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W odpowiedzi na pismo, znak: ZSR.422.23.2015.MK, w sprawie podjęcia 

zintegrowanych i wielopłaszczyznowych działań  mających na celu ochronę  dzieci 

narażonych przez matki na niebezpieczeństwo utraty życia i zdrowia na skutek 

spożywania przez nie alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych podczas ciąży, 

prośzę  o przyjęcie następujących wyjaśnień. 

Działania związane z profilaktyką  i rozwiązywaniem problemów alkoholowych 

w Polsce są  jednym z priorytetowych celów Państwowej Agencji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych (PARPA), będącej jednostką  podległą  Ministerstwu Zdrowia. 

Działania mające na celu ochronę  dzieci narażonych przez matki na 

niebezpieczeństwo utraty zdrowia lub życia na skutek spożywania przez nie alkoholu 

podczas ciąży, podejmowane były w ramach Narodowego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2011-2015. Problematyka 

Spektrum Płodowych Zaburzeń  Alkoholowych (Fetal Alcohol Spectrum Disorder - FASD) 

została włączona do Narodowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na lata 2011-2015 (podobnie jak w latach 2006-2010) z uwagi 

na niepodważalną  wagę  tematu i niski poziom jego świadomości w społeczeństwie. 

Zadania dotyczące problematyki FASD oraz upowszechnienia wiedzy na temat szkód 

wynikających z picia alkoholu przez kobiety w ciąży w ramach ww. programu oraz 

działań  podejmowanych bezpośrednio przez PARPA, zrealizowane zostały poprzez 
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następujące przedsięwzięcia: 

realizacja kampanii „Ciąża bez alkoholu"; która rozpoczęła się  już  w 2007 r.; 

jej celem było ograniczenie liczby kobiet pijących alkohol w ciąży oraz 

upowszechnianie wiedzy o szkodliwych skutkach picia alkoholu w ciąży; 

w ramach kampanii podjęło współpracę  z blisko 700 samorządami lokalnymi, 

10 województwami, licznymi stowarzyszeniami. Patronat nad kampanią  oprócz 

Ministra Zdrowia objęło także Polskie Towarzystwo Ginekologiczne oraz 

Światowa Organizacja Zdrowia. W ramach działań  edukacyjnych przygotowano: 

spoty telewizyjne i radiowe, billboardy i citylighty, artykuły prasowe i audycje 

telewizyjne. Powstała strona internetowa www.ciazabezalkoholu.pl  oraz liczne 

drukowane materiały edukacyjne, dystrybuowane wśród pacjentów, lekarzy, 

pielęgniarek i położnych w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej, 

poradniach ginekologiczno-położniczych, w ośrodkach pomocy społecznej, 

w punktach konsultacyjnych, w urzędach administracji publicznej, w lokalnych 

mediach. Działania zainicjowane w ramach kampanii „Ciąża bez alkoholu" były 

kontynuowane przez samorządy lokalne w latach 2009-2013; 

prowadzenie szkoleń  dla edukatorów - lekarzy ginekologów i położnych 

oraz różnych grup odbiorców: psychologów, pedagogów, kuratorów, 

pracowników socjalnych jak również  młodzieży i rodziców biologicznych, 

adopcyjnych i zastępczych; 

prowadzenie szkoleń  dla wychowawców świetlic socjoterapeutycznych i innych 

placówek opiekuńczo-wychowawczych, przygotowująca do pracy terapeutyczno-

rehabilitacyjnej z dziećmi z FASD. Szkolenie obejmowało 120 godzin zajęć  

wykładowo-warsztatowych; 

opracowanie, i upowszechnienie programu profilaktycznego dla młodzieży 

ze szkół  ponadgimnazjalnych pn.: „Biorę  odpowiedzialność"; program obejmuje 

2 godz. zajęć  lekcyjnych. W trakcie programu młodzież  ogląda film „Wieczne 

dziecko". Scenariusz programu za pośrednictwem samorządów lokalnych trafił  

do szkół  ponadgimnazjalnych w Polsce i jest realizowany w ramach Szkolnego 

Programu Profilaktyki; 

organizacja w latach 2014-2015 we współpracy z Collegium Medicum 

Uniwersytetu Jagiellońskiego szkolenia dla 'zespołów, par diagnostycznych - 

lekarza i psychologa, które przygotowywało do stawiania diagnozy klinicznej 

w zakresie FASD; 

współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz wspieranie naukowych 
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projektów badawczych; 

uczestnictwo PARPA w przeprowadzeniu badań  i przygotowaniu filmu 

prezentującego wyniki badań  prowadzonych pod kierownictwem prof. Andrzeja 

Urbanika z Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Film 

prezentuje m.in. wyniki badań  z wykorzystaniem rezonansu magnetycznego 

i spektroskopii protonowej - są  to pionierskie osiągnięcia naukowców z Polski 

w zakresie analizy zmian biochemii mózgu u dzieci wywołanych piciem alkoholu 

przez matki w czasie ciąży i wpływu uszkodzeń  mózgu na funkcjonowanie dzieci. 

Film prezentowany był  na.konferencjach naukowych w kraju i zagranicą; 

włączenie się  PARPA w projekt badawczy zainicjowany przez Światową  

Organizację  Zdrowia (2012-2014), dotyczący próby oszacowania wielkości 

populacji dzieci z FASD oraz wypracowania najbardziej efektywnych narzędzi 

diagnostycznych. Rozpoczęto badania w ramach „Projektu ALICJA", w którym 

uczestniczą  dzieci w wieku 7-9 lat z czterech powiatów. Wyniki badań  pokazały, 

że w badanej grupie wiekowej najmniej (2%) dzieci miało uszkodzenia 

spowodowane tym, że ich matki piły alkohol w czasie ciąży (FASD), z czego 

0,4% dzieci z pełnoobjawowe FAS; 

dążenie do budowania sieci wsparcia placówek zajmujących 

się  diagnozowaniem oraz wsparciem terapeutycznym dzieci z FASD i ich rodzin 

oraz do utworzenie standardów diagnozy i pomocy. Zgodnie z przyjętą  

koncepcją  merytoryczną, diagnoza powinna być  stawiana w zespole 

specjalistów, wśród których jest lekarz, psycholog oraz inne osoby, w zależności 

od indywidualnych problemów dziecka (np.: logopeda, rehabilitant, psychiatra). 

W diagnozie FAS niezbędna jest wiedza medyczna dla oceny uszkodzeń  

zdrowotnych i psychologiczna dla znajomości uszkodzeń  neurobehawioralnych 

w funkcjonowaniu dziecka. Konieczne jest całościowe spojrzenie na każdy 

przypadek, mając na uwadze stan zdrowia i funkcjonowanie psychologiczne 

dziecka; 

przy współpracy PARPA z wydziałem Mechatroniki Politechniki Warszawskiej, 

powstało nowatorskie, i tym samym unikatowe na skalę  światową, urządzenie 

do pomiaru dysmorfii twarzy i charakterystycznych cech budowy twarzy osób 

FASD, metodą  zdjęć  3D. 
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Działania podjęte przez PARPA w I półroczu 2016 r. to  

realizacja wysyłki do partnerów PARPA obejmującej m. in. materiały 

informacyjne w postaci broszur pt. „Zrozumieć  dziecko z FAS" oraz publikacji 

„FASD w Polsce". Mv. publikacja zawiera informacje o projekcie badawczym 

„Alicja", dotyczącym rozpoznania w zakresie rozpowszechnienia FASD, 

problematyki w zakresie diagnozy i pomocy dzieciom z FASD oraz 

ich opiekunom; 

członkostwo w organizacji EUROCARE, której działania koncentrują  się  na 

pozytywnym kształtowaniu polityki wobec alkoholu w Parlamencie Europejskim. 

Członkostwo w ww. organizacji umożliwia prowadzenie działań  poświęconych 

tematowi FAS, np. promocję  polskiej kampanii pt. „Ciąża bez alkoholu"; 

opracowanie i złożenie do Komisji Europejskiej projektu działań  związanych 

z podnoszeniem kompetencji edukatorów pracujących z dziećmi z FASD 

w ramach programu ERASMUS+; działanie przeprowadzone przy współpracy 

z partnerami zagranicznymi. 

Ponadto obecnie prowadzane są  działania mające na celu utworzenie Poradni FASD 

w Warszawie, która oprócz diagnozy i terapii dzieci z FASD, prowadziłaby terapię  

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

wsparciu i współpracy z PARPA przy oddziale neurologicznym w Szpitalu 

Pediatrycznym WUM, powstaje Poradnia diagnozy, terapii i rehabilitacji dzieci z FASD. 

Powstająca jednostka jest odpowiedzią  na deficyt placówek diagnostycznych FASD 

w Warszawie i województwie mazowieckim. PARPA przygotowuje film instruktażowy 

adresowany do diagnostów FASD z zakresu pomiaru kluczowych dysmorfii FASD, 

jak i oceny pobocznych zmian fizycznych charakterystycznych dla FASD. 

Przygotowywana jest nowa odsłona strony www.ciazabezalkoholu.pl, jako źródła 

informacji dotyczących zagadnienia FASD. Ww. witryna adresowana będzie zarówno 

do kobiet w ciąży jak i planujących ciążę. Ponadto stanowić  będzie źródło informacji 

dotyczących FASD dla rodziców, wychowawców, specjalistów i.  osób dorosłych 

z FASD. 

W rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 

2016-2020, przyjętego w dniu 4 sierpnia br., podpisanym przez Panią  Premier Beatę  

Szydło w dniu 6 września 2016 r. (NPZ) wprowadza się  Krajowy program profilaktyki 

I rozwiązywania problemów alkoholowych. W ramach tego programu planuje 
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się  realizację  następujących zadań, które pozwolą  na kontynuację  tych niezwykle 

potrzebnych działań: 

edukacja zdrowotna, w tym upowszechnianie wiedzy na lemat szkód 

wynikających z picia alkoholu przez kobiety w ciąży; 

szkolenie kadr, w tym szkolenia profesjonalistów na temat FASD; 

e opracowanie, wdrożenie i upowszechnianie standardów i procedur diagnozy 

FASD zgodnie z aktualnym stanem wiedzy naukowej; 

G zwiększanie dostępności pomocy dla dzieci z FASD oraz ich opiekunów. 

Mając na uwadze powyższe, przedstawienie wyników prac związanych 

z zapobieganiem, diagnozowaniem i pomocą  dla dzieci z FASD i ich opiekunów będzie 

w ramach realizacji Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 możliwe 

w późniejszym terminie. 
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