L Ę D Z I N Y

STOWARZYSZENIE ZASTĘPCZEGO RODZICIELS T WA
ODDZIAŁ ŚLĄSKI

Stowarzyszenie Zastępczego Rodzicielstwa Oddział Śląski
i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lędzinach
mają zaszczyt zaprosić
na
konferencję naukową

„FASD jako wyzwanie dla rodziny, profesjonalistów, społeczeństwa”Lędziny 2009,
organizowaną w ramach IX obchodów Światowego Dnia FAS,

Patronat obchodów: Prezydent Miasta Katowice
Burmistrz Miasta Lędziny
Patronat naukowy:

Organizatorzy:

Katedra i Klinika Psychiatrii i Psychoterapii
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Naczelna Izba Lekarska
Polskie Towarzystwo Ginekologiczne
Stowarzyszenie Zastępczego Rodzicielstwa Oddział Śląski
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lędzinach

Współorganizatorzy
i Partnerzy:
Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Katowicach
Katedra i Klinika Psychiatrii i Psychoterapii
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Miejski Ośrodek Kultury w Lędzinach

Miejsce konferencji: Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55
Termin konferencji: 09.09.2009 rok (środa)
Cel konferencji:

budowanie sieci diagnostycznej i terapeutycznej w zakresie FASD
oraz szerzenie świadomej abstynencji wśród kobiet ciężarnych

Uczestnicy:

przedstawiciele świata nauki i praktycy, lekarze, psychologowie,
terapeuci, pracownicy socjalni, pedagodzy, kuratorzy, wszyscy
zainteresowani promocją abstynencji podczas ciąży oraz
profilaktyką, diagnostyką i terapią FASD

W dniu 9 września 2009 roku obchodzony będzie po raz dziewiąty w Polsce
Światowy Dzień FAS.
Płodowy Zespół Alkoholowy (ang. FAS: Fetal Alcohol Syndrome) jest zespołem
uszkodzeń rozwojowych u dzieci związanych z piciem alkoholu przez ciężarne
matki. Badacze wciąż nie ustalili „bezpiecznej” dla kobiet w ciąży ilości alkoholu, której
spożycie nie naraża płodu na wystąpienie FAS.
Dopóki taka bezpieczna ilość nie zostanie określona, kobiety planujące dziecko lub
spodziewające się go nie powinny pić alkoholu. Tylko zachowując całkowitą abstynencję
kobieta w ciąży eliminuje ryzyko wystąpienia FAS u swojego dziecka.
Przypuszcza się, że nawet kilkanaście tysięcy dzieci rocznie rodzi się z poalkoholowym
uszkodzeniem płodu (FASD). Liczba ta jest skutkiem braku świadomości na temat
uszkodzeń płodu wywołanych alkoholem. Problem nieświadomości dotyczy zarówno
kobiet jak i specjalistów.
Niestety, nie wszyscy profesjonaliści wiedzą, że picie alkoholu przez kobiety w ciąży może
mieć tak poważne konsekwencje dla ich dzieci.
Z danych PARPA wynika że niemal dwie trzecie kobiet w ciąży nie było nigdy
ostrzeganych przez lekarza o szkodliwości picia alkoholu, a tylko co piąta usłyszała
takie ostrzeżenie. Lekarze rekomendowali picie alkoholu w ciąży u 2% badanych
kobiet.
Dzień 9 września, godzina 9.09 jest chwilą, gdy w wielu krajach świata
rozpoczynają się obchody Dnia FAS. Celem obchodów jest promocja abstynencji wśród
kobiet ciężarnych. Dziewiątka jest symbolem 9 miesięcy ciąży, która powinna być wolna
od alkoholu. Obchody Dnia FAS w Polsce zainicjowane zostały w roku 2001
w Lędzinach przez Stowarzyszenie Zastępczego Rodzicielstwa Oddział Śląski przy
współpracy
Miejskiego
Ośrodka
Pomocy
Społecznej
w
Lędzinach.
Od kilku lat problematyką FAS zajmują się w Polsce: Państwowa Agencja
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - prowadząc działania prewencyjne
i edukacyjne oraz Stowarzyszenie Zastępczego Rodzicielstwa Oddział Śląski w Lędzinach
budując system wsparcia i terapii dla rodzin i osób z FAS.
Dzięki wsparciu i zaangażowaniu wielu osób i podmiotów problemy FAS zostały
nagłośnione i poddane publicznej dyskusji. W chwili obecnej mamy za sobą pierwsze
badania w zakresie świadomości skutków spożywania alkoholu przez kobiety ciężarne,
a w niedługim czasie rozpoczną się prace nad wprowadzeniem nowych narzędzi
diagnostycznych.
Uczestnictwo osób znaczących pomaga rozwiązać wiele przeciwności i wątków
pobocznych towarzyszącym rozwiązywaniu powyższych problemów i pozwala nadać im
tempa, co w przypadku skutków medycznych i społecznych płodowego zespołu
alkoholowego ma doniosłe znaczenie.
Pani/Pana obecność na konferencji pozwoli nadać rangi naszemu
przedsięwzięciu i przyczyni się do wzrostu znaczenia tematów przez nas podejmowanych.
Będzie nam niezmiernie miło gościć Panią/Pana podczas tegorocznej konferencji.
W razie niemożności osobistego przybycia prosimy o oddelegowanie przedstawiciela
instytucji przez Panią/Pana kierowanej.
Zapraszamy do udziału.
W załączeniu przesyłamy program konferencji .

Informujemy również, iż w dniu 12 września br. odbędzie się festyn edukacyjny
pod hasłem„Fascynujące dzieci ”.
Spotkają się na nim rodziny opiekujące się dziećmi z FASD, specjaliści oraz wszyscy,
którym nieobojętne jest zdrowie dzieci. W ramach festynu czynny będzie punkt
informacyjno-konsultacyjny, w którym uczestnicy będą mogli porozmawiać ze
specjalistami: położną, ginekologiem, psychiatrą, psychologiem i terapeutą o profilaktyce
i diagnozie płodowego zespołu alkoholowego oraz ofercie specjalistycznej pomocy. Dzieci
zaprosimy do udziału w grach, zabawach i zajęciach plastycznych.
Festynowi towarzyszyć będzie wystawa fotografii oraz projekcja filmów o FAS i jego
profilaktyce.
Miejsce festynu: Katowice, Silesia City Center - Plac Słoneczny
Termin festynu: 12.09.2009 rok (sobota)
Czas trwania:
godz. 12.00 – 19.00

W imieniu organizatorów
Małgorzata Klecka

Płodowy Zespół Alkoholowy (FAS, PZA) należy do grupy fizycznych i umysłowych schorzeń
wrodzonych. Jego objawy to np.: wady rozwojowe serca i stawów, uszkodzenia ośrodkowego
układu nerwowego, zaburzenia neurologiczne, opóźnienie rozwoju fizycznego i psychicznego,
zaburzenia zachowania, niedorozwój umysłowy, nadpobudliwość psychoruchowa. Skutkiem tych
nieprawidłowo ści mogą być u dziecka trudno ści z uczeniem się,koncentracją uwagi, pamięcią
i zdolno ścią do rozwiązywania problemów, brak koordynacji ruchowej i zaburzenia mowy.
Uszkodzenia typu FAS mają wpływ na rozwój intelektualny oraz społeczny także w okresie
dorastania i po osiągnięciu dorosłości. Osoby cierpiące na FAS/PZA nie są w stanie wziąć na
siebie odpowiedzialno ści za własne życie, często łamią prawo i latami skazane są na
pomoc różnych organizacji i instytucji.
Z badań przeprowadzonych na zlecenie PARPA wynika, że co trzecia kobieta (33%) w wieku
prokreacyjnym (18-40) piła alkohol w czasie ciąży.
Jest to wynik niepokojący, zważywszy, że zdecydowana większość badanych (88%) jest zdania,
iż nawet niewielka ilo ść alkoholu wypitego przez kobietę w ciąży może mieć negatywny wpływ na
zdrowie jej dziecka. Zasięg FAS jest nieznany, gdyż brakuje badań z tej dziedziny. Zagrożone są
jednak wszystkie dzieci matek pijących alkohol w czasie ciąży.

Osoby, które zechcą uczestniczyć w konferencji proszone są o potwierdzenie swojego udziału na
załączonym druku zgłoszenia na adres Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lędzinach
do dnia 4 września 2009 roku.
Uwaga dla lekarzy:
Za uczestnictwo w konferencji można uzyskać punkty specjalizacyjne Izby Lekarskiej.

