
FAScynująca codzienność 

W życiu rodziny każda zmiana niesie za sobą niepewność, a jednocześnie ciekawość – jak będzie. 

Moment przełomowy w naszym rodzinnym życiu nastąpił w sierpniu 2009 roku, kiedy to wraz z 

mężem i dwiema córkami biologicznymi (wówczas były w wieku 6 i 8 lat) przyjęliśmy do swego 

domu rodzeństwo: trzyletnią Kingę i niespełna 16-miesięcznego Bartka. Maluchy o włosach blond i 

dużych, niebieskich oczach skradły nasze serca… Tak rozpoczęła się nasza przygoda z 

rodzicielstwem zastępczym.  

Po roku dołączyło do nas kolejnych dwoje dzieci: trzyletni Oskar oraz jego pięcioletnia siostra 

Natalia.  

Pragnienie stworzenia domu dzieciom, które zostały pozbawione możliwości wychowywania się w 

rodzinie naturalnej, wzrastało w nas przez wiele miesięcy,  

a nawet lat. Uczestnicząc w kursie na rodziców zastępczych, czekając na przyjęcie dzieci, 

zdawaliśmy sobie sprawę, że będą one posiadały różne deficyty w wielu sferach, nad którymi 

będziemy starali się wspólnie pracować. Kilkakrotnie przez głowę przebiegła mi myśl, że mogą one 

być dotknięte zespołem FAS. 

Niskorosłość 
Już na samym początku zaniepokojeni byliśmy niskim wzrostem Kingi  

i Bartka – dzieci nie mieściły się w siatkach centylowych. 16-miesięczny Bartek mierzył zaledwie 

76 cm – tyle co dziecko ośmio - dziewięciomiesięczne. Kinga, jako trzylatek, miała raptem niecałe 

90 cm wzrostu (to mniej niż norma dla dziecka 2 letniego). W książeczkach zdrowia również 

widniała niska waga urodzeniowa. Nie od razu pognaliśmy  

do specjalistów, bo przecież dzieci odrzucone mają wiele do nadrobienia w sferze emocjonalnej. 

Dawkując im uczucie, miłość, przytulanie i głaskanie czekaliśmy aż  

w końcu zaczną gonić rówieśników. To jednak nie nastąpiło. Normy wzrostu nadal są  poza 

zasięgiem naszych maluchów. 

Natalia i Oskar, od strony typowo zdrowotnej, nie wykazywali tak wiele deficytów, jak drugie 

rodzeństwo. Poza niedoborem żelaza u Oskara, który dosyć szybko udało się opanować, dzieci 

uchodziły za zdrowe. Oboje byli jednak niscy w stosunku do rówieśników (poniżej 3 centyla). 

Początkowo można było przypuszczać, że niski wzrost może być skutkiem złego odżywiania i 

brakiem witaminy M w pierwszych latach życia. Wiadomo bowiem, że dzieci zaniedbane 

emocjonalnie, pozbawione miłości gorzej się rozwijają – i to zarówno psychicznie, jak i fizycznie. 

Jednak dzieci nadal nie rosną tak, jak ich rówieśnicy. Okazało się też, w miarę upływu czasu, że 

mają wiele zaburzeń typowych dla dzieci  

z poalkoholowymi uszkodzeniami. Można więc dziś powiedzieć, że przyczyną niskiego wzrostu  
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Natalii i Oskara jest narażenie ich na kontakt z alkoholem w okresie prenatalnym.  

Nadwrażliwość na dotyk 

Już pierwszego wieczoru przeżyliśmy szok, gdy podczas przygotowywania kąpieli, na widok wody, 

Bartek panicznie krzyczał. Musieliśmy szybko zareagować, by nie potęgować w dziecku swoistego 

rodzaju traumy. Poprzestaliśmy na tak zwanej „kąpieli na sucho” i przez kolejne dni oswajaliśmy 

Bartusia z wodą. Podobnego „oswajania” potrzebowała również Kinga, która - może nie krzyczała 

na widok wody - ale była niesamowicie spięta podczas wieczornej toalety. Szybko okazało się, że 

oboje są nadwrażliwi na dotyk – mycie szyi, pleców i ramion gąbką, nawet najdelikatniejszą, było i 

jest do dnia dzisiejszego nie do przeskoczenia. 

Podwyższony próg bólu 

Jednocześnie Bartek ma zdecydowanie podwyższony próg bólu, podobnie zresztą jak  

i Kinga. Gdy informuję o tym lekarzy na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, kierują w moją stronę 

swe przenikliwe spojrzenie. Mam wrażenie, jakby zastanawiali się wówczas, czy stosuję może 

jakieś próby wytrzymałościowe. Oczywistym jest, że nie każdemu opowiadam historię i 

doświadczenia dzieci, bo nie uznaję tego za konieczne. Pęknięcie kości dłoni wyszło na jaw 

dopiero po całej nocy, gdy ogromna opuchlizna nie pozostawiała żadnych złudzeń. Poprzedniego 

wieczora Bartek zakomunikował nam tylko, że przez Oskara uderzył się o kanapę i troszkę boli go 

ręka. Innym razem miał zabieg oczyszczania palca z ropnej wydzieliny poprzez nacinanie bez 

znieczulenia. Na jego twarzy nie pojawił się najmniejszy grymas bólu – wzbudziło to zdziwienie 

wśród personelu. Każdorazowe pobieranie krwi, zakładanie wenflonów w szpitalu czy same 

szczepienia również odbywają się bez najmniejszej reakcji sugerującej odczuwanie bólu. W 

porównaniu z dziećmi, które krzyczą przy najmniejszym ukłuciu, jego zachowanie uchodzi za 

bohaterskie i może nawet powinno nas cieszyć. Nas jednak niepokoi, ponieważ Bartek nie zdaje 

sobie sprawy, że to co jego nie boli, sprawia ból innym dzieciom. Krzywdzi je więc - rani  ostrymi 

narzędziami  ( np. nożyczkami,), popycha, szczypie. 

Zaburzenia percepcji słuchowej 

Opóźniony rozwój mowy 

Bartuś jako półtoraroczne dziecko nie wydawał żadnych odgłosów dźwiękonaśladowczych, nie 

znał żadnych niemowlęcych zabaw. Pierwsze zdania zaczął mówić mając trzy i pół roku. Do dnia 

dzisiejszego, a ma obecnie prawie 7 lat, pozostaje pod opieką logopedy. 

Trzyletnia Kinga natomiast nie rozumiała mowy, takiej zwykłej, potocznej – wciąż tylko patrzyła 

swoimi wielkimi oczyma. Nie rozumiała pytań. Nie znała żadnych dziecięcych wierszyków, 

piosenek, nie skupiała uwagi na ilustracjach w książeczkach. We własnym zakresie rozpoczęliśmy 

Strona 2 z 9 
 



szereg ćwiczeń logopedycznych mających na celu usprawnienie artykulatorów mowy, wyzwolenie 

potrzeby mówienia. Już po około 5 miesiącach Kinga stała się dzieckiem nader komunikatywnym, 

z zapałem opowiadającym o tym, co dzieje się w książeczkach czy też w bajkach telewizyjnych. Z 

zapałem i dumą recytowała proste wierszyki, śpiewała krótkie piosenki, opanowała pierwsze 

modlitwy. Na naszych oczach zaczęła rozkwitać… 

Nadwrażliwość słuchowa  

Trudno nie zauważyć, że Kingę zwyczajnie „bolą” głośne dźwięki. W kościele lub na różnych 

imprezach otwartych (np. koncertach), gdy stoimy zbyt blisko głośnika, natychmiast zmienia 

miejsce, zaś na balu karnawałowym zakrywa uszy.  

Zaburzenie koordynacji i równowagi 

Bartek jako półtoraroczne dziecko  jeszcze nie chodził. Raczkując często ulegał kolizjom, 

ponieważ o 2 lata starsza Kinga poruszała się po domu „jak słoń  

w składzie porcelany”, nie zważając na meble, zabawki czy po prostu raczkującego braciszka. 

Miała nieskoordynowane ruchy, często się potykała. Miała spore trudności ze sprawnym 

ubieraniem się i rozbieraniem, zresztą występują one do dnia dzisiejszego. Zaburzenie koordynacji 

obojga dzieci to kolejne wyzwanie, przed którym jako rodzice stanęliśmy. Po odpowiednio długim 

oczekiwaniu dostaliśmy się do lekarza rehabilitanta. Zdiagnozował u obojga obniżone napięcie 

mięśniowe i zaburzoną koordynację, zaś u samej Kingi idiopatyczną skoliozę dziecięcą, kyfozę, 

lordozę, przodopochylenie łopatek, zablokowany staw biodrowy, skręcenie miednicy. Zaburzenia 

koordynacji stały się dodatkowym powodem unikania zabaw ruchowych przez Kingę – niestety 

rzadko udawało jej się poprawnie wykonać ćwiczenie na zajęciach ruchowych, powtórzyć 

bezbłędnie krok w tańcu, zawsze była ostatnia i miała sztywne, niezgrabne ruchy – dzieci znane ze 

swej szczerości, zaczęły nazywać ją „żółwikiem”. Powodowało to frustrację u małej. Coraz częściej 

podczas zabaw ruchowych celowo źle wykonywała zadanie, aby jak najprędzej odpaść z gry.  

Trudnością jest dla Kingi mówienie o czymś, czego nie widzi. Na polecenie przygotowania np. 

prawego przedramienia do codziennego zastrzyku (z uwagi na terapię hormonem wzrostu) , 

najpierw musi na nie spojrzeć, jakby sprawdzała, czy ono tam jeszcze jest i dopiero wówczas je 

podaje. Ponadto wciąż ma trudności w bezbłędnym rozróżnianiu strony prawej od lewej. 

Labilność  emocjonalna 

W chwili przyjścia do nas Oskar miał nieco ponad trzy lata, a Natalia ponad pięć  lat. Z racji wieku 

dzieci przyszły do nas jeszcze bardziej zahamowane emocjonalnie i zaniedbane intelektualnie niż 

Kinga i Bartek. Dzieci niezwykle labilne uczuciowo. Trudnymi doświadczeniami z okresu bardzo 

wczesnego dzieciństwa tłumaczyliśmy nadmierną płaczliwość dzieci. Powodem do płaczu była 

każda rozmowa mająca na celu wyjaśnienie pojawiających się trudnych, niezrozumiałych dla nas 
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zachowań.   

W sytuacji najmniejszej zaledwie niepewności, wtulały się w róg kanapy i silnie pocierały czubkiem 

głowy – tak szukały bezpiecznego schronienia. Nienaturalne były drżące ruchy rąk u Oskara 

podczas wykonywania codziennych czynności, takich jak zapinanie guzika, suwaka, odnoszenie 

talerzyka do kuchni.  

Nadpobudliwość psychoruchowa 

Szukając nadal pomocy dla naszych dzieci, zgodnie z zaleceniami opinii otrzymanej po 

badaniach w poradni psychologiczno-pedagogicznej udaliśmy się z siedmioletnią  

Natalią na konsultację do neurologa. Jednocześnie zabraliśmy na wizytę również Kingę (6-letnią), 

u której nasiliły się, a może po prostu wraz z wiekiem stały się bardziej widoczne, problemy 

utrudniające jej codzienne funkcjonowanie w domu  

i przedszkolu. Związane one były m. in. z rozumieniem i wykonywaniem poleceń.  

Bo ileż razy dziennie można mówić o schowaniu skarpetek do szuflady, które zwykle lądowały na 

regale obok. Zauważyliśmy, że coraz częściej zapomina, co ma przynieść na kolejny dzień do 

przedszkola, a wcześniej to się nie zdarzało. Normą dla 6-letniej Kingi było to, że miała – a 

właściwie nadal ma - trudności w organizacji wykonywanych czynności – np. wystarczyło podczas 

odnoszenia talerzyka do kuchni poprosić ją, by wracając przyniosła do pokoju napój. Zwykle nie 

zdarzało się, aby odstawiała naczynie do zlewozmywaka, lecz dzielnie trzymając je w jednej ręce, 

drugą chwytała za napój i tak przychodziła do pokoju. Gorzej bywało, gdy obie ręce miała zajęte… 

Coraz częściej zdarzały się momenty zawieszenia podczas mówienia, działania. Utrzymanie 

porządku na szkolnej ławce również okazało się dla Kingi ogromnym wyzwaniem – 

wypakowywanie z plecaka niezbędnych książek, zeszytów i przyborów na czas, znalezienie 

ołówka w piórniku, utrzymanie porządku na ławce (a bo niby dlaczego nie można pisać w zeszycie, 

pod którym zmieściły się ćwiczenia wraz z podręcznikiem i do tego jeszcze kawałek piórnika). 

Ogarnięcie tego wszystkiego graniczyło z cudem. Rozpakowywanie kończyła, gdy jej rówieśnicy 

zaczynali pakować wszystko do tornistrów. 

Impulsywność 

Z Oskarem także trafiliśmy do neurologa. Po raz pierwszy pojechaliśmy, gdy miał 6 lat. 

Niepokojące nas objawy to nadmierna płaczliwość, drżenia rąk – choć znacznie rzadziej niż w 

początkowym okresie zamieszkania z nami, kłamstwo, drobne kradzieże, niezwykła wręcz 

impulsywność w działaniu, powielanie negatywnych zachowań mimo konsekwentnego stosowania 

kar i nagród.  

Zarówno u Oskara, jak i u Natalii  występują liczne nieprawidłowości z zapisie EEG. 
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Zaburzenia procesów poznawczych 

Zaburzenia pamięci 

To, co dało nam najwięcej do myślenia to ogromne trudności z pamięcią, właśnie u najstarszej 

dziewczynki, ponad 5-letniej Natalii. Dziecko przychodząc do nas nie wiedziało, ile ma lat. Biorąc 

pod uwagę środowisko, w jakim wzrastało, nie ma co się dziwić – pewnie wcale nie wiedziała, że 

coś takiego jak lata czy też wiek istnieje. Nieco ponad cztery miesiące zajęło jej nauczenie się 

swojego wieku. Podobnie rzecz się miała z nazwami kolorów – nauczenie się ich trwało jeszcze 

dłużej. Jako dziewczynka 6-letnia w normie intelektualnej nie potrafiła złożyć poprawnych 

gramatycznie zdań, jej wypowiedzi były jedno-dwu wyrazowe, nie potrafiła opowiedzieć tego, co 

dzieje się na ilustracji, nie układała obrazków w odpowiedniej kolejności. Gdy miała 6 i pół roku, 

nadal niepokojące było to, że nie umiała przywołać nazw przedmiotów, osób, zwierząt, o których 

wiedzieliśmy, że je zna, z wielkim  trudem uczyła się na pamięć jedno-dwu zdaniowych ról na 

występy w przedszkolu. 

Diagnoza poradniana potwierdziła między innymi zaburzenia w zakresie funkcji pamięci słuchowo 

– werbalnej i deficyty uwagi. Natalia potrzebowała więcej czasu na wydobycie informacji z 

magazynu pamięci długotrwałej. Podobnie rzecz się miała z wykorzystywaniem posiadanych już 

wiadomości w nowej sytuacji – to, że  

w domu obowiązują konkretne reguły, nie oznacza – mimo przypomnienia - że takie same reguły 

obowiązują w przedszkolu. W przedszkolu uchodziła za dziecko niegrzeczne, niereagujące na 

polecenia wychowawcy, nadpobudliwe, impulsywne, prowokujące konflikty z rówieśnikami, 

nieprzestrzegające zasad i norm ustalonych w grupie. Przychodząc do przedszkola, miałam 

zwykle duszę na ramieniu,  

bo wiadomym było, że znów dowiem się o niebywałych „wybrykach” mojej latorośli. Oczywiście nie 

było tak, że dawaliśmy jej przyzwolenie na bycie niegrzeczną  

w przedszkolu, lecz konsekwentnie nagradzaliśmy nawet najmniejsze, ale tylko dobre zachowanie 

Natalii. Zauważyliśmy, że jej naprawdę bardzo zależało na byciu grzeczną, a jednak „coś” nie 

pozwalało jej na to, przeszkadzało, jakby przejmowało kontrolę nad jej zachowaniem. 

Trudności w posługiwaniu się pieniędzy i rozumienie pojęcia czasu 

Natalia jako 9-latka usatysfakcjonowana wróciła ze szkolnej wycieczki, bo dokonała transakcji 

swego życia - wymieniła bowiem  banknot dwudziestozłotowy na dwie monety dwuzłotowe. 

Operowanie pieniędzmi i czasem wykracza ,w chwili obecnej,poza jej możliwości. 
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Zaburzenia narządu wzroku i widzenia 

Badanie okulistyczne wykazało u Kingi i Bartka astygmatyzm nadwzroczny obu oczu, rzędu pięciu 

i pół oraz sześciu i pół dioptrii. Okularki do ciągłego noszenia stały się nieodłącznymi towarzyszami 

naszych maluchów. Oswajanie z nimi, nauka obchodzenia się z okularami dla dzieci 

nieakceptujących zmian było nie lada wyzwaniem. 

Ponadto Kinga ma trudności z pamięcią wzrokową – stale czegoś szuka i nawet jeśli poszukiwana 

czapka spoczywa na kredensie pod jej dłonią, ona nadal jej poszukuje. Ma trudności w 

dostrzeganiu szczegółów. Zawsze szukając różnic między obrazkami, znajdzie 6 lub 7 na 10. Ma 

problemy z odczytywaniem mimiki twarzy drugiej osoby, co często powoduje nieporozumienia z 

rodzeństwem czy rówieśnikami.  

Zaburzenia ośrodka głodu i sytości 

Zaburzone uczucie sytości u Oskara jawi się jako kolejny, nasilający się problem. Jak uzasadnić 

ciągłe myślenie o jedzeniu, a właściwie impulsywne sięganie po nie przy każdej nadarzającej się 

okazji. Nieważne, czy jest to osobisty chlebak czy kolegi z innej klasy pozostawiony na szkolnym 

parapecie. W wyjaśnieniu słyszę: „bo zapomniałem, że mam jeszcze chleb” lub „bo chciałem”. 

Nagłe zabranie chłopcu batonika, który upadł mu na szkolnym korytarzu zostało przez nas, jako 

rodziców, boleśnie – jak nam się wydawało - rozliczone. Naturalną karą było zaniesienie chłopcu 

dwóch batoników zakupionych za własne pieniążki. Mały nas przechytrzył i oddał koledze tylko 

jeden, a drugi osobiście skonsumował. Do tego dochodzi podjadanie wczesnym rankiem 

(przeszukiwanie szafek kuchennych i lodówki), podkradanie słodyczy w przedszkolu, w szkole...  

Niestety, u dzieci odrzuconych/porzuconych/zranionych przez osoby najbliższe trudno jest 

rozgraniczyć, na ile zaburzenie to jest przejawem zespołu FAS, a na ile po prostu konsekwencją 

braku miłości… a może po prostu należy połączyć jedno z drugim. 

Słaba samokontrola 

Nie lada wyzwaniem jest również praca nad kontrolowaniem własnego działania przez Kingę. 

Wykazuje ona zaburzenie tzw. „stopu”, czyli hamowania aktywności. Na basenie grozi to 

utopieniem się naszej najmłodszej córki. W ubiegłym roku nauczyła się pływać z głową pod wodą. 

Za każdym razem zastanawiam się, czy nie zapomni wynurzyć się, aby nabrać powietrze. 

Nie wiemy, kiedy nasze dzieci będą gotowe do samodzielnego poruszania się po drogach. Gdy 

Kinga zatrzymuje się przed przejściem dla pieszych, to ogląda swoje buty – lewy, prawy i jeszcze 

raz lewy , zamiast rozglądać się, czy nie nadjeżdżają samochody. 

Brak lęku przed obcymi 
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Nasz dom od zawsze był i jest domem otwartym. Podczas odwiedzin różnych osób zaniepokoił 

nas fakt, że szczególnie Kinga nie bała się obcych. Z wielkim zapałem pakowała swoje ulubione 

zabawki i obowiązkowo kapcie, aby wyjść z domu  

i zamieszkać z mamą naszego najstarszego wychowanka, którą widziała  po raz pierwszy  

w życiu.  

Trudności w przestrzeganiu norm i zasad 

Przeraża nas to, że dzieci, mimo iż doskonale wiedzą, jakie normy i zasady obowiązują w 

konkretnym miejscu (czy to w przedszkolu, szkole, czy kościele),  

bo zasady te są stale przypominane w sposób zwięzły i dobitny, to jednak - gdy nie widzą nas w 

pobliżu, nie czują naszej kontroli, nie potrafią się do nich dostosować, jakby zapominały  o nich. 

Naprawdę nie jest niczym przyjemnym bycie tym „złym policjantem”. Prawidłowe funkcjonowanie w 

społeczeństwie, bez wchodzenia  

w konflikt z prawem, jest możliwe tylko wtedy, gdy powszechnie obowiązujące normy moralne są 

zinternalizowane. Jesteśmy pełni obaw myśląc o przyszłości naszych dzieci. Jakimi będą ludźmi, 

jakimi pracownikami, jakimi rodzicami dla swoich dzieci? 

Trudności w interakcjach społecznych 

Obecnie Natalia jako niespełna 10-letnia dziewczynka funkcjonuje na poziomie pięcio- sześciolatki. 

Z badań psychologicznych wynika, że jest dzieckiem w normie intelektualnej, a często nie potrafi 

odpowiednio ocenić sytuacji, jest infantylna, a to zaczyna przeszkadzać jej koleżankom z klasy. 

Przyjmuje rolę klasowego błazna, uwielbia być w centrum zainteresowania. System kar i nagród 

nie przynosi trwałej poprawy. Najczęściej nie potrafi wytłumaczyć swego złego postępowania, bo 

prawdopodobnie nie wie, że robi coś źle. Trudno w to uwierzyć, bo zasady i konsekwencje za 

nieprzestrzeganie ich są w naszym domu stale przypominane. Kilkakrotnie zdarzały się jej sytuacje 

kradzieży – czy to w szkolnej świetlicy, czy wcześniej w przedszkolu. 

Szczególnie dużym problemem u Oskara są właśnie kradzieże w szkole. Kradnie jedzenie -

słodycze, mleko, a także zabawki. Za każdym razem odpowiada: „Bo chciałem'. Mimo ciągle 

ponoszonych konsekwencji, mimo obietnic, że już nie będzie, a także mimo perspektywy 

otrzymania nagrody za właściwe zachowanie, chłopiec nadal kradnie. Jest to prawdopodobnie 

impuls, nad którym w żaden sposób  nie potrafi zapanować. 

Schematy i konkrety 

Dzieci muszą funkcjonować w oparciu o schematy i konkrety – one pomagają im odnaleźć się w 

codzienności. Jednak wypracowanie tego wymaga od nas przede wszystkim konsekwencji. I to się 

naprawdę udaje. Niektórzy pytają, jak to możliwe, że nasze dzieci wieczorem sprzątają klocki, lalki, 
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samochodziki po zakończonej zabawie. Odpowiadam, że przychodzą na kolację dopiero, gdy w 

pokoju będzie porządek. Wielokrotne cofanie ich do pokoju, kontrolowanie, wyrzucanie z 

zakamarków upchniętych ubrań itd. to wymaga 

stałości i konsekwencji. Odkładanie rzeczy na swoje miejsce, pozostawianie plecaków szkolnych w 

konkretnym zakamarku, a nie wnoszenie ich do pokojów dziecięcych, zezwalanie na rysowanie i 

wszelkie inne prace plastyczno – techniczne tylko przy konkretnym stole chroni nasz dom przed 

samowolnym przyozdabianiem pomieszczeń mieszkalnych przez dzieci. A są naprawdę bardzo 

pomysłowi. Główną ścianę w pokoju chłopców zdobi np. wielki napis OBI (ulubiona reklama) 

wyryty tępym narzędziem niewiadomego pochodzenia. 

Trudne są także wszechobecne kłamstwa – mniejsze i większe, panoszące się wśród naszych 

dzieci. W chwili obecnej nie potrafimy sobie z nimi poradzić. Zrzucanie winy na drugie dziecko, 

wymyślanie niestworzonych rzeczy np. po zniszczeniu lub zgubienia przyborów szkolnych, jest 

wśród dzieciaków normą. Wiedzą, że każdy ma prawo popełniać błędy. Wiedzą też, że zawsze za 

kłamstwo jest wyciągana dodatkowa konsekwencja, a jednak to jest silniejsze od nich. 

Nie możemy oczywiście zapominać o dzieleniu wszelkich złożonych poleceń na etapy, bo w 

przeciwnym razie dzieci wykonują tylko ostatnie polecenie. 

Diagnoza 

W grudniu 2013 roku nadarzyła się okazja wzięcia udziału w projekcie badawczym prowadzonym 

przez międzynarodową grupę holendersko - polską: „Badania nad patogenezą chorób Spektrum 

Poalkoholowych Wrodzonych Zaburzeń Rozwojowych (FASD)”. Badania prowadzone były 

bezpłatnie w Katedrze Genetyki Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Głównym założeniem 

tego projektu jest odkrycie przez badaczy mechanizmu - jak działa teratogennie alkohol i czemu 

jedno dziecko ma FASD, a inne- nie, chociaż działał ten sam czynnik uszkadzający. Poszukują 

zatem odpowiedzi na pytanie, czy dzieci ze zdiagnozowanym FASD nie mają w rzeczywistości 

innej choroby o podłożu genetycznym, powodującej podobne zaburzenia jak FASD.  Wśród 

zespołu badającego był m. in. genetyk kliniczny Jan Maarten Cobben z Zakładu Pediatrii 

Genetycznej Uniwersyteckiego Szpitala w Amsterdamie, dr Małgorzata Klecka z Pracowni 

Diagnostyki i Terapii Zaburzeń Rozwojowych w Lędzinach oraz dr hab. Robert Śmigiel, genetyk 

kliniczny, pediatra i neonatolog z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.  

Otrzymaliśmy już wstępną diagnozę Natalii i Oskara – dzieci nie mają zmian genetycznych, to 

znaczy, że poprzez wykluczenie innych chorób mają potwierdzony FASD nie tylko klinicznie, ale 

poprzez wykonane badania. Na szczegółowe opracowanie wyników nadal czekamy. 

Dzieci są pod stałą opieką poradni: endokrynologicznej, neurologicznej, okulistycznej, 

rehabilitacyjnej, alergologicznej, psychologiczno – pedagogicznej, psychiatrycznej Ściśle 
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współpracujemy z wychowawcami naszych dzieci.  

Po co to wszystko robimy? Aby zminimalizować wystąpienie zaburzeń wtórnych. Staramy się - 

choć częściowo - wyposażyć dzieci w takie umiejętności, które – przy wsparciu bliskich osób – 

umożliwią im w miarę poprawne funkcjonowanie w dorosłym życiu, pozwolą odnosić sukcesy na 

różnych płaszczyznach, pozwolą być szczęśliwymi mimo balastu, z którym kroczą przez życie.  

                                                             Mama Krystyna  

 

Imiona dzieci i matki zostały zmienione 
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