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SPRAWOZDANIE Z KONFERENCJI „PROFILAKTYKA I DIAGNOSTYKA FAS” 
22 LISTOPADA 2008 R.  

COLLEGIUM STOMATOLOGICUM W POZNANIU 
 
Studenckie Towarzystwo Naukowe działające przy Uniwersytecie Medycznym 

w Poznaniu zorganizowało w dniu 22 listopada 2008 r. Konferencję Naukową po-
święconą problematyce zapobiegania i wczesnego rozpoznawania płodowego 
zespołu alkoholowego. Patronat honorowy nad konferencją objął Prezydent Miasta 
Poznania oraz Rektor Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Konferencja odbyła 
się w gościnnych murach Collegium Stomatologicum UM w Poznaniu – obecnie 
najnowocześniejszym tego typu budynku dydaktycznym w kraju. Konferencja ad-
resowana do studentów zainteresowanych problemem oraz profesjonalistów (leka-
rzy, psychologów, pedagogów oraz decydentów opieki zdrowotnej) spotkała się 
z bardzo dużym zainteresowaniem – przybyło ponad 100 osób, dla części z nich 
organizatorzy musieli przygotować dodatkowe miejsca siedzące.  

Spotkanie otworzył prof. UM dr hab. med. Jerzy Marcinkowski, kierownik  
Katedry Medycyny Społecznej UM. Przywitał zebranych i przedstawił podstawowe 
informacje i fakty nt przedmiotowego problemu. Jak podkreślił, spożywanie alkoho-
lu przez kobiety w ciąży wpływa na nienarodzone dziecko, zaburzając jego rozwój 
somatyczny i funkcjonalny oun – jest to stwierdzenie pewne i niepodważalne.  
Alkohol przenika przez łożysko i w krążeniu dziecka po ok. 40 min. uzyskuje takie 
samo stężenie, jak we krwi matki. Picie alkoholu w ciąży  powoduje upośledzenie 
funkcjonowania układu nerwowego dziecka, nierzadko do końca życia. Szacuje 
się, że ok. 66% kobiet spożywa alkohol, a ok. 23% ma problem ze zmianą tego 
nawyku, gdy są w ciąży. Stąd też FAS (ang. Fetal Alcohol Syndrom) staje się po-
ważnym problemem społecznym, wymagającym podejścia interdyscyplinarnego. 
Ze smutkiem należy zauważyć, że lekarze rodzinni w naszym kraju nie są odpo-
wiednio przygotowani do trafnego rozpoznawania tego syndromu. 

Następnie głos zabrała Elżbieta Dybowski, z-ca dyrektora Wydziału Zdrowia 
i Opieki Społecznej Urzędu Miasta Poznania. W swoim wystąpieniu podkreśliła, 
że władze miasta przykładają szczególną uwagę do działań wspierających zdrowie 
matki i dziecka, m.in. poprzez współfinansowanie licznych akcji profilaktycznych 
adresowanych do tej grupy populacyjnej. Miasto Poznań jest także aktywnym 
uczestnikiem akcji społecznej „Nie piję za jego zdrowie”. 

„Epidemiologia i profilaktyka problemów FAS” to temat wystąpienia dr Teresy 
Kobrzyńskiej, eksperta PARPA ds terapii młodzieży. Jak podkreśliła, wiele osób 
twierdzi, że FAS w praktyce dotyczy niewielkiej liczby osób, a specjaliści zajmujący 
się tą problematyką sztucznie „wyolbrzymiają problem”. Prawda jest jednak taka, 
że częstość występowania FAS i innych zaburzeń płodowo-alkoholowych jest bli-
sko dziesięciokrotnie większa, niż częstotliwość występowania Zespołu Downa. 
Porównanie nie jest przypadkowe – z FAS się nie wyrasta. FAS ma się przez całe 
życie, a jakość tego życia uzależniona jest od uzyskanej wcześniej pomocy  
i wsparcia. 
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Dzieci z FAS mają inne potrzeby edukacyjne niż ich rówieśnicy a odpowiedzią 
na te potrzeby powinna być edukacja specjalna, która umożliwia pokonanie trud-
ności w uczeniu się. W zależności od rodzaju problemów, kształcenie specjalne 
może być realizowane w klasie, do której dziecko uczęszcza, w klasie integracyjnej 
lub w formie nauczania indywidualnego. Specyfice edukacyjnej dzieci z FAS oraz 
rozwiązaniom prawnym w krajowym systemie oświatowym było poświęcone wy-
stąpienie mgr Teresy Jadczak-Szumiło, psychologa i pedagoga, terapeuty neroro-
zwoju. Jako ostatnia głos zabrała mgr Bogusława Błochowicz, specjalista psycho-
terapii uzależnień (PARPA), która omówiła kwestię „specyfiki problemów alkoholo-
wych wśród kobiet”. Nadużywanie alkoholu przez jednego z członków rodziny de-
stabilizuje funkcjonowanie całego systemu rodzinnego, rodzi poważne problemy, 
jest przyczyną cierpienia dorosłych i dzieci. Narastanie problemu alkoholowego 
skłania niepijących członków rodziny do szukania sposobów pozwalających im 
przetrwać w sytuacji permanentnego stresu, braku poczucia bezpieczeństwa i sta-
bilizacji, niemożności zaspokojenia elementarnych potrzeb psychologicznych, 
a z czasem i biologicznych. Osoba pijąca z biegiem czasu coraz silniej koncentruje 
się na alkoholu, wycofuje się z pełnienia ról życiowych, przestaje świadczyć na 
rzecz rodziny, a czasem nawet interesować się swoimi bliskimi. 

W wielkim skrócie scharakteryzowane wystąpienia aktywnych uczestników 
konferencji zostały wzbogacone projekcjami filmów video, a w przerwie oraz po 
konferencji uczestnicy mogli zapoznać się z pracami na wystawie towarzyszącej, 
pt. FAScynujące dzieci. W opinii ogółu zebranych konferencja została oceniona 
jako bardzo ważne wydarzenie – konferencja nie tylko umożliwiła zapoznanie się 
z najnowszą wiedzą kliniczna i pedagogiczną nt. zespołu FAS, ale była też okazją 
do nawiązania kontaktów i wymiany doświadczeń z profesjonalistami i praktykami. 
Uczestnicy otrzymali komplet materiałów informacyjnych oraz na zakończenie Kon-
ferencji – certyfikaty potwierdzające uczestnictwo. 


