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DZIECKO Z ZESPOŁEM FAS 

(Płodowy Zespół Alkoholowy) 

 
 

DEFINICJA 

FAS -Płodowy Zespół Alkoholowy (od ang. Fetal Alcohol Syndrome) to termin 

obejmujący całą grupę zaburzeń rozwojowych, które dotykają dziecko tylko dlatego, 

że jego matka piła alkohol będąc w ciąży. FAS charakteryzuje współwystępowanie 

trzech elementów, które nie występują razem w przypadku żadnej innej choroby:  

- zahamowanie wzrostu w okresie płodowym i  późniejszym,  

-  charakterystyczne zmiany dysmorficzne twarzy,  

- nieprawidłowy rozwój centralnego układu nerwowego.   

Może występować w swej pełnoobjawowej postaci albo w postaci wybiórczych 

uszkodzeń związanych z wystawieniem płodu na działanie alkoholu w brzuchu matki. 

Pełnoobjawowy FAS stanowi 10% wszystkich zaburzeń rozwojowych związanych z 

ekspozycją płodu na działanie etanolu, noszących nazwę Spektrum 

Alkoholowych Uszkodzeń Płodu (FASD)  

 

DZIAŁANIE ALKOHOLU NA ROZWIJAJĄCY SIĘ PŁÓD  

 

Według danych Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych , do 

picia w ciąży przyznaje się 15% Polek. W ostatnich latach (według PARPA) zauważa 

się niepokojącą tendencję – rośnie liczba młodych kobiet i dziewcząt  nadmiernie 

pijących alkohol, a ich poziom picia zbliża się do poziomu mężczyzn. Kobiety 

pijące najwięcej alkoholu to osoby w wieku 18-29 czyli w wieku prokreacyjnym. Co 

10 kobieta w tym wieku wypija rocznie ponad 7,5 litra czystego alkoholu. W Polsce 

może być nawet 1,5 mln kobiet uzależnionych od alkoholu lub pijących szkodliwie. 

Alkohol działa bardziej toksycznie na organizm kobiety niż mężczyzny. Kobieta o 

masie ciała tej samej co mężczyzna, po wypiciu tej samej porcji alkoholu otrzyma go 

o 40% więcej. Dzieje się tak ze względu na inną proporcję pomiędzy ilością tkanki 

tłuszczowej i wody w organizmie kobiety i mężczyzny. Również poziom hormonu 

estrogenu sprzyja intensywniejszemu wchłanianiu alkoholu. Kobiety posiadają mniej 

enzymów odpowiedzialnych za metabolizm alkoholu. Bezpośredni toksyczny wpływ 

alkoholu na rozwijające się komórki płodu powoduje nieodwracalne uszkodzenia 

wielu tkanek i narządów. Nienarodzone dziecko nie wytwarza jeszcze enzymów 

eliminujących alkohol z krwi.  Alkohol przepływa przez organizm płodu w takim 

samym stężeniu, w jakim występuje  w krwi matki. Przy czym w organizmie dziecka 

jest o wiele dłużej spalany. Łożysko nie chroni dziecka przed wypitym alkoholem 

– cząsteczki etanolu przenikają przez łożysko, co oznacza, że dziecko pije razem 

z matką. Skutki uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego odczuwane są przez 

osobę całe życie. Dziecko nie wyrośnie z FASD, bo jego uszkodzenia układu 

nerwowego są nieodwracalne. Mózg rozwija się przez całą ciążę i na każdym etapie 

rozwoju może ulec uszkodzeniu.  Rodzaj uszkodzenia  zależy od okresu, w którym 

płód narażony był na toksyczne działanie alkoholu. W pierwszym trymestrze ciąży 

skutkiem spożywania alkoholu jest min. zaburzenie migracji komórek, czego 

wynikiem mogą być samoistne poronienia lub wady rozwojowe. W drugim 

trymestrze na skutek picia alkoholu powstaje najwięcej zmian dysmorficznych i 

uszkodzeń Ośrodkowego Układu Nerwowego. W trzecim trymestrze szczególnie 

wrażliwy na zatrucie jest hipokamp- część mózgu odpowiedzialna za pamięć, 

zdolność uczenia się i odczuwanie emocji. Wrodzonemu zespołowi alkoholowemu 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Estrogeny


2 

 

można całkowicie zapobiec , bo jedyną jego przyczyną jest picie alkoholu przez 

przyszłą matkę. Nie ma bezpiecznej dawki, jaką wolno spożyć kobiecie w ciąży.  
Zdecydowana większość matek dzieci z FASD nie jest alkoholiczkami. Badanie 

przeprowadzone w Polsce przez Państwową Agencje Rozwiązywania Problemó w 

Alkoholowych wskazują, że rozpowszechnienie FAS w populacji jest nie mniejsze 

niż 4 osób na 1000, a wszystkich zaburzeń z grupy FASD – nie mniejsze niż 20 osób 

na 1000. Oznacza to, że FASD występuje znacznie częściej niż np. choroby spektrum 

autystycznego (15 na 1000; 2014) lub zespół Downa (1 na 1000;2009). Na świecie 

częstotliwość występowania FAS szacuje się na 3-9 na 1000 żywych urodzeń. We 

Francji wskaźnik ten wynosi 4,8 na 1000, w USA 3 na 1000, RPA 40 na 1000 

żywych urodzeń.  

 

CHARAKTERYSTYKA USZKODZEŃ LZWIĄZANYCH Z  

EKSPOZYCJĄ PŁODU NA ALKOHOL  

 

Cechy fizyczne 

- wzrost i waga niższe od przewidywanych norm wiekowych  

- anomalie w budowie twarzy: skrócone szpary powiekowe, opadające powieki, 

szerokie rozstawienie oczodołów, krótki zadarty nos, wygładzona rynienka 

podnoskowa, spłaszczona środkowa cześć twarzy, nisko osadzone uszy, cienka górna 

warga, brak czerwieni wargowej, małożuchwie, zmniejszenie rozmiaru gałki ocznej , 

krótka szyja. 

- małogłowie 

Cechy funkcjonowania psychicznego: 

- obniżenie rozwoju intelektualnego, 

-zaburzenia koncentracji uwagi i pamięci  

- niedojrzałość emocjonalna i społeczna 

- słaby rozwój empatii 

- obniżony krytycyzm i zdolność oceny swoich działań 

- nadruchliwość, 

- skrajna impulsywność i wybuchowość  

- trudności w rozumieniu mowy i tekstu czytanego przy dobrym rozwoju mowy.  

DIAGNOZA I LECZENIE ZESPOŁU FAS  

Postawienie pełnej diagnozy wystąpienia zespołu FAS wymaga rozpoznania 

obecności 4 głównych czynników: 

1. zaburzeń rozwojowych w obrębie twarzy,  

2. nieprawidłowości w rozwoju fizycznym organizmu,  

3. zaburzenia w pracy układu nerwowego,  

4. potwierdzenia faktu spożywania przez matkę alkoholu w trakcie ciąży.  

Pomimo faktu, że zespół FAS jest nieuleczalny, istnieje możliwość złagodzenia jego 

symptomów. W tym celu należy zapewnić troskliwą opiekę dziecku w pierwszych 

latach jego życia. Tworząc tego typu „czynniki ochronne”, rozwój dziecka 

dotkniętego zespołem FAS może przebiegać stosunkowo prawidłowo. Do 

najważniejszych czynników łagodzących objawy zespołu FAS zalicza się:  

1. postawienie diagnozy na wczesnym etapie rozwoju,  

https://www.medonet.pl/ciaza-i-dziecko/co-musisz-wiedziec,fas,artykul,1620001.html
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2. szybkie rozpoczęcia leczenia,  

3. troska ze strony rodziców i najbliższego otoczenia.  

Im później postawione rozpoznanie, tym dłużej problemy dziecka będą 

interpretowane jako złe zachowanie  lub skutek błędów wychowawczych rodziców. 

Zaburzenia zachowania u dzieci z FASD nie są skutkiem ich wyborów i 

nieposłuszeństwa, ale wynikiem trwałego uszkodzenia układu nerwowego. Brak 

rozpoznania prowadzi do wtórnych zaburzeń, które mogą mieć znaczący wpływ na 

całe życie osoby z FASD jak i ich rodzin i opiekunów.  Wczesna diagnostyka, 

nazwanie rzeczy po imieniu i intensywna interwencja, mogą mieć olbrzymie 

znaczenia dla dalszego życia osób z FASD. Jest ważnym czynnikiem 

zabezpieczającym przed wtórnymi konsekwencjami tj. problemami psychicznymi i  

społecznymi, przyszłym porzucaniem szkoły czy pracy, schodzeniem na drogę 

przestępczą. Rodzice znając diagnozę i rozumiejąc, że zachowania ich dziecka 

uwarunkowane są uszkodzeniami mózgu, a nie złą wolą dziecka i niechęcią do 

współpracy, zmieniają swoje podejście i znajdują siły i możliwości radzenia sobie z 

problemem. 

W Polsce jest kilka ośrodków wyspecjalizowanych w rozpoznawaniu i terapii FADS 

–dane na  stronie internetowej www.ciazabezalkoholu.pl opracowana przez 

Państwowa Agencję Rozwiązywania  

 

TRUDNOŚCI ROZWOJOWE DZIECI Z FAS 

Charakteryzując trudności rozwojowe dziecka z FAS czy FASD należy pamiętać, że 

uszkodzenia i zaburzenia rozwoju z nimi związane występują często wybiórczo  

Zachowania dzieci z FAS zostały podzielone na tzw. pierwotne i wtórne.  Do 

pierwotnych zaburzeń zalicza się te, które są bezpośrednio związane z 

uszkodzeniami OUN (trudności w funkcjach wykonawczych, deficyty pamięci, 

trudności w myśleniu abstrakcyjnym, niezdolność do generalizacji informacji, 

kłopoty w komunikacji, sztywność reakcji, niedojrzałość, dysfunkcje systemów 

sensorycznych). Kiedy dziecko w wyniku uszkodzeń OUN zaczyna mieć min. 

trudności społeczne, zaburzenia w relacjach z rówieśnikami i dorosłymi,  trudności 

szkolne mimo dobrego intelektu lub kłopoty z prawem, mówimy o zaburzeniach 

wtórnych  i na określenie trudności dziecka używa się pojęcia FASD.  

W okresie niemowlęcym dzieci, których matki spożywały alkohol regularnie, mogą 

przechodzić zespół abstynencyjny, miewać drgawki, zaburzenia snu, być 

nadwrażliwymi na światło i dźwięk. Większość z nich ma za słabe lub za duże 

napięcie mięśniowe, mają kłopoty ze ssaniem i spożywaniem pokarmów, bywają 

rozdrażnione i płaczliwe.  

Dzieci z FASD w wieku przedszkolnym (3-5 lat) są najczęściej nastawione 

przyjacielsko, są rozmowne, chętnie wchodzące w kontakt z innymi ludźmi  bez 

zachowania jakiejkolwiek ostrożności.. Nie odróżniają przyjaciela od wroga, nie 

potrafią przewidzieć zagrożenia, zdolności werbalne są na większym poziomie niż 

umysłowe. Funkcje poznawcze i motoryczne są na niższym poziomie niż u zdrowych 

rówieśników. Wykazują zaburzenia związane ze wzrostem i masą ciała, zaburzenia 

sensoryczne, kłopoty z tolerancją pokarmów.  

http://www.ciazabez/
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zesp%C3%B3%C5%82_abstynencyjny
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Wyraźne problemy zaczynają się w późniejszym wieku przedszkolnym i  szkolnym, 

gdy rosną wymagania  społeczne i edukacyjne.   Dzieci z FASD często sprawiają 

wrażenie, że są zdolne i kompetentne, ale w zderzeniu z rzeczywistością edukacyjną 

okazuje się, ze to złudne wrażenie. Pojawiają się trudności z dopasowaniem do 

grupy, Uczeń wykazuje kłopot ze zrozumieniem kontekstu sytuacji społecznych, brak 

dystansu, przyswajaniem materiału, przestrzeganiem reguł. 

Rodzice, nieświadomi diagnozy, interpretują zachowania dziecka jako niewłaściwe, 

przypisują mu lenistwo i nieposłuszeństwo, a siebie obwiniają o błędy wychowawcze 

i pobłażliwość, co może prowadzić do uczucia porażki i wypalenia.  

Dzieci z FAS chętniej bawią się z dziećmi młodszymi od nich o 2 -3 lata. Brak im 

umiejętności przewidywania konsekwencji własnych decyzji, mają kłopoty z 

odróżnianiem fikcji od rzeczywistości, wykazują słabe umiejętności społeczne, a  

ograniczona samoregulacja zachowań prowadzą do przewlekłych niepowodzeń 

szkolnych. Nawet dzieci z dobrym poziomem intelektualnym wykazują się brakiem 

podstawowych umiejętności niezbędnych do osiągnięcia sukcesu w szkole.  

U osób dorosłych z zmiany w wyglądzie mogą być widoczne, ale nie koniecznie. 

Występują natomiast ograniczenie umysłowe, zaburzenia w funkcjach 

wykonawczych ,a tym samym ograniczona samodzielność, zaburzenia w relacjach 

społecznych, mogą występować konflikty z prawem, problemy z utrzymaniem pracy, 

problemy związane z nadużywaniem substancji psychoaktywnych.  

 

 

POSTĘPOWANIE W ŚRODOWISKU  SZKOLNYM I  DOMOWYM Z 

DZIECKIEM DOTKNIĘTYM FASD: 

 

Mocniejsze strony dzieci z FASD, na których należy bazować to:  

– bywają konkretne w niektórych działaniach,  

– mogą mieć dobrą pamięć wzrokową lub słuchową,  

– uczą się dobrze przez doświadczenie, dotyk i obserwację,  

– dobrze pracują w toku indywidualnym, 

– mogą być taktowne, empatyczne, pomocne,  

– mogą być uzdolnione plastycznie, muzycznie, tanecznie, ruchowo (np.: jazda na 

rowerze, piłka nożna) lub inaczej,  

– często mają bogate słownictwo i obrazowo opowiadają,  

– często są energiczne i uparte w dążeniach, 

– są kochające i troskliwe wobec młodszych i wobec zwierząt, uprzejme, wrażliwe i 

lojalne, 

– czerpią radość z prac w ogrodzie, zajęć konstruktorskich i mechanicznych,  

– są spontaniczne, choć nieraz impulsywne,  

–  mają bogatą wyobraźnię (piszą historyjki lub je opowiadają),  

– wiele z nich mieści się w normie intelektualnej,  

– mają ogromną wolę życia.  

W codziennej pracy z dzieckiem z FASD stosuj następujące zasady:  

 

KONKRET- dzieci z FASD lepiej rozumieją, co się do nich mówi gdy używa się 

prostych słów, o konkretnym znaczeniu. Należy unikać przenośni. Ich rozumowanie 

społeczno- emocjonalne jest na poziomie niższym niż wiek życia, więc udzielając im 

instrukcji, wskazówek należy mówić jak do dziecka młodszego,  
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SPÓJNOŚĆ- ponieważ dzieci z FASD mają trudność w przenoszeniu tego, czego się 

nauczyły z jednej sytuacji na inną, funkcjonują lepiej w otoczeniu, w którym nie ma 

wielu zmian. dotyczy to także języka.  

POWTÓRZENIA- z powodu problemów z pamięcią krótkoterminowa, zapominają o 

tym, co chciałyby zapamiętać, czego były uczone. Aby coś się zapisało w pamięci 

długotrwałej musi być powtarzane wielokrotnie.  

RUTYNA- stałość dnia, rutynowe codzienne czynności bez wprowadzania większych 

zmian w ustalonym grafiku dają dzieciom z FAS możliwość przewidywania, a to z 

kolei obniża poziom leku i ułatwia uczenie się  

PROSTOTA-  metoda KISS  (Keep It Short and Sweet/ mów krótko i słodko) – 

Uczniowie z FAS łatwo ulegają przeładowaniu prowadzącemu do „zamknięcia się” 

na wchłanianie dalszych informacji.  

SZCZEGÓŁÓWOŚĆ- powiedz dziecku, co dokładnie masz na myśli, dzieci z FAS 

mają trudność z uogólnianiem, abstrahowaniem i nie dopowiedzą sobie brakujących 

elementów instrukcji. Mówiąc im krok po kroku, co mają robić, przyczyniamy się do 

rozwijania właściwych nawyków pracy 

ZASADY- strukturalizacja otoczenia czy działania- dziecko z FAS może rozwijać 

swoje umiejętności tylko wtedy, gdy jego świat jest dobrze uporządkowany, oparty 

na stałych zasadach 

NADZÓR- dzieci te są społecznie i poznawczo naiwne, co będzie je narażało na 

błądzenie w złożonych życiowych sytuacjach. Potrzebują ciągłej kontroli, jakby były 

znacznie młodsze. Stały nadzór i pomoc pozwoli im wykształcić odpowiednie wzorce 

zachowań.  

RODZICOM I NAUCZYCIELOM MOŻE BYĆ ŁATWIEJ WSPIERAĆ 

DZIECKO, GDY:. 

BĘDĄ ŚWIADOMI, Z CZEGO WYNIKAJĄ TRUDNOŚCI DZIECKA I 

POGODZĄ  SIĘ Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ DZIECKA – żeby faktycznie 

wspierać dziecko, trzeba najpierw uznać, że FAS powoduje niepełnosprawność 

dziecka, a dopiero potem, uwzględniając tę niepełnosprawność dostosować 

oczekiwania i wymagania względem dziecka.  

ZROZUMIEJĄ, JAKIE POTRZEBY MOŻE ZASPOKAJĆ DZIECKO PRZEZ 

SWOJE ZACHOWANIA – huśtanie się na krześle, może np. być wynikiem 

potrzeby dostymulowania układu przedsionkowego w mózgu.  

W CODZIENNYM KOMUNIKOWANIU SIĘ Z DZIECKIEM ZAMIENIĄ 

KOMUNIKATY NEGATYWNE NA POZYTYWNE – dziecko z FAS często 

zachowuje się niewłaściwie i  rodzic/nauczyciel  zwraca mu  uwagę. Dziecko często 

nie wie, że robi coś źle i nie wie, co i jak ma zrobić właśc iwie.  Zamiast mówić „Nie 

rób tak. Nie krzycz. Nie skacz.” – powiedz „Zrób to tak… Mów ciszej. Teraz usiądź 

obok mnie.” 

OGRANICZĄ PYTANIA TYPU: „DLACZEGO TO ZROBIŁEŚ? DLACZEGO 

TAK SIĘ ZACHOWAŁEŚ?” – dziecko z FAS ma problemy z myśleniem 

przyczynowo – skutkowym, często nie wie, dlaczego coś zrobiło, nie potrafi tego 

wytłumaczyć. Poza tym często reaguje impulsywnie – najpierw działa, potem myśli. 

Zamiast pytać „dlaczego?” – trzeba skupić się na nauczeniu dziecka, jak powinno 

zachować się właściwie; co ma zrobić, żeby dana sytuacja więcej się nie powtórzyła. 
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BĘDĄ TRAKTOWAĆ DZIECKO JAKO MŁODSZE, NIŻ JEST W 

RZECZYWISTOŚCI – w wielu sferach dziecko z FAS funkcjonuje poniżej swojego 

wieku metrykalnego: jest mniej sprawne ruchowo, może być niezdarne, nie radzi 

sobie z samoobsługą, jest nie dość sprawne manualnie, jego rozwój poznawczy, 

społeczny i emocjonalny może być opóźniony (często reaguje nieadekwatnie do 

wieku i sytuacji). Ma niską odporność na frustrację, reaguje gwałtownie, agresywnie.  

DOSTOSUJĄ WYMAGANIA WOBEC DZIECKA DO JEGO MOŻLIWOŚCI, A 

NIE JEGO WIEKU METRYKALNEGO. 

BĘDĄ PRACOWAĆ  Z DZIECKIEM TAK, BY OSIĄGAŁO SUKCESY – 
motywując do wysiłku, a nie zniechęcając ciągłymi porażkami np. stawiając przed 

dzieckiem zadanie zbyt trudne, z którym sobie nie poradzi lub myśli, że sobie nie 

poradzi. Dziecko przeżywa tak wiele porażek, że bardzo łatwo się poddaje i nie 

podejmuje działania.                                                                                                    

SPRAWDZĄ CZY DZIECKO ROZUMIE, CO DO NIEGO MÓWISZ, O CO 

PYTASZ – ale nie na zasadzie pytania „Zrozumiałeś ?”. Potrzebne są pytania 

pomocnicze, bo często dzieci z FAS odpowiadają, że rozumieją, mimo, że nie 

rozumieją. 

BĘDĄ UNIKAĆ SŁÓW O PODWÓJNYM ZNACZENIU, PRZENOŚNI, 

METAFOR, IRONII – dziecko może nie zrozumieć naszych intencji lub   źle 

zrozumieć sens wypowiedzi, bo odbiera ją zbyt dosłownie.  

ZAPISZĄ POLECENIE, PRACĘ DOMOWĄ NA TABLICY (w tym numer 

zadania i stronę) – dziecko może kilkakrotnie zerknąć, aż znajdzie, przepisze, 

zaznaczy. 

SPRAWDZĄ ZESZYT UCZNIA, CZY WSZYSTKO JEST ZAPISANE  

MATEMATYKA Z UŻYCIEM KONKRETÓW – dzieci z FAS mają szczególne 

trudności z matematyką i myśleniem abstrakcyjnym, dlatego potrzebują do nauki 

pomocy dydaktycznych np. tradycyjne patyczki, figury geometryczne;  

SKORZYSTAJĄ Z GIER I ZABAW EDUKACYJNYCH – gry planszowe, 

memory, edukacyjne gry komputerowe pomagają ćwiczyć pamięć, koncentrację, 

logiczne myślenie, zwiększają zasób słów, uczą radzenia sobie z emocjami.  

PRZYGOTUJĄ „ZESTAW AWARYJNY” – bardzo często dzieci z FAS 

zapominają zabrać do szkoły lub gubią różne przedmioty. Warto przygotować 

dziecku drugi długopis, ołówek, gumkę, czy zapasowy zeszyt. W domu dobrze mieć 

dla dziecka kilka czapek na daną porę roku, kilka par rękawic. Jednocześnie prosić 

dziecko i przypominać, żeby poszukało rzeczy, które się „zapodziały”. 

SPRAWDZĄ NABYTĄ  PRZEZ DZIECKO WIEDZĘ JAK NAJSZYBCIEJ  – 

istnieje problem z pamięcią u dzieci z FAS, zwłaszcza krótkotrwałą   (muszą 

kilkakrotnie uczyć się tych samych wiadomości; często następnego dnia nie 

pamiętają niczego z tego, czego uczyły się poprzedniego; mają trudności z 

zapamiętaniem daty urodzenia lub miejsca zamieszkania).  



7 

 

ZASTOSUJĄ ZESZYT KORESPONDENCJI SZKOŁA – DOM – należy jednak 

pamiętać, by wpisywać nie tylko uwagi czy informacje, ale i pochwały. Ważne jest 

też podpisywanie otrzymanych informacji, by dziecko widziało, że dorośli czuwają, 

aby nie było niedomówień między nimi.  

Opracowano na podstawie: 

„Wsparcie dziecka z FASD w domu i szkole” :red. Ewa Juchniewicz, 2019 

„FAS- niewidzialna niepełnosprawność. Dzieci uszkodzone neurologicznie”: 

Kwartalnik „Integracja Sensoryczna” nr1 marzec2018  

„FASD- spektrum trudności nieznane społecznie”  

Kwartalnik „Integracja Sensoryczna”  nr1 marzec 2019  

„Neuropsychologiczny profil dziecka z FASD” : Teresa Jadczak - Szumiało,2009  

„FASD w Polsce. Skala problemu i propozycje rozwiązań”: Katarzyna Okulicz - 

Kozarym,2015 

strona internetowa: www.parpa.pl 

 

 

 

Opracowała: 

Katarzyna Chabior - psycholog 


