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Minĺsteľ Zdrowía
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od kilku lat Rzecznik Dziecka apeluje o podjęcie działan mających na celu

ochĺonę dzieci narażonych pruez matki na niebezpieczeństwo utraty Życiai zdľowia na skutek

spożywania przeznie alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych w trakcie ciązy.|

Wnioski o podjęcie działan na rzecz ochľony praw dzieci Rzecznik kieľował zarówno

do Ministra Zdrowia,jak i Ministľa Sprawiedliwości oraz Ministra Rodziny, Pľacy i Polityki

Społecznej, wskazując, Że spożywanie alkoholu pÍZez cięŻarną moŻe spowodować u dziecka

poważne konsekwencje zdrowotne, m.in. zaburzenia rozwojowe, opóŹnienie

wewnątrzmacicznego wzľostu, a nawet jego śmierć.

U kobiet, które piją alkohol w czasie ciąŻy znacznie częściej występują pľzedwczesne

porody i poronienia. Lekarze podkreślają, Że nie ma dawki alkoholu, którą kobieta może

Wypić w ciąŻy bez ryzyka, Że nie vĺyrządzi to szkody jej dziecku.

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych szacuje, Że co ľoku

w Polsce rodzi się około 9 tys. dzieci z zaburzeniami rozwojowymi powstałymi w wyniku

kontaktu z alkoholem w czasie Życia płodowego. Podobnie tragiczne skutki dla

nieurodzonego dziecka mogą być wynikiem zażywania ptzez kobietę w ciąŻy innych

substancji psychoaktywnych, np. narkotyków.

W piśmie z 12 września 2016 ľoku (znak: MD-P.073.4.20I6.JK) Rzecznik został

poinformowany' Żę Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

(PARPA) w ramach zadań związanych z zapobieganiem, diagnozowaniem i pomocą dla

dzieci z FASD i ich opiekunów, prowadzi działania mające na celu utworzenie Poľadni FASD

l Wystąpienia z l7 grudnia20l5 roku i 24 sierpnia 20l6 roku (znak: ZSR.422.23.2o|5.MK)
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w Warszawie, która oprőcz diagnozy i terapii dzieci z FASD, prowadziłaby teľapię uzaleŻnien

dla kobiet w ciąży, mających problem z zaprzestaniem picia alkoholu. Przy wsparciu

i współpracy z PARP A ptzy oddziale neuľologicznp w Szpitalu Pediatrycznym WUM,

powstaje Poľadnia diagnozy, terapii i rehabilitacji dzieci z FASD. Przygotowywany jest film

instruktazowy adresowany do diagnostów FASD z zakresu pomiaru kluczowych dysmorfii

FASD, jak i oceny pobocznych zmian ťlzycznych charakterystycznych dla FASD oľaz nowa

odsłona strony www.ciazabezalkoholu.pl, jako Żrődło informacji dotyczących zagadnienia

FASD. W ľamach Narodowego Pľogľamu Zdrowia nalata 2016-2020, przyjętego 4 sierpnia

20ló ľoku, planuje się realizację następujących dziaŁan:

edukacja zdrowotna, w tym upowszechnianie wiedzy na temat szkód wynikających

zpicia alkoholu przez kobiety w ciąŻy;

szkolenię kadr, w tym szkolenia profesjonalistów na temat FASD;

opľacowanie, wdrożenie i upowszechnianie standaľdów i pľocedur diagnozy FASD

zgodnie z aktualnym stanem wiedzy naukowej;

zwiększanie dostępności pomocy dla dzieci z FASD oľaz ich opiekunów.

Mając na uwadze povĺyŻsze, na podstawie art. 10a i art. 1l ustawy z dnia6 stycznia

2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka (Dz. U. z 2017 r . poz. 922), zwracam się do Pana Ministra

o udzielenie informacji na jakim etapie znajdują się powyzej wskazane zaplanowane

działania.
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