
PRACE ORYGINALNE • ORIGINAL PAPERS

Family Medicine & Primary Care Review 2014; 16, 3: 231–232

PL
 IS

SN
 1

73
4-

34
02

© Copyright by Wydawnictwo Continuo

Epidemiologia rozwojowych wad u dzieci w Interwencyjnym 
Ośrodku Preadopcyjnym w Otwocku w latach 2008–2012

 

Epidemiology of congenital malformations in children in the Pre-Adoption  
Intervention Centre in Otwock in 2008–2012
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Wstęp. Interwencyjny ośrodek preadopcyjny (Iop) jest wyjątkowym ośrodkiem interwencyjnym. dzieci z Iop 
często wymagają intensywnej opieki medycznej, leczenia specjalistycznego lub rehabilitacji.
Cel pracy. ocena częstości występowania wad wrodzonych u dzieci przebywających w Interwencyjnym ośrodku preadop-
cyjnym w otwocku w latach 2008–2012. 
Materiał i metody. badaniem objęto 490 dzieci w wieku od 1. miesiąca życia do 1. roku życia (263 dziewczynki i 227 chłop-
ców). 
Wyniki. wady rozwojowe zdiagnozowano u 152 dzieci (31%). najczęstszą przyczyną wad był poalkoholowy zespół płodowy 
Fas – u 108 dzieci (71%). 10,5% dzieci miało wrodzone choroby zakaźne z kręgu Torch. 
Wnioski. powstrzymywanie się od spożywania jakiegokolwiek alkoholu podczas ciąży, jak również innych używek (papie-
rosy, narkotyki) oraz okresowe badania profilaktyczne w znaczący sposób przyczynią się do zmniejszenia wad wrodzonych 
u dzieci.
Słowa kluczowe: wady wrodzone, płodowy zespół alkoholowy, profilaktyka.

Background. pre-adoption Intervention centre (Iop) is a unique facility. children from Iop often require intensive 
medical care, specialist treatment or rehabilitation.
Objectives. The purpose of this study was to estimate incidence of defects in children from the centre in otwock. 
Material and methods. The study group consisted of 490 children aged 1 month to 1 year (263 girls and 227 boys). 
Results. 152 children (31%) were diagnosed with malformations. The most common cause of defects was Fetal alcohol syn-
drome (Fas) – in 108 children (71%). congenital infections included in the Torch complex were present in 16 children 
(10.5%). 
Conclusions. abstaining from drinking any alcohol during pregnancy, as well as other drugs (cigarettes, narcotics), and periodic 
checkups will significantly contribute to the reduction of birth defects in children.
Key words: congenital malformations, Fetal alcohol syndrome, prevention.

Streszczenie

Summary

Wstęp 
Interwencyjny ośrodek preadopcyjny (Iop) jest wyjąt-

kowym w skali kraju i jedynym w województwie mazo-
wieckim ośrodkiem interwencyjnym, przyjmującym no-
worodki i niemowlęta w nagłych sytuacjach kryzysowych, 
pozbawionych czasowo lub trwale opieki rodziców. dzieci 
z Iop często wymagają intensywnej opieki medycznej, le-
czenia specjalistycznego lub rehabilitacji.

Cel pracy
celem pracy była ocena częstości występowania wad 

wrodzonych u dzieci w Interwencyjnym ośrodku preadop-
cyjnym w otwocku w latach 2008–2012. 

Materiał i metody
badanie objęło 490 dzieci w wieku od 1. miesiąca ży-

cia do 1. roku życia, w tym 263 (54%) dziewczynki i 227 

(46%) chłopców. były to dzieci pozostawione po urodzeniu 
w szpitalu, w oknach życia, odebrane rodzicom na skutek 
interwencji sądu lub policji lub przyniesione dobrowolnie 
przez rodziców. 

Wyniki
wady rozwojowe zdiagnozowano u 152 dzieci (31%). 

najczęstszą przyczyną wad był alkoholowy zespół płodo-
wy (Fas), który występował aż u 108 (22%) z 490 dzieci 
przebywających w Iop w badanym okresie i był najczęstszy 
(71%) wśród 152 chorych dzieci. 16 dzieci (10,5%) było 
zarażonych podczas ciąży chorobami zakaźnymi z kręgu 
Torch, w tym toksoplazmoza była najczęstsza (4%), cmV 
i hIV po 2,5%, a najrzadziej – kiła (1%). wśród pozosta-
łych chorób u dzieci stwierdzono u 8,5% wrodzone wady 
serca pod postacią Vsd, pda czy zespołu Fallota, u prawie 
4% deformacje stóp i dysplazję stawów biodrowych, u 3% 
rozszczep podniebienia lub/i wargi, polidaktylię, a u 2,5% 
choroby genetyczne (zespół downa, zespół niemanna-pic-
ka i fenyloketonurię) (ryc. 1). 
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Rycina 1. choroby i zespoły wrodzone u dzieci Iop w latach 
2008–2012

na podstawie przeprowadzonego badania wykazano, 
że co roku stopniowo zwiększa się liczba dzieci przyjętych 
do Iop z alkoholowym zespołem płodowym (tab. 1). 

Tabela 1. Stopniowy wzrost liczby dzieci w latach  
2008–2012 z Alkoholowym Zespołem Płodowym

Rok Liczba dzieci z FAS Odsetek (%)

2008 14 9,21

2009 20 13,16

2010 23 15,13

2011 24 15,79

2012 27 17,76

Razem 108 71,05

Omówienie
wady wrodzone są nadal dużym problemem nie tylko 

medycznym, społecznym, ale przede wszystkim rodzinnym. 
Jak wynika z polskiego rejestru wrodzonych wad rozwo-

jowych, występują one u 2–4% noworodków i są najczęściej 
przyczyną ich zgonu. często prowadzą do niepełnosprawno-
ści ze współistniejącym upośledzeniem umysłowym. dzieci 
z wrodzoną wadą wymagają często wielokierunkowej i co za 
tym idzie – kosztowej opieki lekarskiej [1].

Grupę badaną stanowiły dzieci głównie z rodzin pa-
tologicznych (uzależnienie rodziców od alkoholu lub 
narkomani, przemoc w rodzinie, bezradność opiekuńczo- 
-wychowawcza, zaburzenia funkcjonowania społecznego, 
bezdomność itp). sytuacje takie prowadzą do dysfunkcji 
rodzin oraz przyczyniają się do zaniedbywania ról rodzi-
cielskich [2]. znalazło to potwierdzenie w badaniach, 
ponieważ większość z chorych dzieci była dotknięta al-
koholowym zespołem płodowym (Fas). za niekorzystne 
zjawisko należy także uznać stopniowy wzrost liczby dzieci 
przyjętych do Iop z Fas. co trzecia pijąca podczas ciąży 
kobieta może urodzić dziecko z Fas. rozpoznanie Fas 
opiera się na potwierdzeniu współistniejących nieprawi-
dłowości w funkcjonowaniu dziecka, które narażone jest 
w okresie prenatalnym na działanie alkoholu [3]. 

na wystąpienie wady wrodzonej u dziecka może mieć 
wpływ bardzo wiele czynników. na część z nich nie mamy 
wpływu (czynniki genetyczne, choroby matki, zanieczysz-
czenie środowiska), ale większość czynników jesteśmy 
w stanie wyeliminować. badania pokazują, że niekorzystny 
wpływ na rozwój zarodka ma palenie papierosów przez ko-
bietę w czasie ciąży, spożywanie alkoholu (nawet niewiel-
kich ilości), niedobór składników odżywczych i witamin. 
skuteczność działań profilaktycznych w zapobieganiu wy-
stępowania wad wrodzonych uwarunkowana jest koniecz-
nością ścisłego współdziałania wszystkich osób związanych 
z kobietą planująca lub spodziewająca się dziecka [4]. 

Wnioski
badania przesiewowe i okresowe kontrole ciężarnych 

są niezbędne w celu ujawnienia wad wrodzonych u płodu 
i możliwości wczesnej interwencji. powinny temu służyć 
szeroko pojęte akcje informacyjne prowadzone w mediach, 
plakaty na billbordach, a nawet wczesna edukacja szkolna 
na temat szkodliwości stosowania używek. 
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