
Medzinárodný deň povedomia 

o fetálnom alkoholovom syndróme 

9. september 
Pre spoločnosť je mimoriadne dôležité, aby si ženy uvedomovali riziká, ktoré 

vyplývajú z požívania alkoholu počas tehotenstva. Preto každoročne 9. septembra sa 

konajú aktivity, ktoré upozorňujú na túto tému. 

 

Pitie alkoholu je bežné pri 

rôznych príležitostiach ako súčasť 

spoločenského života. Spoločnosť často 

ignoruje fakt, že sa jedná o drogu, ktorá 

ma negatívny vplyv na naše zdravie.  

Podľa Európskeho monitorovacieho 

centra pre drogy a drogovú závislosť, 

ktorý realizuje prieskum m Európskeho 

školského prieskumu o alkohole a iných 

drogách (ESPAD),  na Slovensku sa 

mladí ľudia nemajú problém dostať 

k alkoholu a výnimkou nie sú ani 

dievčatá. Preto je nevyhnutné túto tému 

prezentovať už u študentov a žiakov základných a stredných škôl, aby poznali riziká alkoholu 

a u dievčat dbať aj na zvýšenie povedomia o fetálnom alkoholovom syndróme.  

FASD (Fetal Alcohol 

Spectrum Disorders), 

predstavujú poruchy 

fetálneho alkoholového 

spektra, jedná sa o spoločný 

termín pre celé spektrum 

vývinových porúch 

vyskytujúcich sa u detí, 

ktorých matky počas 

tehotenstva požívali alkohol. 

Na prvom mieste 

porúch fetálneho alkoholové 

spektra sa nachádza Fetálny alkoholový syndróm (Fetal Alcohol Syndrom – 

FAS) -  celkové poškodenie dieťaťa pred narodením ako výsledok požívania 

alkoholu matkou počas tehotenstva. FAS vždy zahŕňa poškodenie mozgu, 

nízky vzrast a abnormality hlavy a tváre. 



 Úplne rozvinutý fetálny alkoholový syndróm na vo svete vyskytuje u 0,2 až 2 z 1 000 

živo narodených detí. Poruchy fetálneho alkoholového spektra, ktoré zahŕňajú nielen fetálny 

alkoholový syndróm, ale aj neurovývinové poruchy, poruchy správania, poruchy fyzického a 

zmyslového vývinu, poruchy správania a učenia sa  vyskytujú u 3 až 40 z 1 000 živo 

narodených detí. Na Slovensku sa predpokladá, že sa narodí približne 250 detí s fetálnym 

alkoholovým syndrómom za rok, s poruchami fetálneho alkoholového spektra aj viac. 

Nepresnosť údajov, je často spôsobená nesprávnou diagnostikou.  

 Deti s fetálnym alkoholovým 

syndrómom majú problémy po celý život. 

Nejedná sa len o fyzické problémy ako sú 

spomalenie rastu, malý obvod hlavy, či 

skupina tvárových dystrofií. Ide hlavne 

o problémy s nízkym až priemerným IQ, 

nedostatok komunikačných zručností, slabá 

koncentrácia, a pozornosť, spoločenská 

utiahnutosť, ale aj prílišná impulzívnosť 

a nepochopenie dôsledkov svojich činov. 

Preto tieto deti a neskôr aj dospelý 

potrebujú individuálny prístup nielen doma od rodičov, ale aj v škole od učiteľov 

a predovšetkým od spoločnosti.  

Fetálnemu alkoholovému syndrómu sa dá predchádzať. Myslite na budúcnosť Vášho 

dieťaťa a doprajte mu zdravý vývin počas tehotenstva tým, že nebudete užívať 

alkoholické nápoje. 

 

 

Vypracovalo oddelenie: Výchova k zdraviu 
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