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W odpowiedzi na pismo z dnia 22 listopada 2017 r. (znak: ZSR.422.23.2015.MK), 

w którym przekazano prośbę  o udzielenie informacji dotyczących etapu na jakim 

znajdują  się  działania poświęcone profilaktyce FASD, podejmowane i planowane 

do podjęcia w ramach realizacji rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 

2016 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 (Dz. U. 1492), 

uprzejmie proszę  o przyjęcie poniższych informacji. 

Państwowa Agencja Rozwiazywania Problemów Alkoholowych (PARPA), jednostka 

podległa Ministrowi Zdrowia, od lat działa na rzecz wprowadzenia w Polsce 

systemowych rozwiązań  w zakresie profilaktyki FASD, czyli ograniczania ryzyka 

ekspozycji płodu na działanie alkoholu oraz pomocy osobom żyjącym z FASD tak, aby 

zwiększyć  ich szanse na pełne wykorzystanie ich wrodzonych możliwości. Poniżej 

przedstawiam szczegółowy wykaz działań  zrealizowanych w 2017 r., w ramach celu 

operacyjnego nr 2 pn. Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem 

substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami 

ryzykownymi. 

W ramach działania Upowszechnienie wiedzy na temat szkód wynikających z picia 

alkoholu przez kobiety w ciąży PARPA uruchomiła stronę  internetową  

www.ciazabezalkoholu.pl, która zawiera szereg informacji na temat FASD, 

adresowanych do szerokiego grona odbiorców: specjalistów w dziedzinie FASD, osób 

na co dzień  pracujących lub opiekujących się  chorymi. Strona jest systematycznie 

rozbudowywana i wzbogacana o nowe treści. 

Przedstawiciele PARPA prezentowali zagadnienia związane z FASD na licznych 

konferencjach i szkoleniach, m. in.: w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej podczas 

konferencji pt. System pomocy dla dzieci z FASD-sztuczny problem czy konieczność? 
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organizowanej przez Parlamentarny Zespół  Członków i Sympatyków Ruchu Światło-

Życie oraz Fundację  Rodzina od A do Z. Ponadto PARPA współorganizowała 

konferencję  poświęconą  tematyce FASD w Zamościu, zatytułowaną  Zrozumieć  FASD, 

jak również  szkolenie dla grona medycznego pt.: Spektrum Płodowych Zaburzeń  

Alkoholowych z perspektywy specjalisty wraz z Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim 

w Warszawie. Kolejnym współorganizowanym przez PARPA wydarzeniem dotyczącym 

przedmiotowej problematyki, które odbyło się  w 2017 r. było szkolenie na temat diagnozy 

FASD dla lekarzy, pediatrów i psychologów. Współorganizatorem powyższego 

szkolenia, była organizacja Simposium Cracovience z Krakowa. 

PARPA udziela wsparcia merytorycznego organizacjom pozarządowym, które poruszają  

i nagłaśniają  tematykę  FASD w różnych środowiskach a także wspierała inicjatywy 

lokalne, w tym kampanie, dotyczące problematyki FASD. 

W 2017 r. został  rozstrzygnięty konkurs na realizację  w 2018 r. zadań  dofinansowanych 

ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych (FRPH), w wyniku 

którego przyjęto do realizacji projekt Stowarzyszenia DIAKONIA Ruch światło-Zycie 

dotyczący przygotowania i dystrybucji materiałów edukacyjnych nt. szkód wynikających 

z picia alkoholu przez kobiety w ciąży. Celem projektu jest rozpowszechnianie wiedzy 

dotyczącej szkodliwego wpływu alkoholu na prawidłowy rozwój dziecka w życiu 

płodowym oraz edukacja w tym temacie. Zadanie dotyczy edukacji publicznej pod 

hasłem Ciąża bez alkoholu, prowadzonej w mediach społecznościowych. 

W ramach działania pn. Szkolenia profesjonalistów nt. FASD, opracowano i wydano 

materiały edukacyjne dla lekarzy ginekologów, pielęgniarek i położnych z zakresu 

wczesnego rozpoznawania picia alkoholu przez kobietę  w ciąży i interwencji 

w przypadku ryzyka ekspozycji płodu na alkohol. Pakiet materiałów zawierał  informator 

dla lekarzy opracowany przez przedstawicieli PARPA oraz Instytutu Matki i Dziecka, 

ulotkę  dla pacjentek oraz film edukacyjny przedstawiający rekomendowany sposób 

prowadzenia przez lekarza wywiadu z pacjentka na temat picia alkoholu. Ponadto 

ukazały się  rekomendacje dotyczące postępowania opracowane przez zespół  ekspertów 

w dziedzinie położnictwa i ginekologii, neonatologii i perinatologii pod egidą  Polskiego 

Towarzystwa Ginekologów i Położników oraz Państwowej Agencji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych (Kociszewska-Najman B., i in. (2017): Zaburzenia rozwoju 

płodu spowodowane spożywaniem alkoholu przez kobietę  w ciąży. Karmienie piersią  

a alkohol. Ginekologia i Perinatologia Praktyczna 2017 tom 2, nr 3, strony 176-190). 

W 2017 r. rozstrzygnięto konkurs na zadanie dofinansowane ze środków FRPH 

planowane do realizacji w 2018 r., w którym przyjęty został  projekt Warszawskiego 
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Uniwersytetu Medycznego dotyczący edukacji studentów kierunków medycznych 

z zakresu problematyki FASD. 

W ramach działania pn. Opracowanie, wdrożenie i upowszechnianie standardów 

i procedur diagnozy FASD zgodnie z aktualnym stanem wiedzy naukowej, również  dzięki 

dofinansowaniu ze środków FRPH, naukowcy z Wydziału Mechatroniki Politechniki 

Warszawskiej realizują  zadanie dotyczące opracowania i walidacji metody 30 

w obrazowaniu dysmorfii twarzy charakterystycznych dla FAS. Celem zadania jest 

wypracowanie i znormalizowanie algorytmów postępowania diagnostycznego przy 

ocenie dysmorfii wynikających z ekspozycji płodu na alkohol z wykorzystaniem 

prototypowej kamery 3D do zdjęć  twarzy. 

Kamera 3D jest obecnie testowana na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, 

a wcześniej zostały sprawdzone jej własności metrologiczne. Dotychczasowe badania 

pozwalają  określić: 

niepewność  pomiaru zgodnie z obowiązującymi normami dotyczącymi 

skanowania, 

3D (wytyczne VDINDE), 

stabilność  i wytrzymałość  konstrukcji systemu, 

wpływ temperatury zewnętrznej i procesu nagrzewania się  urządzenia na 

dokładność  pomiarów, 

łatwość  przeprowadzania procesu kalibracji urządzenia, 

łatwość  przygotowywania systemu do pomiarów, 

łatwość  obsługi oprogramowania do analizy. 

Zakończenie prac badawczych, usunięcie ewentualnych usterek w prototypowej 

kamerze oraz przygotowanie do produkcji kolejnych egzemplarzy, planowane jest na 

wrzesień  2018 r. 

W ramach działania pn. Zwiększanie dostępności pomocy dla osób z FASD i ich 

opiekunów w październiku 2017 r. dwa ośrodki wyłonione w drodze konkursu na 

dofinansowanie działań  ze środków FRPH (Centrum Medyczne Medyk z Rzeszowa oraz 

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny z Warszawy) rozpoczęty realizację  projektów 

dotyczących pilotażowych programów działania placówki medycznej wyspecjalizowanej 

w dziedzinie FASD. Ich celem jest weryfikacja przydatność, adekwatność  i skuteczność  

praktykowanych na świecie metod holistycznej opieki nad pacjentem z grupy FASD 

w realiach polskich. Oba projekty dotyczą  utworzenia ośrodka prowadzącego diagnozę, 
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terapię, pracę  z rodziną  i środowiskiem najbliższym dziecku. W obu ośrodkach 

prowadzona jest interdyscyplinarna diagnoza a następnie wielowymiarowa terapia 

zgodnie z potrzebami i deficytami poszczególnych pacjentów. Pacjenci będą  

pozostawać  pod opieką  placówek przynajmniej do końca realizacji projektu (15 grudnia 

2019 r.) a zmiany w ich funkcjonowaniu będą  systematycznie monitorowane. 

Ponadto podkreślenia wymaga, że dzięki aktywności polskiego przedstawiciela 

w Komitecie ds. krajowej polityki i działań  w zakresie alkoholu (Committee on National 

Alcohol Policy and Action, CNA PA), problem FASD został  uznany jako wiodący 

w najbliższych pracach Komisji Europejskiej w zakresie rozwiązywania problemów 

alkoholowych. 

Przedstawiając powyższe informacje wyrażam głęboką  nadzieję, że liczne 

podejmowane w przedmiotowym obszarze działania przyczynią  się  do wzrostu 

świadomości społecznej związanej z problematyką  FAS oraz pozwolą  na poprawę  

sytuacji zdrowotnej oraz jakości życia dzieci dotkniętych tym problemem oraz ich 

rodziców. 
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