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RZECZPOSPOLITA POLSKA
Rzecznik Pľaw Dziecka

Murek Michaĺclk

Warszawa, 22 listopada2)lT roku

2sR/22.23.2015.MK

Pani
Elżbieta Rafalska
Minĺsteľ Rodziny, Pľacy
i Polityki Społecznej
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od kilku lat Rzecznik Praw Dziecka apeluje o podjęcie działafi mających na celu

ochľonę dzieci narażonych przez matki na niebezpieczeństwo utľaty Życiai zdrowia na skutek

spozywania pÍZeznie alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych w tľakcie ciązy.|

Wnioski o podjęcie działan na rzecz ochľony pľaw dzieci Rzecznik kierował zarówno

do Ministra Rodziny, Pľacy i Polityki Społecznej, jak i Ministra Zdrowia oraz Ministra

SpľawiedliwoŚci, wskazując, Że spoŻywanie alkoholu przez cięŻamą może spowodować

u dziecka poważne konsekwencje zdrowotne, m.in. zaburzenia rozwojowe, opóŹnienie

wewnątľzmacicznego wzrostu, a nawet jego śmierć.

U kobiet, któľe piją alkohol w czasie ciąŻy znacznie częściej występują przedwczesne

porody i poronienia. Lekarze podkľeślają, Że nie ma dawki alkoholu, któľą kobieta moŻe

wypió w ciąŻybezryzyka,Żenievĺytządzi to szkody jej dziecku.

Państwowa Agencja Rozwiązywania Pľoblemów Alkoholowych szacuje, że co roku

w Polsce ľodzi się około 9 tys. dzieci z zaburzeniami rozwojowymi powstałymi w wyniku

kontaktu z alkoholem w czasie Życia płodowego' Podobnie tľagiczne skutki dla

nieuľodzonego dziecka mogą być wynikiem zaŻywania przez kobietę w ciąży innych

substancji psychoaktywnych' np. narkotyków.

W piśmie z 4 paŹdziemika (znak: DSR.I.071 .6.20I6.AK) Rzecznik został

poinformowany, Że tľwają prace nad powołaniem zespołu do spraw polityki demograficznej

l Wystąpienia z 17 grudnia2Ol5 roku i24 sieľpnia 20l6 roku (znak: ZSR.422.23.2ol5'MK)
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kľaju, którego jednym z zadan ma być opľacowanie kompleksowej strategii na rzecz rodzin

i dzięci.

Mając na uwadze powyŻsze, działając na podstawie aľt. 10a i art. l l ustawy z dnia

ístycznia 2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka (Dz. U. z 2017 r. poz.922), proszę Panią

Minister o udzielenie informacji na jakim etapie znajdują się powyższe pľace, a takŻe

o podjętych ptzez zespół działaniach i ich ewentualnych wynikach.
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