
PŁODOWY ZESPÓŁ 

ALKOHOLOWY

Fetal Alcohol Spectrum Disorders, FASD



Picie alkoholu przez kobietę w 

ciązy budzi wiele emocji.

W telewizji i radiowych 

wiadomościach, w nagłówkach 

prasowych czy portalach 

internetowych czytamy: „Pijany 
noworodek, pijana matka”, 

„kompltenie pijany noworodek, 

metce nic nie grozi?”. 

Sensacyjne newsy żyją zazwyczaj 

jeden dzień, ale przed 

uratowanym noworodkiem stoi 

wiele wyzwań, którym będzie 

musiał sprostać.



Wciąż nie wiadomo, ile dzieci ze 

spektrum poalkoholowych 

wrodzonych zaburzeń 

rozwojowych (fetal alcohol 

spectrum disorders, FASD) rodzi się 

w Polsce. 

Dzieci z FASD częściej wychowują 

się w rodzinach zastępczych, a 

młodzi ludzie z FASD 19 razy 

częściej trafiają do więzień niż ich 

zdrowi rówieśnicy. 

W populacji osób, które zetknęły 

się z alkoholem w życiu 

prenatalnym, osiągnięcia 

edukacyjne są znacznie niższe, 

natomiast wysoki jest poziom 

bezrobocia. 

Nie istnieje lekarstwo na FASD. 

Można mu jedynie zapobiegać 

przez kampanie informacyjne, 

edukację i wspieranie ciężarnych 

kobiet.



Należy pamiętać, że FASD nie jest 

diagnozą kliniczną. Obejmuje 

zarówno FAS (fetal alkohol syndrome –

płodowy zespół alkoholowy), jak i 

wszelkie zaburzenia niespełniające 

kryterium pełnoobjawowego FAS, ale 

mieszczące się w całym spektrum 

tych zaburzeń.

FAS diagnozuje się, gdy dziecko 

wykazuje objawy opóźnienia wzrostu, 

specyficzny fenotyp twarzy, 

dysfunkcje neurologiczne.

Wszystkie osoby z FASD mają trudności 
w funkcjonowaniu poznawczym, 

społecznym i emocjonalnym.



FAKTY DOTYCZĄCE FASD



Alkohol jest teratogenem

teratogen to substancja, która 
przenika przez barierę łożyskową i ma 
negatywny wpływ na rozwijający się 
płód

Najbardziej podatną na uszkodzenie 
tkanką jest mózg. Uszkodzenia mogą 
wpływać na każdy obszar jego 
funkcjonowania.



W okresie ciąży mózg 

dziecka rozwija się od 

najstarszych warstw do 

najmłodszych

Pierwotnie mózg przypomina 

rodzaj tuby (pień mózgu). 

Komórki nerwowe (neurony) 

rozwijają się w kierunku od 

środka i na zewnątrz (tzw. 

prawo proksymodystalne), 

aby budować tkankę 

mózgową. Alkohol pity przez 

kobietę podczas ciązy może 

spowodować 

nieodwracalne zniszczenie 

neuronów, zaburzyc ich 

wzrost i wędrówkę.



Prenatalna ekspozycja 

na alkohol wpływa na 

zdolność mózgu do 

komunikowania się
w mózgu znajduje się 

około 80-100 miliardów 

neuronów, które są ze 

sobą połączone i 

funkcjonują jak sieć 

autostrad. 

Ekspozycja na alkohol 

obniża skuteczność 

przewodzenia informacji 

przez neurony.



MITY DOTYCZĄCE FASD



FASD można rozpoznać po 

wyglądzie

Na charakterystyczny 

wygląd wpływa picie 

alkoholu przez matkę w 

czasie ciąży, gdy kształtuje 

się twarzoczaszka dziecka.

U większości osób z FASD 

nie widać zewnętrznych, 

fizycznych dysfunkcji.

Dlatego właśnie szeroki 

zakres objawów FASD jest 

nazywany często 
„niepełnosprawnością 

ukrytą”



FASD występuje 

wówczas, gdy matka 

jest alkoholiczką lub 

upija się w ciąży. 

Umiarkowane, 

sporadyczne picie 

alkoholu w ciąży jest 

bezpieczne.

Nie istnieje 

bezpieczna 

dawka alkoholu 

w ciąży. Nie ma 

także takiego 

okresu ciąży, w 

którym można 

pić, nie szkodząc 

potomstwu.



FASD dotyczy tylko dzieci i 

nastolatków

FASD to 

niepełnosprawność 

trwająca całe życie, z 

której się nie wyrasta.

Wręcz przeciwnie – wiele 

osób zmaga się z 

rosnącymi wymaganiami 

otoczenia, ponieważ nie 

są już dziećmi, a ich 

zachowania są coraz 

mniej akceptowane.



Picie alkoholu przez ojca 

dziecka przed poczęciem 

może powodować FASD

Nie jest to prawdą, niemniej 

jednak ojcowie odgrywają 

znaczącą rolę w prewencji 

FASD przez wspieranie 

partnerek w decyzji 

dotyczącej abstynencji w 

okresie całej ciąży.



FUNKCJE POZNAWCZE U DZIECI Z FASD



Dzieci z FASD mają osłabione funkcje 

poznawcze, niektóre z nich znajdują 

się w grupie osób z upośledzeniem 

umysłowym, ale większość ma 

przeciętny iloraz inteligencji. 

Nawet te z przeciętnym ilorazem 

inteligencji wydają się funkcjonować 

na poziomie niższym, niż wskazują na 

to wyniki badań. 

W kontakcie z uczniem z FASD 

nauczyciele będą doświadczać 

podobnych ograniczeń, jak u dzieci z 

innymi zaburzeniami (hiperkinetyczne, 

ADHD, autyzm, udar mózgu), bowiem 

mózg reaguje na czynnik uszkadzająy 

bardzo podobnie – niezależnie od 

przyczyny.



Dzieci mogą mieć problemy z 

rozwojem złożonego myślenia 
abstrakcyjnego oraz wnioskowania.

Mogą mieć trudności z planowaniem 

i organizowaniem na poziomie 

fizycznym i umysłowym, np. z 

organizacją czasu i zajęć. 

Dla uczniów z FASD bardzo trudne 

jest utrzymanie odpowiedniej uwagi i  
skupienia. Mogą zachowywać się 

impulsywnie, przeszkadzać, mieć 

trudności z przerzuceniem uwagi z 

jednego zadania na inne, lub 

nieświadomie skupiać się na mniej 

ważnych tematach lub sprawach. 

Wielu z nich ma zdiagnozowane 

ADD/ADHD. 
U takich dzieci typowa 
farmakoterapia stosowana w 

przypadku ADHD przynosi rozmaite 

skutki.



FUNKCJE EMOCJONALNE I SPOŁECZNE



Wiele dzieci ma trudności z regulacją zachowania, w tym 

także z regulacją nastroju. 

Błyskawicznie przechodzą od ekscytacji i radości do 

przygnębienia i złości. 

Ich układ nerwowy bardzo szybko przeciąża się i jest 

wrażliwy na stymulację. 

Mogą być one drażliwe, złościć się, zamykać się w sobie 

lub wycofywać. 

Zachowania impulsywne mogą przerodzić się w napady 

szału i agresji. 

Pragnienie posiadania przyjaciół oraz odnoszenia 

sukcesów może przyciągnąc starszych uczniów do 

nieodpowiedniego towarzystwa. 

Jako osoby bardzo wpływowe zrobią wszystko, o co ich 
się poprosi, nie zdając sobie sprawy, iż ich zachowanie 

jest niewłaściwe.



Talenty i uzdolnienia dzieci z FASD



Dzieci z FASD doświadczają 

wielu trudności rozwojowych, 

lecz posiadają talenty i 

mocne strony.

Uczniowie często lubią prace 

powtarzalne i osiągają 

sukcesy, gdy zorganizuje im się 

przewidywalną strukturę.

Mają też silne poczucie 
sprawiedliwości, sztywny 

system przekonań. Bywają 

czarujący, uczuciowi, 

pogodni. Mogą być wrażliwi, 

lojalni, uprzejmi i ufni. Jeżeli 

wyrastają w pozytywnej 

atmosferze, często mają silne 

poczucie własnego JA, 
poczucie humoru, są 

spontaniczni i ciekawi.



Dziecko z FASD w szkole



Dzieci z FASD często trafiają do rodzin zastępczych 

(dziadkowie, wujostwo), adopcyjnych, wychowują się 

w domach dziecka. Często w swojej historii mają także 
mnóstwo innych przeżyć traumatycznych: 

wykorzystywanie seksualne, emocjonalne,przemoc, 

zaniedbanie, odrzucenie.

Aby pomóc dzieciom z FAS/FASD w warunkach 

szkolnych, niezbędne jest uświadomienie sobie skali 

problemu i wyzwań związanych z nauczaniem dzieci z 

dysfunkcjami mózgu.



Najczęściej występujące trudności 

szkolne u uczniów z FASD:

- iloraz inteligencji poniżej przeciętnej

- trudności z planowaniem i 

organizacją działań (deficyty w tzw. 

funkcjach wykonawczych)

- z pamięcią krótkotrwałą

- specyficzne uczenie się związane z 

kontekstem sytuacji oraz trudność w 

dotarciu do informacji na żądanie

- słabe rozumienie pojęć 

abstrakcyjnych (takich jak czas i 

pieniądze)

- opóźnienie rozwoju mowy, motoryki 

oraz umiejetności społecznych

- trudności w odczytywaniu sygnałów 

niezbędnych do prawidłowego 

funkcjonowania społecznego

- zaburzenia integracji sensorycznej

- w uczeniu się matematyki 

(dyskalkulia), czego efektem jest brak 

umiejętności liczenia pieniędzy, 

wydawania reszty, tworzenia budżetu, 

odczytywania godziny na zegarku 

analogowym.



U uczniów z FASD występują różnorodne trudności w uczeniu się. W pierwszych 

klasach SP dzieci te, mogą mieć problem z opanowaniem podstawowych 

umiejętności: rozpoznawanie liter, cyfr, czytanie słów, uczenie się matematyki, 

literowanie, głoskowanie, pisanie zdań. W starszych klasach mogą pojawić się 

problemy: w rozumieniu złożonych zadań, czytanie ze zrozumieniem, 

myślenie matematyczne, rozwiązywanie problemów, pisanie wypracowań, 

rozwiązywanie testów.

Uczenie się matematyki jest szczególnym problemem dla dzieci z FASD.

Badania wykazują, że doświadczają trudności z funkcjonowaniem pamięci –

od osłabienia pamięci krótkotrwałej do niekonsekwencji pamięci 

długotrwałej. Typowe problemy z pierwszym typem pamięci wyrażają się 

poprzez niezdolność do przyswojenia kilku po sobie poleceń. Problemem tej 

drugiej jest sytuacja, gdy dziecko dokładnie jednego dnia zna i rozumie jakąś 

procedurę, a następnego już nie.

Ponadto u dzieci mogą wystąpić zaburzenia i opóźnienia mowy czynnej i 

kłopoty z artykulacją. Zwykle bywają rozmowne i sprawne językowo, niemniej 

jednak jakość ich mowy czynnej jest bardzo prosta, powierzchowna i literalna 

w porównaniu z innymi dziećmi w tym wieku. Charakterystyczne też jest słabe 

rozróżnianie i podążanie za sensem wypowiedzi innych osób, często sami nie 

rozumieją dokładnie tego, co wypowiadają.



Pamiętaj



• Zbuduj w sobie przekonanie, że 

„dziecko nie potrafi:, a nie, że „nie 

chce”

• uznaj, że niektórych 

niepełnosprawności nie da się 
zobaczyć gołym okiem

• skpiaj się na mocnych stronach, a 

nie na jego słabościach

• bądź kreatywny, buduj pomosty, 

by pomóc uczniowi osiągnąć cel

• włącz rodziców/opiekunów do 

pracy zespołowej – to oni 

rozumieja dziecko bardziej, niż 
ktokoliwiek inny

• przypominaj sobie często, że 

masz wystarczające umiejętności 

do tego, by pomóc dziecku z 

FASD



Metoda ośmiu kroków



KONKRET

Dzieci z FASD zachowują się

lepiej, gdy rodzice i nauczyciele, 

zwracając się do nich używają

konkretnych zwrotów I poleceń.

Zamiast mówić: “skocz na jednej

nodze”, “rzuć no okiem, czy tam 

leży klucz”, powiedz: “pośpiesz

się”, “sprawdź, czy w kuchni na

stole leży klucz”.

Myśl o dzieciach z FASD, jak o 

dzieciach młodszych. Gdy

rozmawiasz z szzesnastolatkiem, 

zwracaj się do niego tak, jakby

miał 12 lat. To bardzo często jest 

prawdą: w ciele 16 latka mieszka

10-cio, 12-sto latek.



STAŁOŚĆ

Dzieci z FASD mają problem 

z zastosowaniem zdobytej

wiedzy w nowej sytuacji

oraz z uogólnianiem

informacji. Najlepiej

funkcjonują w środowisku w 

którym jest mało zmian. 

Dobrze jest, gdy zarówno w 

domu jak I w szkole wszyscy

dorośli posługują się

podobnymi
sformułowaniami w 

kontakcie z dzieckiem.



POWTARZANIE

Dzieci z FASD miewają

zaburzenia pamięci, 

zapominają nawet o 

sprawach, na których im

zależy I o których chciałyby

pamiętać. Wyuczona

wcześniej I wielekrotnie

utrwalana wiedza, jeśli nie

jest używana przez dłuższy

czas, po prostu

“wyparowuje” im z głowy. 
Jeśli jakaś informacja ma 

zostać w głowie na dłużej, 

musi być przypominana i

utrwalana.



RUTYNA

Rutyną nazywany

regularne czynności, 

które powtarzamy

każdego dnia. Kiedy
dzieci wiedzą, czego

mogą się spodziewać, 

zmniejsza się ich poziom

lęku, a to ułatwia im

codzienne życie i

funkcjonowanie.



PROSTOTA

Pamiętaj o zasadzie: krótko i

zwięźle. Dzieci z FASD 

szybko ulegają

przeciążeniu, co prowadzi

je do wyłączania się. W ten 

sposób sygnalizują, że nie

mogą przyjąć więcej
informacji.



SZCZEGÓŁOWOŚĆ

Mów dokładnie to, co masz

na myśli. Pamiętaj, że dzieci z 

FASD mają trudności z 

rozumieniem pojęć

abstrakcyjnych i

uogólnianiem. Mów im krok

po kroku, co mają zrobić,

rozwijając w nich właściwe

nawyki.

Zamiast mówić: “Ależ Ty

masz bałagan na ławce! Ile
razy mam mówić, żebyś tu

posprzątał?”

Powiedz: “Schowaj książkę, 

której nie używasz do 

plecaka, a papier wyrzuć do

śmietnika”.



ZASADY

Zasady to spoiwo, które

sprawia, że świat wokół

dziecka z FASD zaczyna
nabierać sensu.

Dziecko z FASD może

osiągnąć sukces tylko

wtedy, gdy świat wkoło

niego jest uporządkowany, 

a zasady są trwałe.



NADZÓR

Dzieci z FASD mają trudność

w rozwoju poznawczym

(myślenie, pamięć), z tego

powodu w wielu sytuacjach

mogą zachowywać się
naiwnie I nie przewidywać

konsekwencji swoich

zachowań. Nadzór I 

kontrola nie polega na

wyręczaniu dziecka. Należy

zachęcać je do 

samodzielności,

podejmowania decyzji,

pozwalaj mu popełniać
błędy.



HISTORIA PRZYPADKU



Ania jest śliczną, 6-cio letnią dziewczynką, która

rozpoczyna naukę w szkole. Sprawia wrażenie bardzo

zaangażowanego, przeciętnego dziecka, bardzo cieszy

się, że jest w szkole, choć wygląda na młodszą niż 6 lat.

Nuczycielka zauważa, że jest bardzo pobudzona i

nieustannie rozmawia. Ma trudności ze zrozumieniem i

wykonywaniem poleceń. Nawet najmniejszy hałas w 

klasie wybiją ją z rytmu. Podczas rysowania trzyma

kredkę w ręku w niewłaściwy sposób. Wktótce okazuje

się, że informacje, które opanowała jednego dnia, są dla

niej zupełnie czymś nowym w nowym dniu. Po 6 

tygodniach nauczycielka jest poważnie zaniepokojona

niezdolnością Ani do przyswojenia szkolnej rutyny. Po 

rozmowie z mamą Ani, nauczycielka dowiaduje się, że

Ania jest dzieckiem adoptowanym I ma podejrzenie

FASD. W następnym semetrze Ania pozostaje daleko w

tyle za innymi uczniami. Nowe informacje na temat

diagnozy postawionej Ani nie pomogły nauczycielce w 

opracowaniu nowej strategii nauczania. Ania robi

postępy w czytaniu, ale liczenie I pisanie pozostaje wciąż

na poziomie przedszkolnym. Ania ma tylko jedną

koleżankę w klasie, gdyż jej niedojrzałe zachowania

odsuwają od niej rówieśników w klasie. Miała kilkakrotnie

napad szału, gdy dochodziło do nieoczekiwanych zmian

w planie lekcji.



Stosując się do zasad pracy z dziećmi z FASD Ania może czynić
postępy.

Nauczycielka Ani może inaczej zorganizować otoczenie w klasie, 

przesadzić Anię do pierwszej ławki, aby zminimalizować potencjalne

dystraktory, zwracać większą uwagę na zamykanie drzwi i okien.
Może korzystać z piktogramów, komunikując się z dzieckiem i przykleić

jej plan danego dnia na ławce. Ponadto nauczycielka może używać

umówionych dźwięków (śpiewać, klaskać w dłonie), by zapowiadać

koniec jednej czynności I przejście do drugiej.

W sytuacji gdy Ania pozostanie daleko z tyłu za innymi, robiąc jakieś

zadanie I zdenerwuje się, można spędzić z nią kilka minut sam na sam,

dać jej czas na powrót do równowagi.

Pomocne może być nawiązanie kontaktów z instytucjami i

organizacjami specjalizującymi się w pomocy terapeutycznej
dzieciom z FASD. Może się okazać, że dziecko i rodzina będą

potrzebować konkretnej pomocy terapeutycznej, np. treningu

słuchowego, czuciowego, wzrokowego, poprawienia motoryki i

modulacji sensorycznej, a nawet terapii rodzinnej.



PODSUMOWANIE

O dzieciach z FAS/FASD należy myśleć jak o osboach z dysfunkcją lub

uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego. Pomocne jest

pamiętanie o tym, że wiele z ich zachowań nie poddaje się zwykłym

oddziaływaniom wychowawczym, gdyż zdezorganizowany umysł ma

ograniczoną możliwość reagowania na stymulację poznawczą (przez

wiedzę I słowo). Umiejętność rozróżniania trudności wychowawczych od

zaburzeń wynikających z wadliwego funkcjonowania układu nerowego

może wpłynąć na dobór właściwych interwencji.
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