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Kedy hrozí fetálny alkoholový syndróm? 

Fetálny alkoholový syndróm – FAS je súbor príznakov u novorodenca, ktoré vznikli 

počas tehotenstva následkom nadmerného pitia alkoholu. Príčinou vzniku syndrómu u detí je 

intoxikácia alkoholom počas tehotenstva. 

Alkohol by mal byť počas tehotenstva úplne tabu. Keď gravidná žena požíva alkohol, 

cez placentu sa k plodu dostávajú škodlivé látky, ktoré môžu poškodiť jeho mozog i 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. 

V prípadoch, keď žena počas tehotenstva pije alkohol pravidelne a vo väčších množstvách, 

môže dôjsť k narodeniu dieťaťa s fetálnym alkoholovým syndrómom. Príznaky majú 

dlhodobý charakter a ovplyvnia zdravie dieťaťa i jeho zaradenie do spoločnosti na celý život. 

Tu sú niektoré z nich: 

• trvalé poškodenie mozgu, 

• poruchy rastu, 

• dysmorfické znaky tváre (spojené s poruchami vnímania a správania), 

• intelektuálne a emocionálne problémy. 

Vyspelé krajiny držia smutné prvenstvo 

Napriek týmto hrozbám, veľa tehotných žien alkohol naďalej konzumuje. Podľa 

celosvetového prieskumu si počas tehotenstva pohárik alkoholu neodoprie až 10 % žien.       

V 1 zo 67 prípadov sa im narodí dieťa s fetálnym alkoholovým syndrómom – ročne sa narodí 

až 119 000 takýchto detí!  

Na Slovensku sa narodí ročne asi 250 detí s diagnózou FAS. 

Viac ako 30% žien počas gravidity pije alkoholické nápoje. 



Tento počet je ešte vyšší pri tehotných alkoholičkách, čo sú ženy, ktoré pravidelne pijú 2 

a viac štandardných jednotiek alkoholu denne. Týmto ženám sa dieťa s fetálnym alkoholovým 

syndrómom narodí v 1 z 27 prípadov. 

Najvyššia miera konzumácie alkoholu počas tehotenstva je, paradoxne, vo vyspelých 
európskych krajinách – alkohol tu požíva až štvrtina tehotných žien! Naopak, najmenej 

tehotných žien, ktoré pijú alkohol, nájdeme v krajinách Blízkeho východu a juhovýchodnej 
Ázii, kde je abstinencia kultúrnym pravidlom, či dokonca daná zákonom. 

 „Nevyhnutnosť „pitia s rozumom“ spočíva aj v tom, že nezodpovedné 

zneužívanie alkoholu môže ohrozovať aj životy iných ľudí. V prípade alkoholu 

a tehotných žien to platí dvojnásobne. Samozrejme, jeden pohárik v tehotenstve 

nemusí okamžite viesť k vzniku fetálneho alkoholového syndrómu 

u novorodencov, no budúce matky by si mali uvedomiť, že alkohol, ktorý sa 

k dieťaťu dostáva vo vysokej koncentrácii, je preň veľmi nebezpečný a môže 

zapríčiniť množstvo rôznych zdravotných problémov – dokonca aj v neskoršom 

veku.“ 

 


