
  

Problematyka FASD 
Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych 

 

Artykuł: Rodzina wychowująca dziecko/nastolatka z FASD 

        Autorka: Malgorzata Tomanik1 
 

 

Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych (ang. Fetal Alcohol Spectrum 

Disorder, FASD) jest zaburzeniem rozwojowym utrzymującym się przez całe życie. 

Rodzina staje się źródłem długoterminowego wsparcia i pomocy dla swoich dzieci. 

Badania naukowe potwierdziły znaczący wpływ rodziny w procesie wczesnego 

rozpoznawania FASD, pomyślności działań terapeutycznych oraz odnoszeniu przez 

dzieci sukcesów szkolnych i życiowych. Przyjmuje się, że rodzice/opiekunowie 

znają swoje dzieci najlepiej. Potrzebują natomiast różnego rodzaju form wsparcia 

od instytucji państwowych lub społecznych, które umożliwiłyby im sprawniejsze 

funkcjonowanie oraz wzmocniłyby stabilność rodziny. Brak takiego wsparcia, 

potęguje osamotnienie i wykluczenie społeczne, głęboko dotykające rodziny 

biologicznej, zastępczej i adopcyjnej borykającej się z problematyką FASD.  

 

 
 

1 Autorka wyraża zgodę na korzystanie z informacji zawartych w tym artykule oraz ich cytowanie w 

formie ustnej i/lub pisemnej odpowiednio podając źródło informacji. W przypadku użycia formy 

pisemnej wskazane jest, aby nazwisko autorki, tytuł dokumentu oraz data jego powstania były poprawnie 

podane. Pytania do autorki prosimy kierować na adres info@paarentingparadigm.ca  

 

mailto:info@paarentingparadigm.ca
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Dla wielu rodzin odkrycie, iż ich dziecko/nastolatek ma FASD jest poważnym 

przeżyciem emocjonalnym.  Rodzice sygnalizują chroniczne zmęczenie i stres 

związany z wymaganiami, jakie niesie ze sobą wychowanie dziecka/nastolatka ze 

złożonymi potrzebami medycznymi, neurologicznymi, poznawczymi, 

emocjonalnymi oraz behawioralnymi.  Rodziny sprawnie funkcjonujące w innych 

dziedzinach życia, zgłaszają przeciążenie obowiązkami oraz trudności w akceptacji 

faktu, że ich dziecko nie osiągnie maksimum swoich możliwość rozwojowych. 

Ponadto, w wielu sytuacjach rodzice/opiekunowie mają poczucie, że są krytykowani 

i osądzani za diagnozę i nieodpowiednie zachowanie swoich dzieci.  

 

Często rodzice borykają się z własnymi problemami zdrowotnymi bądź 

wieloma barierami społecznymi, przeżywając wielokrotnie traumę instytucjonalną 

i/lub wtórną. Trauma instytucjonalna jest spowodowana działaniami 

instytucjonalnymi lub ich brakiem, które mogą pogorszyć wpływ traumatycznego 

doświadczenia. Natomiast trauma wtórna związana jest z udzielaniem pomocy i 

opieki osobom, które przeżyły traumę.  Rodzice/opiekunowie oraz inne osoby 

dorosłe stają się świadkami bólu, strachu i przerażenia, które przeżyły ich 

podopieczni. W związku z tym, zaczynają sami odczuwać objawy traumy.   

 

Zatem każda rodzina wymaga odpowiednio wrażliwego systemu wsparcia ze 

względu na kompleksowość potrzeb ich dziecka/nastolatka, wpływ jego zachowania 

na relacje rodzinne oraz zdrowie psychiczne wszystkich członków rodziny. 
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Dziecko/nastolatek z FASD wymaga szczególnej opieki wychowawczej.  

Może osiągnąć najwyższy potencjał swoich możliwości rozwojowych wtedy i tylko 

wtedy, gdy ma dostęp do wczesnej, trafnej diagnozy oraz zindywidualizowanej 

opieki terapeutyczno-wychowawczej, edukacyjnej i socjalnej. Często typowe 

podejście opiekuńczo-wychowawcze nie przynosi pożądanych efektów, ponieważ 

FASD jest zaburzeniem rozwojowym o podłożu neurologicznym. Pozytywne 

zmiany w zachowaniu dziecka/nastolatka oraz przyswajanie nowej wiedzy i 

umiejętności przychodzą bardzo powoli. Brak odpowiedniej diagnozy, zrozumienia 

przyczyn trudnego zachowania oraz nieodpowiedni sposób zaspokajania potrzeb 

dziecka/nastolatka przyczyniają się do powstania w wieku szkolnym tzw. objawów 

wtórnych. Należą do nich m.in. trudności w szkole, poczucie niepokoju i lęku, 

depresja, używanie alkoholu i narkotyków oraz konflikty z prawem.  Obraz 

kliniczny dziecka/nastolatka z FASD staje się bardzo skomplikowany ze względu 

na nadkładające się problemy rozwojowe z grupy FASD oraz problemy zdrowia 

psychicznego np. zespół stresu pourazowego (PTSD) 2 , poza bezpieczny styl 

przywiązania (RAD)3 i/lub zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem 

uwagi (ADHD)4. 

 

Wychowanie i opieka nad dzieckiem/nastolatkiem z FASD jest wyzwaniem 

dla jego rodziców i opiekunów. Istnieje więc potrzeba stworzenia adekwatnego 

systemu pomocy i wsparcia nie tylko dzieciom/nastolatkom, ale również i ich 

rodzicom. Kompleksowe podejście do problemu FASD uwzględnia dostęp do 

diagnostyki, działań terapeutycznych, pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz 

pomocy społecznej skoncentrowanej na specjalistycznym wspieraniu całej rodziny. 

 

 

 
2 Ang. Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD) 
3 Ang. Reactive Attachment Disorder (RAD) 
4 Ang. Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) 
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Od wydawcy:  

 

Małgorzata Tomanik, specjalistka z zakresu 

problematyki FASD, założycielka Poradni 

„Parenting Paradigm” oraz pracownik kluczowy 

(Key Worker FASD). Współpracuje z rodzinami i 

opiekunami dzieci/młodzieży z FASD, ich 

zespołami diagnostycznymi i opiekuńczo-

terapeutycznymi, oraz placówkami edukacyjnymi. 

Prowadzi liczne szkolenia, warsztaty i wykłady dla pracowników służby zdrowia, 

pedagogów, psychologów, terapeutów oraz innych osób pracujących z dziećmi i 

młodzieżą z FASD w Kanadzie i Polsce. Od 2013 r. współpracuje aktywnie z 

polskimi środowiskami zawodowymi (min. jest współautorką Polskich Standardów 

Diagnostycznych FASD, 2020). Promuje wprowadzenie zintegrowanego, 

kompleksowego systemu opieki dla dzieci/młodzieży z FASD i ich rodzin. Autorka 

podkreśla fakt, iż bardzo ważną rolę w wspieraniu rodzin odgrywa nawiązanie z 

nimi bliskiej, profesjonalnej współpracy i budowanie relacji opartej na zasadach 

partnerskich. Ponadto, autorka chciałaby podziękować Panu Radosławowi Kostro, 

rodzicowi adopcyjnemu czwórki chłopców z złożonymi potrzebami 

neurorozwojowym, który jest członkiem Rady Programowej Fundacji „Wschodzące 

Słońce” za cenne uwagi w procesie pisania tego artykuły. 

 

Zapraszamy Państwa do korzystania z poniższych informacji oraz podzielenia się 

nimi z osobami pracującymi z dziećmi/nastolatkami z FASD. Mamy nadzieję, że 

zawarte informacje będą pomocne w nawiązaniu dialogu w sprawie ulepszenia 

wsparcia i pomocy dla grupy osób dotkniętej FASD. Zapraszamy również do 

korzystania z naszej powiększającej się biblioteki online Kampanii  STOP FAS 

www.stop-fas.pl (https://kampaniastopfas.wixsite.com/stopfas) oraz do wzięcia 

udziału w organizowanych webinariach i konferencjach z udziałem p. Tomanik. 

  

 

 

Mariusz Ruszkowski 

Prezes Zarządu 

Fundacji „Wschodzące Słońce” 

 

http://www.stop-fas.pl/
https://kampaniastopfas.wixsite.com/stopfas
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Materiał edukacyjny wydany w ramach realizacji zadania publicznego 

"W ciąży - ani kieliszka. Program profilaktyki uniwersalnej i selektywnej FAS/FASD. Edycja VI."  

 przez Fundację dla Dziecka i Rodziny „Wschodzące Słońce”,  

www.wschodzaceslonce.org.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

współfinansowanego przez Województwo Pomorskie 

 

 

 

 

 

 

 

 

przy wsparciu merytorycznym Parenting Paradigm Home Based Consultation z Kanady 

 

 

 

www.parentingparadigm.ca 

 

 

w partnerstwem z 

Fundacją Rozwoju Społeczno – Gospodarczego PROSPEKT 

www.prospekt.org.pl  

 

 

 

http://www.wschodzaceslonce.org.pl/
http://www.parentingparadigm.ca/
http://www.prospekt.org.pl/

