
Światowy Dzień Świadomości FASD obchodzony 9 września ma na celu uświadomienie           
rodzicom skutków picia alkoholu w czasie ciąży, jego wpływu na rozwój płodu i dalszy              
nieprawidłowy rozwój dziecka. 

Z tej okazji prezentujemy Państwu rozmowę z pracownikami Gdańskiego Ośrodka Pomocy           
Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży. Ośrodek od 2017 r. pomaga dzieciom z FASD i ich               
opiekunom. 

 

Na czym polega trudność medycznej diagnozy FASD? 

Dr n. med. Seweryna Konieczna (neurolog): Medyczna diagnoza FASD nie jest łatwa            
i niesie za sobą ogromną odpowiedzialność już na całe życie pacjenta, wszak FAS-u nie              
można „wyleczyć”. Jego skutki można zniwelować, przepracować, ale trzeba do końca życia            
zmagać się z trudnościami jakie z tego zespołu wynikają. Diagnozę medyczną komplikuje            
fakt, że z wiekiem charakterystyczne dla zespołu dysmorfie zanikają i często już w 6 roku               
życia trudno znaleźć fizyczne cechy zespołu, także wykładników radiologicznych nie jest           
wiele więc diagnoza jest sumą bardzo specyficznych danych opartych o konkretne kryteria. 

  

Jak wygląda sytuacja dzieci z FASD w systemie edukacyjnym?       

Ewa Olewicz (psycholog kliniczny): To trudny i złożony temat, dlatego proponuję przyjrzeć            
się temu zagadnieniu z trzech perspektyw: dziecka, rodzica, nauczyciela.  

Uszkodzenia mózgu u dzieci z FASD skutkują zaburzeniami w odbiorze i przetwarzaniu            
bodźców sensorycznych, osłabieniem funkcji uwagi i pamięci, problemami w planowaniu i           
myśleniu abstrakcyjnym, rozumieniu mowy i sytuacji społecznych. Do problemów         
uwarunkowanych neurobiologicznie niezwykle często dołączają się niezrozumiałe dla        
otoczenia zachowania dziecka będące skutkiem doświadczeń traumatycznych i zaburzeń         
przywiązania. Jeżeli takie dziecko nie ma właściwej diagnozy i adekwatnego wsparcia,           
szybko zaczyna doświadczać w szkole niepowodzeń edukacyjnych i społecznych. Dzieci z           
FASD często są odtrącane przez rówieśników, a przez dorosłych obciążane zadaniami zbyt            
trudnymi, którym nie są w stanie sprostać. Czym to może skutkować? Depresją,            
zachowaniami agresywnymi i autoagresywnymi, wagarami, przerwaniem nauki. Ponadto,        
nawet mając diagnozę FASD, dziecku zgodnie z obowiązującym prawem nie przysługuje na            
to zaburzenie orzeczenie o niepełnosprawności. Dostaje orzeczenie na inne zaburzenie np.          
niedostosowanie społeczne, a to również bywa przyczyną niezrozumienia zachowań dziecka          
a w konsekwencji problemów wtórnych. 

Czego doświadcza rodzic albo opiekun dziecka z FASD? Wychowywanie dziecka z FASD            
to zadanie wymagające od jego opiekunów szczególnego zaangażowania i cierpliwości – to            
oni muszą emocjonalnie pomieszczać bardzo trudne zachowania dziecka 24 godziny na           
dobę, mają utrudniony dostęp do specjalistów, niepokoją się o przyszłość dziecka, borykają            
się z brakiem wolnego czasu na odpoczynek i regenerację sił. Wystarczy uruchomić            



wyobraźnię, aby zrozumieć, że takie obciążenia mogą prowadzić do wyczerpania fizycznego i            
psychicznego.  

A w jakiej sytuacji jest nauczyciel dziecka z FASD? Coraz więcej nauczycieli posiada             
wiedzę o przyczynach i objawach FASD, jednak wiedza o sposobach rozwiązywania           
problemów z uwzględnieniem specyfiki tego zaburzenia jest nadal niewystarczająca. Dlatego         
w przypadku braku postępów edukacyjnych i nasilających się problemów         
emocjonalno-społecznych u dziecka, nauczyciel może doświadczać zniechęcenia, poczucia        
winy i bezradności. Bywa, że w takich sytuacjach poucza i dyscyplinuje rodziców albo             
przenosi odpowiedzialność  za edukację dziecka ze szkoły na dom. 

Dlatego, aby dostosować środowisko szkolne do potrzeb dziecka z FASD potrzebna jest            
stała współpraca rodzice – nauczyciele, oparta o zrozumienie problemów i zasobów każdej ze             
stron, wsparta obecnością np. asystenta rodziny, psychologa, pedagoga, metodyka nauczania.          
Ponadto konieczna jest edukacja nauczycieli w temacie dostosowywania programów         
nauczania do możliwości i potrzeb dzieci z FASD oraz edukacja rodziców w zakresie             
rozumienia i wspierania dziecka a także współpracy ze szkołą. Konsekwencją tych działań            
powinno być objęcie rodziców i nauczycieli grupami wsparcia. Przykładem takiej dobrej           
praktyki jest działająca przy Gdańskim Ośrodku Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i           
Młodzieży grupa wsparcia dla rodziców dzieci z FASD, prowadzona przez doświadczonego           
rodzica dzieci z FASD - Katarzynę Kałamajską- Liszcz i psychologa Jolantę Szuszkowską –             
Olechnowicz.  

 

Czy  rodzice i opiekunowie dzieci z FASD potrzebują pomocy psychologicznej? 

Jolanta Szuszkowska-Olechnowicz (psycholog): Rodzice adopcyjni czy opiekunowie       
zastępczy podejmujący się opieki nad dziećmi po prenatalnej ekspozycji na alkohol borykają            
się z wieloma problemami zdrowotnymi i rozwojowymi swoich podopiecznych. Często w           
pierwszym okresie dzieci te wymagają nadrobienia braków rozwojowych i fizycznych.          
Wielokrotnie upływa wiele czasu zanim zostanie postawiona diagnoza FASD, wskazująca co           
jest przyczyna tych problemów. Postawienie diagnozy, z jednej strony może powodować           
ulgę, a z drugiej wywoływać w rodzicach i opiekunach wiele trudnych emocji - lęk, niepokój               
a także szereg pytań i wątpliwości dotyczących oddziaływań akomodacyjnych i          
wychowawczych. Dlatego istotne jest wsparcie psychologiczne rodziców i opiekunów, by          
mogli uzyskać wiedzę dotyczącą rozwoju dziecka, charakterystyki FASD czy form pomocy.           
Dziecko z FASD wymaga indywidualnego prowadzenia, dostosowania środowiska do swojej          
niepełnosprawności. Osoby opiekujące się dzieckiem powinny dysponować wiedzą odnośnie         
przyczyn trudności w codziennym funkcjonowaniu dziecka, rozumieć jego specyficzne         
potrzeby. Dzieci z FASD prócz uszkodzeń ośrodkowego układu nerwowego dodatkowo          
obciążone są również traumą porzucenia, która prowadzi do nieprawidłowych wzorów          
przywiązania, skutecznie utrudniających tworzenie więzi z nowymi opiekunami. Obciążenia         
te stanowią poważne wyzwanie dla rodziców i opiekunów dlatego niezwykle istotne jest, by             
mieli oni możliwość korzystania ze wsparcia psychologicznego. 



W GOPP oferujemy rodzicom i opiekunom indywidualną pomoc psychologiczną, terapię           
rodzinną oraz grupę wsparcia dla rodziców i opiekunów dzieci z FASD. 

 

Jak może pomóc fizjoterapeuta w procesie terapii dziecka z FASD oraz czym się             
charakteryzuje taka terapia?  

Aleksandra Nowakowska (fizjoterapeuta): Zdarza się, że dziecko potrzebuje współpracy         
wielu różnych specjalistów, w zależności od tego z jakimi zaburzeniami funkcjonuje. Moim            
zadaniem jako fizjoterapeuty jest przeprowadzenie oceny dziecka, zarówno w aspekcie jego           
możliwości jak i nieprawidłowości występujących w jego rozwoju motorycznym. Końcowy          
etap stanowi podjęcie decyzji czy konkretne dziecko, zgodnie ze wskazaniami, potrzebuje           
pomocy w postaci usprawniania ruchowego. Wdrożenie systematycznej rehabilitacji        
umożliwia zmniejszenie nieprawidłowości lub przeciwdziałanie ich niekorzystnym skutkom.        
Wszystkie podjęte działania mają na celu wspieranie rozwoju dziecka oraz uzyskanie przez            
nie jak najlepszej sprawności fizycznej. 

W chwili obecnej, nie ma opublikowanych badań dotyczących wyboru interwencji          
fizjoterapeutycznych dla dzieci z FASD. Terapia charakteryzuje się przede wszystkim          
indywidualnym podejściem do potrzeb dziecka oraz jego indywidualnego tempa rozwoju. Z           
tego też powodu niemożliwe jest porównywanie do siebie wyników osiągniętych przez dzieci            
podczas procesu terapeutycznego. W pracy wykorzystuję również wskazówki dotyczące         
komunikacji i współpracy z dzieckiem - wspomagam jego koncentrację, powtarzam          
polecenia, przestrzegamy ustalonych zasad podczas zajęć ruchowych, Każde zajęcia mają          
swój stały charakter, co umożliwia postęp procesu rehabilitacyjnego, który charakteryzuje się           
właśnie pewną stałością wykonywanych ćwiczeń, zadań ruchowych. Uważam, że bardzo          
istotna jest współpraca i stały kontakt z rodzicem lub opiekunami dziecka uczestniczącymi            
w całości procesu terapeutycznego. 

 

Jakie jest pierwsze wrażenie w kontakcie z dzieckiem z FASD? 

Honorata Brodnicka (neurologopedia): Jakie otwarte dziecko! Nie znamy się, a ono tak             
chętnie do mnie przybiega i się przytula! I ta gotowość do komunikacji! W gabinecie - duży                
napęd motoryczny. Co za energia! A potem - gdy na horyzoncie pojawia się stolik i krzesełko                
- słyszę: nie dam rady, nie umiem, nie pamiętam, jestem zmęczony, kiedy koniec? Bazą tego               
lęku i tej ucieczki są problemy z pamięcią, z kojarzeniem, z utrzymaniem tematu rozmowy,              
z logiką wypowiedzi, z budowaniem słownika i adekwatnym wykorzystywaniem go. A więc            
wszystko to, co składa się na tzw. sukces szkolny. Mimo ogromnego i szczerego             
zaangażowania dzieci na zajęciach, gdzie pracują na 100% swoich możliwości - zakodowanie            
informacji jest trudne. Jeszcze trudniejsze jest wykorzystanie przyswojonej wiedzy.         
Tzw. wieloznaczeniowość, więcej niż jedno rozwiązanie, myślenie wyobrażeniowe…. i to          
poczucie, że „mi nie wychodzi”, że coś jest nie tak - ale co? I dlaczego? 

No właśnie. FASD. To jest przyczyna. 



 

Gdański Ośrodek Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży oferuje specjalistyczną          
pomoc dla dzieci z FASD. W naszej ofercie znajduje się diagnoza           
medyczno-psychologiczno-fizjoterapeutyczna, konsultacje fizjoterapeutyczne, psychoterapia,    
terapia neurorozwojowa, logopedyczna, pedagogiczna i neuropsychologiczna, a dla rodziców         
i opiekunów grupa wsparcia. Pomoc jest nieodpłatna dla mieszkańców Gdańska. Aby           
skorzystać z pomocy należy zadzwonić pod nr tel. 58 347 89 30 i umówić się na wizytę do                  
psychologa. 

W br. Ośrodek zorganizował również duże szkolenie dla pracowników MOPR (asystentów           
rodziny) na temat FASD. Dotychczas odbyła się część medyczna, psychologiczna          
i pedagogiczna. We wrześniu odbędzie się jeszcze część logopedyczna a w październiku-            
fizjoterapeutyczna. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z Ośrodkiem.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


