
 

9. september 

Medzinárodný deň povedomia 

o fetálnom alkoholovom syndróme 

(FAS) 

 
 

 

Vo väčšine krajín sa 9. septembra organizujú aktivity pripomínajúce škodlivé účinky 

alkoholu počas tehotenstva a v niektorých krajinách dokonca o 9.09 hod. zvonia zvony. Jeho 

posolstvom je odkaz, aby sa ženy počas tehotenstva zdržali akéhokoľvek množstva alkoholu, 

a aby im na to prostredie v ktorom žijú, vytváralo podmienky a podporovalo ich v tomto 

odhodlaní. 

 

Alkoholizmus žien má všeobecne väčší negatívny dopad na zdravie ženy, jej rodinu 

a deti, preto je aj spoločnosťou menej tolerovaný a závislé ženy sú väčšmi odsudzované než 

muži. „Ženské pitie“ má svoje špecifiká a organizmus ženy reaguje na alkohol v mnohom 

odlišne než organizmus muža. Tieto rozdiely súvisia 

s anatomickými, fyziologickými aj psychologickými odlišnosťami 

oboch pohlaví. 

 

Organizmus gravidnej ženy je ešte citlivejší na alkohol, 

navyše pôsobí aj na rastúci plod. Po 15 minútach po požití alkoholu 

má plod v krvi rovnakú hladinu alkoholu ako matka. Dieťa sa ešte 

v tele matky stáva „pijanom“, pokiaľ tehotná žena holduje 

alkoholu. Alkohol na dieťa pôsobí ako jed a spôsobuje celý rad 

poškodení, ktoré sú známe spoločne pod pojmom fetálny alkoholový 

syndróm, tzv. FAS. 

 

Fetálny alkoholový (FAS) je súbor príznakov u novorodenca, ktoré vznikli počas 

tehotenstva následkom nadmerného pitia alkoholu u matky. Niektoré príznaky sa objavia až 

v neskoršom veku. 

 

Príčiny fetálneho alkoholového syndrómu     

Alkohol prechádza placentou a krvou do plodu. Koncentrácia alkoholu v krvi plodu je 

rovnaká ako  u matky. Plod nedokáže odbúravať alkohol - vyššie hodnoty pretrvávajú viac 

ako 24 hodín. 

 

Príznaky fetálneho alkoholového syndrómu  
 

FAS sa prejavuje v troch oblastiach. 

 Rast dieťaťa – zaostávanie rastu plodu, ktoré sa prejaví ako hypotrofia, alebo 

podvýživa plodu, zaostávanie v raste je dlhodobé napriek dobrým sociálnym 

podmienkam. 

 



 Funkcia centrálneho nervového systému (mozgu) – poškodenie sa prejaví ako 

mentálna retardácia, alkoholové abstinenčné príznaky, slabý sací reflex, poruchy 

spánku, spomalenie vývoja, poruchy sústredenia, problémy s učením, poruchy 

správania. Pri ťažkom fetálnom alkoholovom syndróme sa môže jednať o závažnú 

poruchu intelektu s problémom zapojiť sa do riadneho života. 

 

 Typické telesné zmeny – malá hlava, úzke očné 

štrbiny, plochá stredná časť tváre, nízky chrbát 

nosa, priestor medzi hornou perou a nosom je 

hladký, chýba mu ryha, nos má tvar zástrčky, vidieť 

mu nosové dierky, problémy so svalovým tonusom, 

obmedzená pohyblivosť kĺbov, vrodené srdcové 

chyby, poškodenie sluchu a zraku, rozštep pery 

a podnebia. 

 

Ako predísť FAS – odporúčania 

 Nepite alkohol, ak sa pokúšate otehotnieť. Ak ste 

s pitím alkoholu ešte neprestali, prestaňte tak rýchlo 

ako je to možné, dokonca aj v prípade, keď si myslíte, že tehotná nie ste.  

 Vyhýbajte sa pitiu alkoholu v priebehu celého tehotenstva. Syndrómu sa dá úplne 

predísť, ak žena počas tehotenstva nekonzumuje alkohol. 

 Zvážte vzdania sa alkoholu počas vášho fertilného obdobia, ak ste sexuálne aktívna 

a máte nechránený sex. 

 Ak máte problém s alkoholom, nechajte si pomôcť predtým, než budete tehotná. 

 

 

„Každý deň by mal byť medzinárodným dňom povedomia o fetálnom 

alkoholovom syndróme.“    Teresa Kellerman 

 

                                                                                                                                                                                              

 

 

 

Spracovala: Mgr. Z. Kožinová 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroje: 

http://sk.medlicker.com/840-fetalny-alkoholovy-syndrom 

http://omedicine.info/sk/fetal-alcohol-syndrome.html 

http://omedicine.info/sk/fetal-alcohol-syndrome.html


  


