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Przypominamy, że w dniu 9 września przypadają obchody Światowego Dzień FAS oraz Dzień
Świadomości FASD. Jest to święto mające na celu uświadomienie przyszłym matkom skutków
picia alkoholu w czasie ciąży, jego wpływ na rozwój płodu, a w przyszłości – na możliwy,
nieprawidłowy rozwój dziecka. Dzień ten ma również na celu zwrócenie uwagi społeczeństwa
na występowanie problemu w skali światowej.

      

FASD jest obecnie najczęstszą przyczyną upośledzenia umysłowego w zachodniej cywilizacji,
której można całkowicie zapobiec. W Polsce każdego roku w szpitalach rodzi się więcej dzieci z
FAS niż z zespołem Downa. Płodowy zespół alkoholowy to zespół wad wrodzonych,
obejmujących zaburzenia fizyczne i neurologiczne. FAS (ang. Fetal Alcohol Syndrome) to
najpoważniejsza konsekwencja picia przez kobietę alkoholu w ciąży. Nie wiadomo, jaka ilość
alkoholu wywołuje płodowy zespół alkoholowy, ale już jednorazowe picie alkoholu może
wywołać zaburzenia rozwoju. Dzieci narażone na działanie alkoholu w czasie życia płodowego
mogą cierpieć na różnorodne zaburzenia rozwojowe takie jak:
- upośledzenie wzrostu
- wady wrodzone i wady narządów wewnętrznych (serce, nerki) 
- uszkodzenia mózgu
- wadliwe funkcjonowanie zmysłów.
Alkohol powoduje śmierć komórek mózgowych Zaburza migrację neuronów Alkohol uszkadza
następujące obszary mózgu: ciało modzelowate, móżdżek, zwoje podstawy, podwzgórze, płaty
czołowe. Przekonanie, że rozwijający się płód w łonie matki jest bezpieczny i chroniony przed
toksycznym działaniem rozmaitych teratogenów, nie jest zgodne z prawdą. Cząsteczki alkoholu
(C2H5OH) z łatwością przechodzą przez łożysko.
Dlaczego kobieta w ciąży pije alkohol?
- Pije, nie wiedząc, że jest w ciąży
- Nie wie o możliwych szkodliwych skutkach dla zdrowia i rozwoju dziecka
- Ma negatywny stosunek do ciąży i nie akceptuje jej 
- Jest niedojrzała, bardziej myśli o sobie i swoim stanie niż o dziecku
- Chce się zrelaksować i wyciszyć przy użyciu alkoholu
- Otrzymała błędne zalecenia od rodziny, znajomych lub specjalistów – „Kieliszek czerwonego
wina nie zaszkodzi”
- Jest uzależniona od alkoholu.
Wczesne rozpoznanie FAS jest niezwykle ważne dla dalszego rozwoju dziecka. Zapobiega
rozwojowi zaburzeń wtórnych – czyli wzmacnianiu istniejących deficytów. Daje szansę
wprowadzenia działań terapeutycznych. Każdy lekarz ma uprawnienia do postawienia diagnozy
FAS – jest to jednostka chorobowa. Nie jesteśmy w stanie zmienić przeszłości, ale mamy wpływ
na przyszłość ! Nie ma bezpiecznej dawki alkoholu w ciąży, a każda ilość wiąże się z ryzykiem

 1 / 2



Światowy Dzień FAS

Wpisany przez Administrator
piątek, 08 września 2017 11:31 - Poprawiony piątek, 08 września 2017 11:42

uszkodzenia płodu. W ciąży zalecana jest całkowita abstynencja ! Więcej informacji można
uzyskać na www.parpa.pl
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