
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

ZAPROSZENIE 
 

Organizatorzy: 

• Fundacja FASTRYGA 

• Stowarzyszenie Zastępczego Rodzicielstwa Oddział Śląski 

• Urząd Miasta Lędziny 

• Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lędzinach 

• Miejski Ośrodek Kultury w Lędzinach 

• Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lędzinach 

 

serdecznie zapraszają do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pn.: 

 

„FAS wśród innych zaburzeń neurorozwojowych” 
 

organizowanej w ramach XVIII obchodów Światowego Dnia FAS. 

 

Miejsce konferencji:  Sala Widowiskowo - Kinowa w Urzędzie Miasta Lędziny, 

                                   ul. Lędzińska 55, 43-143 Lędziny, 

 

Termin konferencji:  10 września 2018 roku (poniedziałek), godz. 09:09 

 

 

Zaburzenia neurorozwojowe to szerokie pojęcie obejmujące szereg nieprawidłowości zarówno rozwoju 

ruchowego, jak i intelektualnego oraz społecznego dziecka. Dotyczą zaburzeń wzrostu, mózgu oraz jego 

czynności – w tym problemy neuropsychiatryczne, upośledzenie funkcji ruchowych, zaburzenia uczenia, 

dysfunkcje rozwoju językowego i komunikacji niewerbalnej.   

 

Wg DSM-5 w skład zaburzeń neurorozwojowych wchodzą: 

• niepełnosprawność intelektualna, 

• zaburzenia komunikacji, 

• zaburzenia ze spektrum autyzmu, 

• ADHD, 

• specyficzne zaburzenia uczenia się, 

• zaburzenia motoryczne, 

• inne określone i nieokreślone zaburzenia neurorozwojowe (w tym FASD jako zaburzenie 

powstałe na skutek prenatalnej ekspozycji na alkohol – bez różnicowania czy mamy do 

czynienia z wariantem o wyraźnie zaznaczonych cechach dysmorficznych, czy z 

wariantem bez dysmorfii – podtyp: ARND – Alcohol Related Neurodevelopmental 

Disorder). I.Palicka, M.Klecka, J.Przybyło 2017). 

 



  

 

 

Podczas konferencji omówione zostaną rozmaite aspekty funkcjonowania dzieci z FASD, doniesienia z 

najnowszych polskich badań i otwierające się możliwości terapeutyczne. Do współpracy zaprosiliśmy 

wybitnych specjalistów – praktyków. 

 

Osoby biorące udział w konferencji uzyskają wiedzę w zakresie: 

• zaburzeń neurorozwojowych w FAS, 

• diagnostyki dysmorfologicznej, 

• diagnozy neuropsychologicznej w FAS, 

• diagnostyki różnicowej, zaburzeń językowych oraz tikowych. 

 

Zaprezentujemy także wyniki naszych badań w obszarze parametrów biomedycznych w FAS  i podzielimy 

się najnowszymi doświadczeniami z pracy terapeutycznej z dziećmi. 

 

 Naszym celem jest ciągłe pogłębianie wiedzy w zakresie diagnostyki i terapii FASD (Fetal Alcohol 

Spectrum Disorder – poalkoholowe spektrum zaburzeń rozwojowych) oraz budowanie systemu terapii i 

wsparcia dla dzieci i ich rodzin.   

 Zaproszenie kierujemy do przedstawicieli świata nauki i praktyków, między innymi, lekarzy, 

pielęgniarek, położnych, psychologów, pedagogów, pracowników socjalnych, asystentów rodzin, 

kuratorów, pracowników żłobków, przedszkoli, szkół, placówek wsparcia dziennego, placówek 

opiekuńczo-wychowawczych, a także do rodziców biologicznych, zastępczych i adopcyjnych. 

  

Będziemy zaszczyceni, jeśli zechcecie Państwo przyjąć nasze zaproszenie. 

 

 

Osoby, które zechcą uczestniczyć w konferencji proszone są o potwierdzenie swojego 

udziału poprzez wypełnienie formularza online pod adresem: 

https://goo.gl/forms/ZcDbRJepwc9e1UcG3 

 

do dnia 5 września 2018 roku. 

 

Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. 

 

Koszt udziału w konferencji wraz z materiałami oraz poczęstunkiem wynosi 90,00 zł 

/słownie: dziewięćdziesiąt złotych 00/100/ 

Wpłaty prosimy dokonywać na nr konta Fundacji FASTRYGA: 

Alior Bank: 09 2490 0005 0000 4530 1682 2921  

Tytuł przelewu: „Konferencja FAS 2018 – imię i nazwisko uczestnika” 

Dane do przelewu: Fundacja Fastryga ul. Hołdunowska 70a, 43-143 Lędziny 

 

Prosimy o przesyłanie potwierdzenia wpłaty na adres e-mail: osrodek.fastryga@gmail.com 

 

                  Z wyrazami szacunku, 

 

                                                                                  Organizatorzy 
 

https://goo.gl/forms/ZcDbRJepwc9e1UcG3


  

 

 

 

O PŁODOWYM ZESPOLE ALKOHOLOWYM 

 

Płodowy zespół alkoholowy (Fetal Alcohol Syndrome, FAS) jest najpoważniejszą konsekwencją działania 

alkoholu na płód w okresie prenatalnym. Skutki obejmują zarówno wrodzone anomalie strukturalne 

(charakterystyczne cechy dymorficzne ciała, a w szczególny sposób twarzy), neurokognitywne oraz 

behawioralne. W każdym trymestrze ciąży może dojść do uszkodzeń typowych dla konkretnego okresu 

rozwoju płodu. W pierwszym trymestrze pod wpływem alkoholu może dojść do zaburzeń somatycznych 

- opóźnienia wzrostu i rozwoju dysmorfii, w drugim i trzecim najbardziej narażony jest ośrodkowy układ 

nerwowy i zaburzona produkcja neurotransmiterów. 

Dzieci z FAS mają trudności z przyswajaniem i zapamiętywaniem informacji oraz 

rozwiązywaniem nawet bardzo prostych problemów i właściwą ich oceną. Mowa rozwija się u nich z 

opóźnieniem, mają kłopoty ze słuchem i koncentracją uwagi. Szacuje się, że co trzecie dziecko,  którego 

matka pije alkohol w czasie ciąży, może mieć rozwinąć cechy FAS. 

 

 

HISTORIA OBCHODÓW ŚWIATOWEGO DNIA FAS W POLSCE 

 

W roku 2001 Stowarzyszenie Zastępczego Rodzicielstwa Oddział Śląski we współpracy z 

Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Lędzinach zainicjowali obchody Dnia FAS w Polsce, 

zapoczątkowując społeczną debatę dotyczącą szkód zdrowotnych wywołanych spożywaniem alkoholu 

przez kobiety ciężarne. 

Współpracowaliśmy w tym obszarze z wieloma ośrodkami: Regionalnym Ośrodkiem Polityki 

Społecznej Województwa Śląskiego, Śląskim Centrum Zdrowia Publicznego w Katowicach, Państwową 

Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie, Katedrą i Klinika Psychiatrii i 

Psychoterapii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.          

 W roku ubiegłym Patronat Honorowy nad konferencją objęli: Ministerstwo Rodziny, Pracy i 

Polityki Społecznej, Ministerstwo Zdrowia, Rzecznik Praw Dziecka, Naczelna Izba Lekarska, Wojewoda 

Śląski, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, Burmistrz Miasta Lędziny. 

Patronat Medialny objęli: Instytut Rozwoju Służb Społecznych, Charaktery – magazyn psychologiczny, 

Górnośląski Tygodnik Regionalny ECHO. 


