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Fetálny alkoholový syndróm je ešte stále tabuizovaná téma. Mnohí ľudia nevedia 

o aké ochorenie sa jedná a predovšetkým aký má dopad na život ľudí s týmto ochorením.  

Preto je nevyhnutné neustále zvyšovať povedomie o fetálnom alkoholovom syndróme. 

Nepriaznivý vplyv alkoholu na vývoj plodu bol prvý krát popísaný v roku 1968 p. 

Lemoinem a jeho spolupracovníkmi. V roku 1973 v USA prvý krát publikovali spektrum 

klinických príznakov u fetálneho alkoholového syndrómu.  

Pomenovanie poruchy fetálneho alkoholového spektra (FASD) sa používajú na 

popis rozsahu účinkov, ktoré sa vyskytujú u jednotlivca s prenatálnou expozíciou alkoholu. 

Tieto účinky môžu mať celoživotné následky vrátane fyzických, duševných problémov, 

taktiež majú vplyv aj na správanie a učenie.  Príznaky pri narodení nemusia byť konečné, 

niektoré sa objavia a zvýrazňujú až v neskoršom veku. 

Presný počet detí, ktoré majú FASD je ťažké určiť. Fetálny alkoholový syndróm nie je 

vždy ľahké diagnostikovať, hlavne ak nie je plne vyvinutý. Výskyt je rozdielny aj podľa 

regiónov. Výskyt kompletne vyvinutého  FAS sa odhaduje u 1 zo 750 novorodencov. Menej 

závažné príznaky sa odhadujú u 10 -12 z 1000 narodených detí.  

Alkohol by mal byť počas tehotenstva úplne vylúčený. A to z toho dôvodu, že cez 

placentu sa k plodu dostávajú škodlivé látky, ktoré môžu poškodiť mozog a ostatné orgány. Je 

dokázané, že alkohol počas tehotenstva je rizikovým faktorom, ktorý môže viesť k poruchám 

rastu, spontánnemu potratu, predčasnému pôrodu, či narodeniu dieťaťa s nízkou pôrodnou 

hmotnosťou.  

Konzumácia alkoholu má na nás nepriaznivý vplyv, počas tehotenstva sa preto úplne 

vyhýbajme alkoholu, lebo plod nedokáže zmetabolizovať nebezpečné látky tak, ako to dokáže 

telo dospelého človeka.  
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