że dużo rzadziej zgłaszają 
się na terapię dla uzależnionych od alkoholu powoduje, że ważne 
jest stosowanie badań przesiewowych podczas każdej wizyty lekar-
skiej. Kobiety częściej niż mężczyźni korzystają z usług medycznych 
ponieważ większy ich odsetek cierpi na różnego rodzaju zaburze-
nia somatyczne (gastryczne, ginekologiczne), zaburzenia depresyj-
no-lękowe, a  także częściej używają środków uspokajająco-nasen-
nych lub przeciwbólowych. Pytanie o spożywanie alkoholu powin-
no być więc stałym elementem wywiadu lekarskiego. Każdy lekarz, 
a zwłaszcza lekarz pierwszego kontaktu oraz lekarz ginekolog, powi-
nien umieć posługiwać się testami MAST, CAGE, T-ACE, AUDIT. 
Badania przesiewowe stanowią pierwszą linię obrony przeciwko 
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występowaniu różnego rodzaju chorób i  zaburzeń w  tym FASD217. 
Jak wynika z analizy badań pochodzących z 2009 roku dotyczących 
zachowań zdrowotnych kobiet w ciąży, wśród Polek najczęściej cią-
ża była potwierdzona przez lekarza ginekologa w 5–6 (30%) i 7–8 
tygodniu (26%), wcześniej (w 1–4 tygodniu) potwierdzenie uzysku-
je 16% kobiet, zaś później (po 9 tygodniu) 25%218. Biorąc pod uwa-
gę te dane oraz fakt, że najgroźniejsze skutki picia alkoholu dotyczą 
pierwszego trymestru ciąży, można pokusić się o stwierdzenie, że in-
formacje na temat wzorów picia napojów alkoholowych przed ciążą, 
jak również edukacja, poradnictwo i  interwencje powinny być po-
dejmowane w stosunku do kobiet w wieku prokreacyjnym nie tylko 
wtedy, kiedy potwierdzony już jest fakt zajścia w ciążę, ale zawsze, 
gdy picie alkoholu przez kobiety pozostające pod opieką medyczną 
nosi znamiona ryzykownego. Jak zostało wykazane, objęcie fachową 
i troskliwą opieką kobiet pijących alkohol w ciąży oraz podnoszenie 
świadomości ogółu społeczeństwa na temat teratogennego działania 
etanolu na rozwijający się płód w świetle najnowszych badań na ten 
temat, staje się sprawą niezwykle pilną i ważną. 

Rutynowe badania przesiewowe, mające na celu wyodrębnić spo-
śród populacji (np. grona pacjentów danego lekarza) osoby które 
mogą wykazywać badane zaburzenie, są praktyką stosunkowo świeżą, 
ale mającą solidne podstawy. W 1990 roku w Washington Institute of 
Medicine opublikowano przełomowy raport na temat wprowadzenia 
na szerszą skalę leczenia nadużywania alkoholu i narkotyków. Jego 
autorzy zalecali, żeby wszyscy pacjenci zgłaszający się do poradni byli 
badani przesiewowo pod kątem różnych problemów ze zdrowiem, 
mogących wynikać z picia alkoholu, i jeżeli będzie to konieczne pod-
dawani krótkiej interwencji albo kierowani na leczenie. Kobiety, któ-
re uzyskały pozytywne wyniki w kwestionariuszach przesiewowych, 

217 A. Nowosielska, Badania przesiewowe, http://www.psychologia.edu.pl/index.php? 
dz=strony&op=spis&id=7600, (dostęp z dn. 05.06.2014).

218 A. Wojtyła i wsp., Zachowania zdrowotne…, dz. cyt., s. 86.
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powinny zostać poddane dalszej ocenie i  krótkiej interwencji, aby 
zredukować ryzyko dla rozwijającego się płodu i  zwiększyć szanse 
na szczęśliwe rozwiązanie. Takie stanowisko przedstawiła angiel-
ska Royal College of Obstetricians and Gynecologists w wytycznych 
z 2006 roku dotyczących problemu spożywania alkoholu w okresie 
poprzedzającym zapłodnienie i w czasie ciąży219. 

Także Polskie Towarzystwo Ginekologiczne powołało grupę eks-
pertów, którym postawiono za cel opracowanie, a  następnie, przy 
wsparciu odpowiednich zarządzeń Ministerstwa Zdrowia, wdro-
żenie aktualnych zaleceń w  zakresie opieki przedkoncepcyjnej220. 
Oprócz konieczności przeprowadzenia wywiadu i  rozmowy na te-
mat szkodliwości alkoholu z  każdą pacjentką planującą ciążę oraz 
kobietą ciężarną, wskazano również na możliwość zastosowania bio-
chemicznych metod monitorowania spożywania alkoholu przez ko-
biety ciężarne. Szkodliwe dla zdrowia spożywanie alkoholu prowa-
dzi do zmian metabolicznych, których konsekwencją jest pojawianie 
się we krwi oraz moczu różnych związków chemicznych. Związki 
te mogą spełniać rolę biologicznych wskaźników używania a nawet 
uzależnienia od alkoholu221.

Dysponujemy wynikami badań, przeprowadzonych pod kierun-
kiem K. Niemca w Instytucie Matki i Dziecka, których celem było 
ustalenie przydatności oznaczania aktywności beta-heksozoamini-
dazy oraz y-glutamylotranspeptydazy w  moczu do monitorowania 
spożycia alkoholu przez kobiety ciężarne w pierwszym trymestrze 
ciąży i oceny wpływu alkoholu etylowego na rozwój płodu. Grupę 
badaną stanowiły 22 ciężarne deklarujące abstynencję. Wstępne 

219 T. Niemiec, Wpływ alkoholu na przebieg ciąży. Aktualne (2006 r.) stanowisko 
Royal College of Obstetricians and Gynaecologistes, „Medycyna Praktyczna Ginekologia 
i Położnictwo” 2007, nr 3.

220 Zob. tamże, s. 48. 
221 E. Czech, M. Hartleb, Tradycyjne i nowe wskaźniki biologiczne spożywania alkoholu 

w  ilościach szkodliwych dla zdrowia, ,,Alkoholizm i Narkomania” 2007, tom XX, nr 1, 
s. 103–118.
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wyniki badań dowodzą, że związki te mogą spełniać rolę biologicz-
nych wskaźników używania alkoholu. Co trzecia próbka spośród 22 
badanych, deklarujących abstynencję ciężarnych wskazywała, że ko-
bieta piła w czasie ciąży, badanie pokazało zatem większą przydat-
ność tych wskaźników w wykrywaniu picia alkoholu przez ciężarne, 
niż badania ankietowe222.

Badania przesiewowe pod kątem problemów związanych z alko-
holem można prowadzić w wielu populacjach i w różnych warun-
kach. Powszechne ich stosowanie umożliwiłoby uzyskanie odpowie-
dzi na pytanie, jaka jest faktycznie skala problemu (głównie iden-
tyfikacja i  zbadanie dzieci narażonych na działanie alkoholu pod-
czas życia płodowego), oraz podjęcie odpowiednich działań profi-
laktycznych. Pewną orientację w nasileniu problemu alkoholowego 
daje również dość popularny w  Polsce test, który powstał w  ame-
rykańskim szpitalu John Hopkins’ University w Baltimore w stanie 
Maryland, jednak zawarte w nim pytania mogą dać wielu osobom 
materiał do przemyśleń. Składa się on z dziewiętnastu pytań doty-
czących kwestii związanych z piciem alkoholu223.

Z dołączonej instrukcji wynika, że w przypadku udzielenia rzetel-
nych odpowiedzi, uzyskanie jednej twierdzącej odpowiedzi powin-
no być ostrzeżeniem, że można stać się alkoholikiem. Dwie twier-
dzące odpowiedzi świadczą z dużym prawdopodobieństwem o uza-
leżnieniu, natomiast trzy, zdaniem autorów, przemawiają definityw-
nie za uzależnieniem od alkoholu. W ocenie wyników testu należy 
uwzględnić oczywiście polską specyfikę, pewną dowolność interpre-
tacji w  tłumaczeniu poszczególnych pytań oraz fakt, że nie był on 
standaryzowany na polskiej populacji. Zastrzeżenia te nie pozwalają 
używać testu dla celów badawczych czy diagnostycznych.

222 K. Niemiec i wsp., Oznaczenie aktywności beta-heksozoaminidazy oraz y-glutamy-
lotranspeptydazy w  moczu jako markerów spożycia alkoholu przez kobiety ciężarne-do-
niesienia wstępne,” Medycyna wieku rozwojowego”, 2003, tom VII, 4 część II, s. 629–638.

223 B.T. Woronowicz, Alkoholowe vademecum dla każdego, Zakroczym 1993.
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Dobrym podziałem ilustrującym rozwój choroby alkoholowej jest 
wyróżnienie w  niej trzech faz. Pierwsza faza, to faza ostrzegawcza, 
druga – krytyczna i trzecia – chroniczna. Pokazują one objawy cha-
rakterystyczne dla kolejnych etapów narastania choroby. Dzięki nim 
pacjenci mogą od razu zdiagnozować, na którym z etapów się obecnie 
znajdują. Etapy te odpowiadają wyróżnionym przez Elvina Mortona 
Jellinka fazom rozwoju i  pogłębianiu się uzależnienia od alkoholu. 
Test, czyli „Karty Jelinka” uwzględnia specyficzne uwarunkowania 
nadużywania alkoholu przez kobiety i  mężczyzn. Dlatego istnieją 
dwa oddzielne zestawy pytań różne dla przedstawicieli każdej płci. 

Możemy wskazać pewne momenty w przebiegu tej choroby, które 
określamy kluczowymi lub objawami osiowymi. Oznacza to, że pra-
wie każdy alkoholik ma (lub miał) te objawy i  są to przede wszyst-
kim: zmiana tolerancji na alkohol, początkowo zwiększenie, w ostat-
niej fazie zmniejszenie tolerancji, palimpsety, czyli „przerwy w ży-
ciorysie” (rodzaj krótkiej amnezji związanej z piciem, ale bez utraty 
przytomności), klinowanie – czyli likwidowanie negatywnych skut-
ków picia alkoholu – alkoholem, utrata kontroli – tzn. osoba pijąca 
nie może logicznie wybrać – pić, czy nie pić, a kiedy zaczyna pić, nie 
jest w  stanie swobodnie wybrać czy przestać, czy pić dalej. Jest to 
proces, który uniemożliwia kontrolowanie ilości wypijanego alko-
holu. Nie jest w stanie przewidzieć ilości i czasu picia, ciągi opilcze 
– najczęściej kilkudniowe do wielomiesięcznych ciągów picia dzień 
po dniu. Choroba alkoholowa ma również swój koniec (tak, jak każ-
da inna choroba), są jedynie dwa wyjścia – śmierć albo zaprzesta-
nie picia. Nie leczona choroba zwykle prowadzi do śmierci. Mało 
jednak jest aktów zgonu, na których lekarz wypisuje jako przyczynę 
alkoholizm. Najczęściej są to inne choroby wynikające z picia. Z re-
guły uznaje się, że alkoholizm jest chorobą chroniczną – oznacza to, 
iż zdecydowana większość osób, które poradziły sobie z problemem 
i osiągnęły stan trzeźwienia – nie będzie mogła powrócić do kontro-
lowanego spożycia. 
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Osobami, które są w  stanie skutecznie zidentyfikować kobiety 
ciężarne pijące alkohol są lekarze ginekolodzy, do których zgłaszają 
się pacjentki. Lekarz powinien umieć zastosować skuteczne działa-
nia profilaktyczne. Spokojna i rzeczowa rozmowa z pacjentką musi 
być prowadzona z życzliwością i bez osądzania. W czasie takiej roz-
mowy lekarz powinien dostarczyć informacji na temat negatywnych 
skutków działania alkoholu etylowego na płód, niezwykle istotna jest 
identyfikacja kobiet z grupy wysokiego ryzyka picia alkoholu w ciąży. 
W okresie przed ciążą okazją do udzielenia porad w tym zakresie są 
wizyty profilaktyczne, a w czasie ciąży interwencje zapobiegające FAS 
powinny być włączone do rutynowej opieki nad kobietą ciężarną. 

Działania profilaktyczne prowadzone przez lekarzy ginekologów 
można usystematyzować dzieląc je na trzy kolejne stopnie. Podział 
taki jest uwarunkowany możliwościami diagnostycznymi i ograni-
czeniami czasowymi. 

Do pierwszego stopnia można zaliczyć działania profilaktyczne 
uniwersalne. Ich celem jest informowanie wszystkich zgłaszających 
się pacjentek o potencjalnych negatywnych skutkach wewnątrzma-
cicznej ekspozycji płodu na działanie alkoholu. Kobiety ciężarne 
powinny być zawsze pytane o  spożywanie alkoholu, a  w  przypad-
ku kobiet pijących należy przeprowadzić indywidualną interwencję 
w celu zaniechania spożywania alkoholu. Lekarz powinien również 
znać adresy miejsc, w których można uzyskać specjalistyczną pomoc 
i dysponować materiałami informacyjnymi na temat negatywnych 
skutków wewnątrzmacicznego działania alkoholu na płód. 

Działania profilaktyczne pierwszego stopnia sprowadzają się do 
powstrzymania przyszłej matki od picia alkoholu, a  w  przypadku 
podejrzenia o ryzyko wystąpienia problemu alkoholowego do prze-
konania pacjentki w zakresie zaprzestania picia alkoholu w ciąży. 

Działania profilaktyczne drugiego stopnia to działania wybiór-
cze, skierowane do pacjentek o wysokim stopniu ryzyka wystąpie-
nia problemu spożywania i  nadużywania alkoholu. Obejmują one 
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określenie ilości spożywanego w ciąży alkoholu oraz oceny pozio-
mu ryzyka. W przypadku braku efektów przeprowadzenie kolejnych 
interwencji lub skierowanie do ośrodka specjalistycznego. Celem 
tych działań jest interwencja przed ciążą lub we wczesnym jej okre-
sie, mająca na celu doprowadzenie do zaprzestania lub wyraźnego 
ograniczenia spożywania alkoholu przez pacjentki z  grup ryzyka. 
Identyfikacja problemu i odpowiednio wczesna skuteczna interwen-
cja może w dużym stopniu ograniczyć liczbę negatywnych skutków 
ekspozycji płodu na działanie alkoholu etylowego. 

Działania profilaktyczne trzeciego stopnia to już działania skiero-
wane do pacjentek z rozpoznanym w okresie ciąży problemem uży-
wania i  nadużywania alkoholu. U  pacjentek z  tej grupy występuje 
duże prawdopodobieństwo urodzenia dziecka z uszkodzeniami spo-
wodowanymi wewnątrzmaciczną ekspozycją na działanie alkoholu 
etylowego. Po identyfikacji problemu przy braku skutecznej inter-
wencji lekarz powinien kierować pacjentki z takiej grupy na odpo-
wiednie leczenie specjalistyczne. Jak wynika z  badań naukowych, 
poradnictwo wspierające i pomoc socjalna u około 60–80% kobiet 
ciężarnych ograniczenie spożycia alkoholu przed zakończeniem cią-
ży, a u 35–50% zaprzestanie intensywnego picia alkoholu. Podkreśla 
się ponadto, że informacje uzyskane od lekarzy są uznawane za wia-
rygodne, co dodatkowo uzasadnia konieczność interwencji lekar-
skiej224. 

Jeżeli jednak kobieta zdecyduje się na spożywanie alkoholu w cza-
sie ciąży to zawsze będzie to grozić wystąpieniem FASD.

Jak zatem skutecznie diagnozować jakikolwiek stopień 
poalkoholowych zaburzeń płodu?

W praktyce diagnostycznej można wstępnie wykorzystać przed-
stawione powyżej narzędzia, które diagnozują jeden z ważnych ele-
mentów diagnozy Płodowego Zespołu Alkoholowego – spożywanie 

224 P. Raczyński, Materiały informacyjne o FAS dla lekarzy, Warszawa 2007, s 14–15.
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przez kobietę alkoholu w trakcie ciąży. Sama diagnoza FAS nie jest 
już taka prosta. Jej elementem mogą być badania z wykorzystaniem 
najnowocześniejszych urządzeń tj. tomografii komputerowej, rezo-
nansu magnetycznego na zobrazowanie deformacji poszczególnych 
struktur mózgu dziecka, którego matka spożywała alkohol. Są to jed-
nak badania kosztowne i realizowane wyłącznie na zlecenie lekarzy. 

Narzędziem, które mogą wykorzystwać w diagnostyce pedagodzy, 
psycholodzy lub inne przeszkolone osoby to opracowany przez ame-
rykańskich naukowców formularz oceny diagnostyczej FAS opubli-
kowany w 2004 roku przez Uniwersytet w Waszyngtonie. „Spośród 
zalet tego formularza, o czym piszą jego autorzy, należy wymienić: 
zwiększenie precyzji i dokładności diagnozy za pomocą obiektyw-
nych, ilościowych skal pomiaru objawów specyficznych przypad-
ków, lepszą charakterystykę pełnego spektrum zaburzeń wynikają-
cych z ekspozycji płodu na alkohol, ilościowy pomiar i system zapisu 
diagnozy, który może być używany niezależnie od klinicznej defini-
cji przypadku, przejrzysty sposób diagnozy danego pacjenta, przez 
diagnozę nasilenia poszczególnych kategorii objawów”225. Diagnoza 
pacjentów z  potwierdzoną ekspozycją płodu na alkohol obejmuje 
cztery kolejne etapy: 

• objawy opóźnienia wzrostu, 
• objawy charakterystycznych zaburzeń twarzy,
• objawy zaburzenia centeralnego układu nerwowego oraz 
• potwierdzenie spożycia alkoholu przez matkę w  ciąży wyra-

żane w 4-punktowej skali Likerta gdzie 1 odpowiada brakowi 
FAS, a 4 jego pełnemu obrazowi.

„Istotą tego systemu jest zdiagnozowanie poszczególnych kate-
gorii objawów, a następnie ostateczne zdiagnozowanie pacjenta”226. 

225 K. Frączek, Diagnozowanie syndromu FAS w oparciu o podręcznik diagnozy z Uni-
wersytetu w Waszyngtonie, w: Alkoholowy Zespół Płodu. Teoria,diagnoza, praktyka, M. 
Banach (red.), Kraków 2011, s. 259.

226 Tamże, s. 260.
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M. Klecka w 2012 roku adaptowała i walidowała do warunków pol-
skich 4-Cyfrowy Kwestionariusz Diagnostyczny FAS, którego twórcą 
jest A. J. Astley z Uniwersytetu Waszyng tońskiego. Osoby przeszko-
lone w ośrodku w Lędzinach mają certyfikaty do prowadzenia dia-
gniozy FAS w  Polsce z  wykorzystaniem opracowanego kwestiona-
riusza227.

Podsumowując, współczesne kryteria diagnostyczne FAS opiera-
ją się na rozpoznawaniu charakterystycznego zespołu niewielkich, 
niekiedy słabo wyrażonych, nieprawidłowości budowy fizycznej, 
uogólnionego, lecz nieproporcjonalnego opóźnienia wzrostu oraz 
niespecyficznych zaburzeń rozwoju i  zachowania. Niektóre z  tych 
cech podlegają zmienności w  czasie, a  stopień ich nasilania może 
być różny u różnych osób. Ustalenie rozpoznania FAS u konkretne-
go pacjenta bywa nieraz bardzo trudne, nawet wówczas, gdy podej-
muje się tego bardzo doświadczony lekarz lub pedagog. Do pomyłek 
diagnostycznych dochodzi z reguły wówczas, gdy nie stwierdza się 
obecności wszystkich zaburzeń wchodzących w skład tego zespołu. 
Z badań przeprowadzonych w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego 
wieku w USA, wynikało, że lekarze nie chcą rozpoznawać FAS z oba-
wy przed napiętnowaniem dziecka i  matki znamieniem alkoholi-
zmu. Z kolei zbyt łatwe diagnozowanie FAS może wynikać z położe-
nia zbyt dużego nacisku na fakt picia przez matkę alkoholu w czasie 
ciąży lub ze stwierdzenia niespecyficznych w  istocie, nieprawidło-
wości228. 

Od niedawna stało się również jasne, iż wiele spośród objawów 
o podstawowym znaczeniu dla FAS zmienia się wraz z dorastaniem 
dziecka. Rozpoznanie najtrudniej jest ustalić u  noworodka i  czło-
wieka dorosłego. Na przykład względna hipoplazja środkowej części 

227 Więcej informacji na temat możliwości diagnozowania FASD oraz szkolenia w tym 
zakresie można znaleźć na stronach http://www.fas.edu.pl/ lub Pracownia Psychoeduka-
cji i Terapii M. Klecka, ul. Hołdunowska 70A, Lędziny oraz Centrum Stymulacji Rozwoju 
Dziecka, Poznań-Smochowice ul. Oliwska 14.

228 Tamże, s. 4–7.
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twarzy oraz skrócenie nosa to normalna cecha wielu dzieci w wieku 
noworodkowym. Jeśli jednak utrzymują się one do drugiego roku 
życia i  później, mogą być już użyteczne w  diagnostyce. Z  drugiej 
strony, stały powolny wzrost twarzy i  nosa w  okresie dojrzewania 
może kompensować wcześniejszą hipoplazję i zacierać typowy wy-
gląd twarzy osoby z  FAS. Opóźnienie wzrostu wewnątrzłonowego 
stwierdza się jedynie u około 70–75% dzieci, u których później zo-
staje rozpoznany pełnoobjawowy FAS. Charakterystyczna smukła 
budowa ciała zaczyna się zmieniać w okresie dojrzewania, co widać 
zwłaszcza u dziewcząt. Jednak nawet po osiągnięciu wieku dojrzałe-
go ostateczny wzrost i obwód głowy utrzymują się poniżej przecięt-
nej. Objawy te mają więc w dalszym ciągu wartość diagnostyczną. 

Wyniki badań możliwości intelektualnych i  zachowania pacjen-
ta w istotnym stopniu zależą od jego wieku. Problemy z nauką oraz 
nieprawidłowe zachowania nasilają się przez całe dzieciństwo i wiek 
młodzieńczy, przedstawiając sobą nie tylko proste opóźnienie roz-
woju umysłowego. Dlatego też wszelkie kryteria diagnostyczne 
oparte na badaniu stanu psychicznego pacjenta muszą uwzględniać 
stadium rozwoju, w którym on aktualnie się znajduje. 

Nie znamy wiele zespołów wad wrodzonych przypominających 
swoimi objawami FAS na tyle, aby uwzględniać je w zróżnicowaniu. 
Jednak obecność FAS stwierdzano błędnie u dzieci z wieloma bardzo 
różnymi rozpoznaniami. Tego rodzaju błędy były popełniane wów-
czas, kiedy brano pod uwagę jedynie kilka symptomów, nie zauwa-
żając całego szeregu pozostałych objawów. 

Większość opisanych trudności diagnostycznych ma to samo 
źródło, żadna z  nieprawidłowości stwierdzanych w  FAS nie jest 
specyficzna tylko dla tego zespołu. U wielu zdrowych dzieci moż-
na znaleźć jedną lub dwie cechy często spotykane u dzieci z zespo-
łem FAS. Niektóre rodzaje upośledzenia rozwoju umysłowego mogą 
być jednym z elementów innego niż FAS zespołu wad wrodzonych. 
Przykładowo, opóźnienie wzrostu jest jednym z  blisko sześciuset 
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zespołów wad wrodzonych. Nawet do 4% większości populacji 
stwierdza się występowanie upośledzenia umysłowego, któremu nie 
towarzyszą zaburzenia budowy ciała związane z działaniem czynni-
ka uszkadzającego w życiu płodowym229.

Wiele dzieci z FAS umieszczanych jest w środowiskach opieki za-
stępczej – rodzinach zastępczych, adopcyjnych, rodzinnych domach 
dziecka, wioskach dziecięcych oraz domach dziecka. W badaniach 
prowadzonych przez amerykańskich uczonych z udziałem młodzie-
ży i dorosłych z FAS, prawie jedna trzecia z nich nigdy nie mieszkała 
z matkami biologicznymi, tylko co dziesiąta osoba mieszkała z oboj-
giem rodziców biologicznych, a zaledwie 3% nadal mieszka z mat-
kami biologicznymi. W prawie 70% przypadków biologiczne matki 
cierpiały na chorobę alkoholową230. 

Jednym z najbardziej znaczących faktów związanych z alkoholo-
wym zespołem płodu jest jego zwielokrotnione występowanie w śro-
dowisku pieczy zastępczej, zarówno o charakerze rodzinnym jak i in-
stytucjonalnym. Rodziny zastępcze i adopcyjne oraz instytucje opie-
ki zastępczej przez wiele lat przyjmowały dzieci stwarzające swoim 
zachowaniem szczególne problemy opiekunom i  rodzicom. Brak 
pełnej diagnozy lub najczęściej postawienie błędnej diagnozy, pro-
wadziło w efekcie do niepowodzeń w realizacji rodzinnych i instytu-
cjonalnych działań opiekuńczo-wychowawczych. W świetle zapisów 
cytowanej ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 
rodzice adopcyjni i opiekunowie zastępczy mają prawo do pełnej in-
formacji o stanie zdrowia dziecka, a to będzie możliwe tylko wtedy, 
gdy także Płodowy Zespół Alkoholowy będzie elementem pełnej dia-
gnozy dziecka kierowanego do opieki zastępczej lub rodziny adop-
cyjnej. Taka możliwość wiąże się ze szczególną odpowiedzialnością 

229 Tamże, s. 6–9. 
230 S. Streissguth, H. Barr, J., Kogan, F. Bookstein, Understanding the occurrence of 

secondary disabilities in clients with fetal alcohol syndrome (FAS) and fetal alcohol effects 
(FAE). Final Report, August1996. University of Washington School of Medicine, Depart-
ment of Psychiatry and Behavioral Sciences, Seattle 1996, s. 71.
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instytucji współpracujących i wspierających rodziców i opiekunów 
zastępczych w wypełnianu funkcji opiekuńczo-wychowaczych oraz 
na organizatorach pieczy zastępczej, czyli w większości na jednost-
kach samorządu terytorialnego oraz innych organach administracji 
które w realizacji tej funkcji współpracują z lokalnym środowiskiem, 
sądami, Policją, instytucjami oświatowymi i medycznymi, związka-
mi wyznaniowymi oraz organizacjami społecznymi. 
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