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WIedZA KObIeT W WIeKU PROKReACYJNYM 
dOTYCZąCA AlKOhOlOWegO ZeSPOłU 

PłOdOWegO FAS 
The knowledge about the fetal alcohol syndrome (FAS) among  women at 

the procreative age 

ZIMNOWODA ALICJA 1 A-F * 1 Studentka PMWSZ w Opolu 
*Praca napisana pod kierunkiem dr n. med. Wojciecha Gu-
zikowskiego,  Instytut Położnictwa PMWSZ w Opolu

A- przygotowanie projektu badania (study design),   B- zbieranie danych (data collection),   C- analiza statystyczna (statistical analysis),   
D- interpretacja danych (data interpretation),   E- przygotowanie maszynopisu (manuscript preparation),   F- opracowanie piśmiennictwa 
(literature search),   G- pozyskanie funduszy (funds collection)

Streszczenie

Wstęp. Spożywanie alkoholu w ciąży, czyli wewnątrzmaciczna ekspozycja alkoholu na płód może skutkować wieloma poważ-
nymi zaburzeniami w rozwoju fizycznym i/lub intelektualnym dziecka. Najgroźniejszym z tych zaburzeń jest Płodowy Zespół 
Alkoholowy FAS, który obejmuje: ograniczenie wzrostu wewnątrzmacicznego i zaburzenia wzrastania po porodzie, dysfunkcje 
OUN oraz liczne wady anatomiczne. Rozpoznanie zespołu FAS skutkuje obciążeniem na całe życie dziecka, dlatego niezwykle 
ważna jest profilaktyka. 
Cel pracy. Zbadanie poziomu wiedzy kobiet w wieku prokreacyjnym dotyczącej szkodliwości spożywania alkoholu w ciąży oraz 
Alkoholowego Zespołu Płodowego FAS, poznanie źródeł, z których młode kobiety czerpią wiedzę dotyczącą szkodliwości picia 
alkoholu podczas ciąży i analiza powszechności spożywania napojów alkoholowych przez kobiety w wieku rozrodczym.
Materiał i metody. Badanie prowadzone metodą ankietową z wykorzystaniem ankiety autorskiej wśród 100 młodych 
kobiet, studentek w okresie od maja 2011 do marca 2012.
Wyniki. 97% ankietowanych spożywa alkohol, najczęściej wino, drinki i piwo. Zdecydowana większość uważa, że picie 
alkoholu w ciąży jest szkodliwe (97%) i deklaruje chęć zaprzestania picia na okres ciąży. Znajomość pojęcia zespołu FAS 
jest niewielka (tylko 19%), a poziom wiedzy nt. szkodliwości spożywania alkoholu w ciąży ankietowane określają średnio 
na 7.34/10. Informacje dotyczące szkodliwości wewnątrzmacicznej ekspozycji alkoholu na płód ankietowane najczęściej 
czerpią z Internetu i mediów, rzadko od personelu medycznego.  Jako najczęstsze przyczyny sięgania po wyroby alkoholowe 
przez ciężarne określono: uzależnienie, cele rozrywkowe i towarzyskie, niewiedzę. Za możliwe powikłania ciąży i porodu, 
spowodowane spożywaniem alkoholu w ciąży, ankietowane wyznaczyły: wady rozwojowe płodu, niską masę urodzeniową 
i wcześniactwo. Większość ankietowanych uważa, że nawet niewielkie ilości alkoholu spożywanego w ciąży mają wpływ na 
zdrowie dziecka oraz, że spożywanie alkoholu podczas karmienia piersią jest również szkodliwe dla dziecka.
Wnioski.  Kobiety w wieku rozrodczym są świadome szkodliwości spożywania alkoholu w ciąży, również w małych ilościach. 
Większość deklaruje zaprzestanie spożywania alkoholu w ciąży. Znajomość terminu zespołu FAS wśród ankietowanych jest 
mała, mimo to kobiety oceniają swoją wiedzę na temat szkodliwości picia alkoholu w ciąży bardzo wysoko. Wiedzę dotyczącą 
negatywnych skutków spożywania alkoholu w ciąży kobiety czerpią głównie z niefachowych źródeł. Spożywanie alkoholu 
w okresie rozrodczym jest powszechne.
Słowa kluczowe: alkoholowy zespół płodowy, FAS, spożywanie alkoholu w ciąży
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Wstęp

Alkohol uważany jest za środek odurzający oraz 
uzależniający, mimo to jego spożywanie jest po-
wszechne i dotyczy zarówno mężczyzn, jak i kobiet, 
w każdym wieku, w tym kobiet w ciąży. Dowiedziono, 
jak liczne skutki negatywne może pociągać za sobą 
picie alkoholu w ciąży dla nienarodzonego dziecka. 
Głównym zagrożeniem jest wystąpienie zespołu wad 
nazywanego zespołem FAS - Fetal Alcohol Syndrome, 
czyli Płodowego Zespołu Alkoholowego, który może 
być ogromnym obciążeniem dla dziecka.

 Kryteria diagnostyczne zespołu FAS to:
1) potwierdzone spożycie przez matkę alkoholu 

w okresie ciąży;
2) ograniczenie wzrostu przed, jak i po porodzie;
3) dysfunkcje ośrodkowego układu nerwowego (OUN) 

- nieprawidłowy rozwój ;
4) deformacje w obrębie twarzy, ale również kończyn, 

mięśni, narządów wewnętrznych [1, 2].
Występowanie Płodowego Zespołu Alkoholowego 

jest zróżnicowane pod względem geograficznym, na 
świecie określa się je jako 1-3 na 1000 żywych urodzeń 
[1, 3]. 

W roku 1996 Narodowa Akademia Nauk USA opu-
blikowała raport, w którym wyznaczono pięć kategorii 
skutków działania alkoholu spożywanego w ciąży na 
rozwijający się płód [4]:
I.  FAS - pełnoobjawowy Płodowy Zespół Alkoholo-

wy;
II.  FAS - bez potwierdzonej ekspozycji na alkohol 

w życiu płodowym;
III.  pFAS (Partial Fetal Alcohol Syndrome) - Niepełny 

Płodowy Zespół Alkoholowy- potwierdzona eks-
pozycja na alkohol w życiu płodowym, występuje 

część dysmorfii twarzy i co najmniej jeden inny 
objaw FAS.

IV.  ARBD (Alcohol- Related Birth Defects) - Wady 
Wrodzone Spowodowane Alkoholem- potwier-
dzona wewnątrzmaciczna ekspozycja na alkohol 
i typowe wady anatomiczne bez występowania 
nieprawidłowości w OUN.

V.  ARND (Alcohol Related Neurodevelopmental Disor-
der) - Zaburzenia Neurorozwojowe Spowodowane 
Alkoholem - potwierdzona wewnątrzmaciczna 
ekspozycja na alkohol i nieprawidłowości w budo-
wie OUN, zaburzenia zachowania lub opóźniony 
rozwój intelektualny.
Dziecko obciążone zespołem FAS lub innym zabu-

rzeniem związanym z wewnątrzmaciczną ekspozycją 
na alkohol w ciągu życia może borykać się z wieloma 
problemami. Jego wygląd, budowa ciała może się róż-
nić od rówieśników, najbardziej znaczące są dysmorfie 
w obrębie twarzy: skrócone szpary powiekowe, szerokie 
rozstawienie oczodołów, szeroka nasada nosa, środkowa 
część twarzy spłaszczona, brak rynienki podnosowej, 
ale zauważalne są też deformacje w obrębie stawów, 
czy zniekształcenia małżowin usznych [4,5]. Jednak 
znacznie większe trudności wiążą się z uszkodzeniem 
Ośrodkowego Układu Nerwowego, co może prowadzić 
do wielu zaburzeń neuropsychologicznych. Wykaza-
no, że u dzieci z zespołem FAS obniżony jest poziom 
inteligencji, występują zaburzenia koncentracji uwagi, 
pamięci, opóźnieniu ulega rozwój i rozumienie mowy, 
upośledzona jest zdolność uczenia się, szczególnie jeśli 
chodzi o nauki ścisłe [4]. Ponadto dzieci charakteryzują 
się nietypowym zachowaniem, a ich rozwój umysłowy 
oraz emocjonalny nie odpowiada wiekowi metrykal-
nemu [5]. Dzieci te borykają się z wyżej wymienionymi 
problemami, często nie otrzymując odpowiedniej po-

Summary

Introduction. Alcohol consumption during pregnancy, namely intrauterine alcohol influence on a fetus, might result in plenty 
of very serious disorders in physical and intellectual development of a child. The most dangerous of the disorders is FAS (Fetal 
Alcohol Syndrome), which  includes the limitation of intrauterine growth, growing problems after birth, dysfunctions of Central 
Nervous System and numerous anatomical defects. The diagnosis of FAS seems to be a serious burden in the further life of a 
child. Therefore, the prophylaxis  is so essential.
Aim of the work. The aim of the paper was to estimate the knowledge on the topic of dangerous influence of alcohol con-
sumption during pregnancy and the FAS among women at the procreative age. Additionally, the research was conducted to 
learn about the sources young women derive the knowledge from and to analyze the popularity of alcohol consumption in 
women at the reproductive age. 
Materials and methods. The research was conducted with the use of a questionnaire among a hundred of young women 
from May 2010 to March 2011.
Results. 97 % of the respondents often drink alcohol such as wine, beer and alcoholic drinks. Most women (97 %)  are fully 
aware of the fact that drinking alcohol in pregnancy is harmful and declare the readiness to give it up during this period.  
The knowledge about FAS is little  (19%), however, the level of the knowledge on dangerous influence of alcohol on a baby 
the interviewees determine as 7.34/10. The knowledge on the fetal intrauterine alcohol exposition is said to come from the 
internet and other media, rarely from the medical staff. Most common reasons why women drink alcohol during pregnancy 
are addiction, entertainment, social factors, and finally, lack of proper knowledge. The respondents named  developmental 
defects of fetus, low birth body weight and premature labours as most frequent complications during pregnancy. Most of the 
women claim that even small amounts of alcohol consumed during pregnancy might have negative influence on the child’s 
health and that drinking alcohol during breast feeding is also harmful for a child. 
Conclusions. Women in reproductive age  are aware of the harmfulness of alcohol consumption during pregnancy even 
in small amounts. The majority of them declare to stop drinking alcohol when they get pregnant. The knowledge of FAS 
among respondents is little, although the women assess their knowledge about the harmfulness of alcohol as quite high. The 
information about negative results of alcohol consumption during pregnancy is usually taken from unprofessional sources. 
Unfortunately, drinking alcohol at the reproductive age is very common. 
Keywords: Fetal Alcohol Syndrome (FAS), alcohol consumption during pregnancy.
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mocy, co prowadzi do wycofania, „zejścia na margines”, 
wpadnięcia w złe towarzystwo, często również wiążą się 
z nałogami, a także wejściem na ścieżkę przestępczą.

Problem spożywania alkoholu w ciąży wydaje się być 
powszechny, gdyż niewiele informacji na temat powikłań 
picia w ciąży dostarczane jest do społeczeństwa, przez 
co problem ten bywa nagminnie lekceważony. Znikomą 
wiedzę na ten temat wydaje się mieć także personel 
medyczny, który powinien jako pierwszy informować 
o szkodliwości picia alkoholu przez kobiety ciężarne 
i możliwych tego powikłaniach, szczególnie tych do-
tykających nienarodzone jeszcze dziecko. Profilaktyka 
powinna być znacznie rozszerzona, szczególnie dlatego, 
że Alkoholowemu Zespołowi Płodowemu można w 100%, 
w łatwy i tani sposób zapobiec, przez wykluczenie 
napojów alkoholowych z życia kobiet w ciąży. 

Cel pracy

Zbadanie poziomu wiedzy kobiet w wieku prokre-
acyjnym dotyczącej szkodliwości spożywania alkoholu 
w ciąży oraz Alkoholowego Zespołu Płodowego FAS. 
Ponadto celem było poznanie źródeł, z których młode 
kobiety czerpią wiedzę dotyczącą szkodliwości picia 
alkoholu podczas ciąży i analiza powszechności spo-
żywania napojów alkoholowych przez kobiety w wieku 
rozrodczym.

Materiał i metody

Badanie zostało przeprowadzone w okresie maj 2011- 
marzec 2012 na podstawie ankiety autorskiej. Grupę 
badawczą stanowiło 100 młodych kobiet, studentek. 
75% z nich mieściła się w przedziale wiekowym 21-25 
lat, a 25% w przedziale 15-20 lat. 47% ankietowanych 
zamieszkiwało na wsi, pozostałe 53% to mieszkanki 

miasta. Aż 95% badanych jako swój stan cywilny wybrało 
status „panna”, jedna z ankietowanych była w ciąży(28 
tydzień). Swoją sytuację materialną większość określała 
jako dobrą (53%) lub przeciętną (25%). Wykształcenie 
ankietowanych: średnie (79%), wyższe licencjackie (14%), 
policealne (4%), wyższe magisterskie (2%) i podstawo-
we (1%). Aż 87 z 100 badanych pytane o zatrudnienie 
zaznaczyło odpowiedź „studiuję”. Wyraźną większość 
ankietowanych stanowiły studentki Politechniki Opol-
skiej (37 osób) i Uniwersytetu Opolskiego (27 osób), 
studentkami Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły 
Zawodowej było 8 ankietowanych, zaś Śląskiej Wyższej 
Szkoły Medycznej 7 osób.

Żadna z ankietowanych na pytanie czy rodziła do tej 
pory, nie wybrała odpowiedzi „tak”, 94% odpowiedziało 
„nie”, 6 osób nie zaznaczyło żadnej odpowiedzi. 

Wyniki

Ankietowane osoby zostały zapytane początkowo 
o spożycie alkoholu. 97% badanych studentek spożywa 
napoje alkoholowe. Wykres 1 pokazuje, jakie napoje 
alkoholowe preferują ankietowane. Najczęściej studentki 
wybierają wino (68 osób), drinki (63) i piwo - 61 osób.

Badane pytane były także o częstotliwość spożywa-
nia napojów alkoholowych (zob. Wykres 2). Większość 
odpowiadała „przy specjalnej okazji (np. spotkania 
towarzyskie)”- 57%. 

Studentki biorące udział w ankiecie zostały zapytane 
również o ilości wypijanego alkoholu. Najwięcej pojawiło 
się odpowiedzi „średnie”-52 osoby, odpowiedzi „duże” 
było 26, a jako „małe” ilości spożywanego alkoholu 
określiło 20 osób. 

Spośród ankietowanych aż 97% zaznaczyło od-
powiedź „tak” na pytanie, czy ich zdaniem alkohol ma 
wpływ na rozwój płodu. 

Preferowane napoje alkoholowe
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Wykres 1. Rodzaje spożywanych  napojów alkoholowych
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Wykres 2. Częstość spożywania napojów alkoholowych

Na pytanie:  „Czy wie Pani, co to jest FAS?”. Odpowiedź 
potwierdzającą zaznaczyła jedna piąta studentek (19%), 
pozostałe wybrały odpowiedź „nie” lub „nie wiem”, co 
jest jednoznaczne z tym, że terminu FAS nie zna aż 81% 
ankietowanych. 

Wśród 8 osób ankietowanych studiujących w Pań-
stwowej Medycznej Wyższej Szkole Zawodowej tylko 
1 nie zna terminu FAS. Ani jedna z 7 studentek Śląskiej 
Wyższej Szkoły Medycznej nie wie czym jest FAS. Na 27 
studentów Uniwersytetu Opolskiego tylko 1 osoba zna 
termin zespołu FAS, a wśród 37 studentów Politechniki 
Opolskiej to tylko 4 osoby. 

Osoby, które odpowiedziały twierdząco na wyżej 
omówione pytanie zostały poproszone o wybranie 
objawu, którym cechuje się zespół FAS (Wykres 3). 
11 osób znających termin FAS uważa, że zespół ten 
objawia się labilnością emocjonalną, 8 osób za objaw 

uznało trudności z wysławianiem się, 4 osoby zazna-
czyły odpowiedź „zwyrodnienie stawów”.

W dalszej części studentki zostały poproszone 
o ocenę poziomu swojej wiedzy na temat szkodliwości 
spożywania napojów alkoholowych w okresie ciąży 

i karmienia piersią w skali od „0” do „10”. Średnia ocena 
wyniosła: 7,34 (Wykres 4). 

Wśród 19 osób, które deklarują nieznajomość terminu 
FAS, aż 15 zaznaczyło poziom swojej wiedzy na temat 
spożywania alkoholu w ciąży na 10 punktów.

Ankietowanym zadano także pytanie o źródła z któ-
rego posiadają wiedzę/informacje na temat szkodliwości 
alkoholu w okresie ciąży. Głównymi źródłami informacji 
dla ankietowanych są: Internet, media, rodzina i zna-
jomi. Informacje na ten temat od lekarza uzyskało 18 
osób, a od położnej tylko 6 (Tabela 1). W odpowiedzi 

Częstość spożywania napojów alkoholowych
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„inne źródła” wymienione zostały m.in.: studia- 10 osób, 
szkoła- 10 osób i literatura fachowa- 2 osoby.

Ankietowane zapytane o to, czy będąc w ciąży 
planują zaprzestanie picia alkoholu, odpowiadały: 
73% badanych deklaruje zaprzestać picia alkoholu 
już w okresie planowania ciąży, a pozostałe 23% 
zaznaczyło odpowiedź, że zaprzestaną w momencie 
potwierdzenia ciąży. 

Ankietowane zapytane o najczęstsze przyczyny 
sięgania po wyroby alkoholowe przez kobiety ciężarne 
wyznaczały: uzależnienie, cele rozrywkowe i towarzyskie 
oraz niewiedzę (Wykres 5).

W pytaniu dotyczącym możliwych powikłań w okresie 
ciąży i porodu występujących na skutek spożywania 
alkoholu w ciąży ankietowane miały możliwość wyboru 
kilku odpowiedzi. Jako najczęstsze wyznaczyły: wady 
rozwojowe płodu, niską masę urodzeniową i wcze-
śniactwo (Wykres 6).

Następnie zapytano respondentki o  szkodliwość 
spożywania niewielkich ilości alkoholu w czasie ciąży. 
60% ankietowanych odpowiedziało, że zdecydowanie 
ma to negatywny wpływ na zdrowie dziecka.

Tabela 1. Źródła informacji na temat szkodliwości spożywania alkoholu w ciąży 

POŁOŻNA LEKARZ INTERNET MEDIA RODZINA ZNAJOMI INNE

Liczba
ankietowanych 6 18 73 71 41 37 22

Odpowiedzi
(w %) 2 7 27 26 15 14 8
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Zimnowoda Alicja - Wiedza kobiet w wieku prokreacyjnym dotycząca Alkoholowego Zespołu Płodowego FAS 9

Puls Uczelni 2012, 6, 2

Kobiety zostały zapytane także o szkodliwość spoży-
wania alkoholu podczas karmienia piersią. 73% badanych 
uznało, że ma to wpływ na zdrowie dziecka.

Dyskusja

Zdecydowana większość ankietowanych spożywa 
napoje alkoholowe. Większość z nich określa swoje picie, 
jako „przy specjalnej okazji”. Jednak trzeba zauważyć, 
że jest to odpowiedź niejednoznaczna, więc jej inter-
pretacja mogła być bardzo różna. Istotne jest jednak, że 
wszystkie ankietowane deklarują, iż zaprzestaną picia 
alkoholu na okres ciąży.

Większość studentek uważa, że alkohol ma wpływ 
na zdrowie nienarodzonego dziecka i wysoko ocenia 
swoją wiedzę na ten temat, jednak niewielkie grono zna 
pojęcie zespołu FAS, który jest najgroźniejszym i naj-
częstszym powikłaniem picia alkoholu przez ciężarne. 
Na zwrócenie uwagi zasługuje fakt, iż najwięcej osób 
znających termin FAS było studentkami Państwowej 
Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej (zaznaczę, że 
dla wiarygodności wyników ankiet nie prowadziłam 
wśród studentek położnictwa). 

Zastanawiający powinien być wynik pytania do-
tyczącego źródeł pozyskiwanych informacji na temat 
szkodliwości spożywania alkoholu przez ciężarne. Dużą 
rolę wydają się mieć media i Internet. Zapewne chodzi 
tu o duże kampanie społeczne, takie jak: „Lepszy start 
dla Twojego dziecka” prowadzona przez Polski Prze-
mysł Spirytusowy [6] lub też kampania Państwowej 
Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
„Ciąża bez alkoholu” [7], których działania obejmują 
całą Polskę, poprzez emisję plakatów , ulotek informa-
cyjnych, filmów edukacyjnych czy spotów radiowych 
i telewizyjnych. Od 1999 roku, każdego 9.września 
obchodzony jest Światowy Dzień FAS, co ma na celu 
nagłośnienie problemu. Niestety udział służby zdrowia 
w przekazywaniu informacji dotyczącej szkodliwości 
spożywania alkoholu w ciąży jest bardzo ograniczony 
i pozostawia wiele do życzenia, a to przecież lekarze, 
położne i pielęgniarki jako pierwsze powinny dotrzeć 

z tymi informacjami do dorastających kobiet oraz 
kobiet ciężarnych. Problemem wydaje się być jednak 
niewystarczająca wiedza personelu medycznego na 
temat FAS i słabe jej propagowanie w środowisku[8]. 
Bez wątpliwości można stwierdzić, że w zakresie profi-
laktyki Alkoholowego Zespołu Płodowego jest jeszcze 
wiele do zrobienia, szczególnie jeśli chodzi o personel 
medyczny, który to zobligowany jest do przekazywania 
młodych kobietom rzetelnej informacji i odradzanie 
picia w ciąży, nawet najmniejszych ilości alkoholu, nie 
ma bowiem określonej bezpiecznej dawki alkoholu 
przyjmowanej przez kobietę ciężarną[1]. 

Wnioski

1. Kobiety w wieku rozrodczym są świadome szko-
dliwości spożywania alkoholu w ciąży, również 
w małych ilościach. 

2. Zdecydowana większość deklaruje zaprzestanie 
spożywania alkoholu w ciąży. 

3. Znajomość terminu zespołu FAS wśród ankieto-
wanych jest mała (1/5 badanych), mimo to kobiety 
oceniają swoją wiedzę na temat szkodliwości picia 
alkoholu w ciąży bardzo wysoko (średnio 7,34 na 
10).

4. Wiedzę dotyczącą negatywnych skutków spożywania 
alkoholu w ciąży kobiety czerpią głównie z internetu 
i mediów, personel medyczny jako źródło informacji 
wyznaczyły tylko 24 osoby.

5. Spożywanie alkoholu w okresie rozrodczym jest 
powszechne (97% badanych); kobiety piją przy 
specjalnych okazjach, głównie trunki słabsze, jak 
wino, piwo i drinki.
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