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Pitje alkoholnih 
pijač je razširjeno 
med ženskami v 
rodni dobi!

ZDRAVJE 

MATERE

• Skupina 25 do 34 let z 

najnižjim deležem 

abstinentk - skupina, ki 

največ rojeva;

• Raste % mladih žensk, ki 

tvegano pijejo 
Tvegan način pitja pred 

nosečnostjo je pomemben

napovedni dejavnik pitja v 

nosečnosti.

• Več kot ½ nosečnosti je 

nenačrtovanih.

Alkohol je:

• psihoaktivna snov

• strup za različna tkiva in 

organe

• rakotvoren

• teratogen

DOJENJE

NOSEČNOST
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Razširjenost (%) rabe alkohola (katerekoli količine) v 
nosečnosti v splošni populaciji po svetu, leto 2012

Vir: Popova et al. Lancet Global Health (2017)

10 %

Evropa 25 %
Irska 60%

Belorusija 47 %

Danska 46 %

Združeno kraljestvo 41%

Rusija 37 %

V Sloveniji po alkoholni pijači v nosečnosti poseže več kot četrtina (27 %) nosečnic (ocena).

Različni razlogi 

za pitje



Alkohol preko posteljice prehaja v še
nerojenega otroka
(in preko materinega mleka v dojenčka).

Koncentracija alkohola v krvi zarodka/ploda je
vsaj enaka kot v materini krvi.

Manjša sposobnost otrokovih jeter za
razgradnjo alkohola
– zato se koncentracija alkohola v plodovi krvi
lahko dvigne nad koncentracijo v materini krvi in
ostaja visoka dlje časa, kar poveča možnost
trajnih okvar zdravja.

OSNOVNO DEJSTVO



Škodljivost alkohola za nosečnost
1. Reproduktivna sposobnost:

- moten razvoj spolnih celic

(nenormalne spolne celice, zmanjšana plodnost)

- povečanje tveganja za spontani splav v prvem trimesečju

2. Razvoj ploda v celotnem poteku nosečnosti

najbolj ranljivo je 

obdobje zarodka, 

v katerem se 

formirajo organi 

Prirejeno po: Stages of Developing Fetus, Guidelines of Care for Children with Special Health Care Needs, Fetal Alcohol Syndrome and Fetal Alcohol Effects, Minnesota Department of Health 1999 



Posledice izpostavljenosti 

alkoholu pred rojstvom so lahko:
- spontani splav 

(povečanje tveganja v prvem trimesečju)

- odmrtje ploda (mrtvorojenost)

- prezgodnje rojstvo

- rojstvo otroka s posledicami 

izpostavljenosti alkoholu 

(Spekter fetalnih alkoholnih motenj - FASD) 

- nenadna smrt dojenčka

- posledice lahko nastopijo tudi kasneje v 

razvoju otroka.

Skupina 

prirojenih 

razvojnih motenj



FASD

spekter fetalnih alkoholnih motenj 

skupno ime za posledice, ki jih ima oseba, katere 

mati je med nosečnostjo konzumirala alkohol 

(telesne, duševne, vedenjske motnje, učne 

težave).

Prirojene razvojne motnje, ki so trajne in 

nepopravljive. 

Toksičen vpliv alkohola je eden glavnih vzrokov za 

duševno manj razvitost v razvitem svetu.

p FAS
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Niso vsi izpostavljeni prizadeti ali 

enako prizadeti 
- obseg posledic se od posameznika do 

posameznika razlikuje: 
od blagih vedenjskih in učnih težav do najtežje oblike - FAS 

- zastoj rasti (pred in po 

rojstvu) 

- značilen videz obraza 

(obrazna dismorfologija) – s 

starostjo manj prepoznavna

- poškodbe osrednjega 

živčevja

- mišično-skeletne 

nepravilnosti…

Otroci s FAS so drugačni: 

•bolj nemirni, 

•zaostajajo v rasti, razvoju, 

•imajo slabše motorične sposobnosti

•težave z govorom, vidom in sluhom, 

•težave z učenjem, spominom, razumevanjem, komunikacijo

•vedenjske motnje, 

•številne zdravstvene težave (srce, ledvice,…)

•kot odrasli večje tveganje za zasvojenost od alkohola in drugih 

drog, 

•socialni problemi, 

•pogosto vse življenje odvisni od pomoči drugih, 

•potrebujejo usmerjanje in dodatno strokovno pomoč v šoli, 

stalno zdravstveno oskrbo, 

•pričakovana življenjska doba je običajno krajša. 

2016 Understanding FASD-RISE @ Duke



Ni testa, s katerim bi lahko napovedali, katere ženske so bolj/manj ogrožene. 

Tveganja pri posameznici ni mogoče napovedati.

Količina 

popitega 

alkohola

Čas 

izpostavljenosti 

(plod najbolj 

občutljiv za 

teratogene učinke 

alkohola prvih 3-6 

tednov 

nosečnosti

Genetika, 

materino 

zdravje, 

dejavniki 

okolja



Razširjenost FAS v splošni populaciji po svetu, 2012

Najvišja v Evropi 

37/10.000 živorojenih 
Hrvaška (115) 

Irska (90) 

Italija (82)  

Belorusija (69)

Slovenija 40/10.000

=80 otrok/leto

J Afrika: 585/10.000

Vir: Popova et al. Lancet Global Health (2017)

1 OD 13-IH NOSEČNIC, KI PIJEJO ALKOHOL MED NOSEČNOSTJO, BO RODILA OTROKA S FASD
Vir: Lange et al, JAMA Pediatrics (2017)

Razširjenost FASD v splošni populaciji, 2012 (na 10.000):  
77 svet, 198 evropska regija SZO                                                   Vir: Popova et al. Lancet Global Health (2017)

15/10.000

NA SVETU SE VSAKO LETO RODI 
119.000 OTROK S FAS

1 OD 67-IH PIVK ALKOHOLA V NOSEČNOSTI BO IMELA OTROKA S FAS
Vir: Popova et al. Lancet Global Health (2017)



Perinatalni informacijski sistem RS pri NIJZ 
(1997-2018)

23 otrok z ob rojstvu prepoznano prizadetost 
zaradi materinega pitja alkohola 

(v povprečju 1 otrok/leto oz. 0,5 otrok/10.000 
rojstev) 

14 z diagnozo FAS (podcenjenost!!!)



S FASD povezani stroški 

v povprečju na leto znašajo 

23.000 $ za otroka

in

24.000 $ za odraslega
(zdravstveni stroški, oskrba, manjša produktivnost, prilagojeno izobraževanje, obravnava 

prekrškov in kaznivih dejanj, neopredmeteni stroški)

Primerjava:

avtizem - 17.000 $ na otroka letno

sladkorna bolezen – 21.000 $ na odraslega letno

Vir: Greenmyer et al. J Addict Med (2018)



ZDRAVILA ZA FASD NI, 

LAHKO PA SE 100 % PREPREČI.

Osveščanje javnosti, 

jasno svetovanje pred zanositvijo,  

podpora nosečim ženskam, 

odkrivanje in pomoč ogroženim. 



V nosečnosti 

- ni varne količine alkohola, 

- ni varne alkoholne pijače in 

- ni varnega časa 

pred škodljivimi učinki alkohola. 

ABSTINENCA JE NAJVARNEJŠA ZA ŽENSKO, 

KI JE ALI LAHKO POSTANE NOSEČA 

in tudi za doječo mater.

Pari, ki pijejo alkohol in so spolno aktivni, naj

uporabljajo zanesljivo zaščito pred 

nosečnostjo.

KLJUČNO SPOROČILO

Podpora 

partnerja 

in 

okolice



Porušiti mit,

DA SE OTROK S FASD LAHKO RODI 

LE ŽENSKI, KI PIJE VEČJE KOLIČINE 

ALKOHOLNIH PIJAČ ALI JE 

ZASVOJENA Z ALKOHOLOM!

Vsaka spolno aktivna 

ženska v rodni dobi, ki 

pije alkohol in ne 

uporablja kontracepcije, 

ima tveganje za alkoholu 

izpostavljeno nosečnost.



PREVETIVNI PARADOKS

Populacija z majhnim/zmernim 

tveganjem
Populacija z velikim 

tveganjem

Večina 

primerov

Manjši del 

primerov



40 % bodočih staršev pitje manjših količin

alkohola med nosečnostjo ocenjuje kot varno.
(Anketa med udeleženci Šole za bodoče starše na Gorenjskem 2013)

Spletni forumi:
…..si marsikatera mamica zastavlja vprašanja, če lahko ob posebnih

priložnostih spije kozarček ali dva in če s tem škoduje svojemu

otroku. Lahko si ga privoščite! Brez slabe vesti! Če spijete

kozarček vina ali piva le občasno, posledic in težav nikakor ne

bo. Vsakodnevno pitje alkohola pa lahko negativno vpliva tako na

vaše zdravje, kot tudi na zdravje vašega otročka.

Miti: npr. Kozarček rdečega vina za kri (kdaj tudi kot

nasvet s strani zdravstvenega delavca)

OSVEŠČENOST JAVNOSTI
o posledicah, ki jih lahko ima pitje alkohola v

nosečnosti na razvijajoči se zarodek/plod in med

dojenjem na otroka?



mednarodni dan 

ozaveščanja o posledicah izpostavljenosti 

otroka alkoholu pred rojstvom

V Sloveniji obeležujemo od leta 2014 dalje.

9. september 

Dan FAS

https://www.youtube.com/watch?v=S_OpfuOA-UY

https://www.youtube.com/watch?v=S_OpfuOA-UY


VLOGA ZDRAVSTVENIH DELAVCEV
vsi, ki prihajajo v stik z ženskami v rodni dobi!

- Informiranje in osveščanje: zdravstveni delavci so kredibilen vir
informacij za splošno javnost

- Uporaba 5A (ask, assess, advise, assist, arrange)
preprost način za pogovor z nosečnico ali žensko, ki načrtuje
nosečnost, glede pitja alkohola

* Odkrivanje ogroženih nosečnic/žensk v rodni dobi
Rutinsko vprašati ženske, ki načrtujejo nosečnost ali so noseče ali dojijo,
o pitju alkohola (AUDIT-C), oceniti in zabeležiti stopnjo konzumacije
alkohola

* Svetovanje
Ženski, ki je spolno aktivna in nima zanesljive zaščite, ženski, ki načrtuje
nosečnost ali ženski, ki je noseča ali doji otroka, svetovati, naj ne pije
alkoholnih pijač in razložiti zakaj

* Podpora
pri opustitvi pitja alkohola oz. napotitev po strokovno pomoč

- Odkrivanje in strokovna obravnava otrok s FASD



Alkoholne pijače pije:

• pred nosečnostjo 1/3 nosečnic; 

• ob zanositvi in do 1. pregleda skoraj 1/10 nosečnic, ob koncu nosečnosti 1/20;

• ko dojijo otroka 1 od 8-ih žensk 

PRAKSE 

GINEKOLOGOV 

•13,5 % vpraša vse
•24 % vpraša večino

Vprašajo
nosečnice o njihovih pivskih navadah

•94 % svetuje popolno opustitev
•3 % svetuje samo zmanjšanje

Svetujejo 
opustitev pitja alkohola  

•87 %
Ocenijo 
pripravljenost opustiti pitje alkohola med nosečnostjo

•40 % napoti k ZDM 

•35 % napoti k psihologu / psihiatru  
Ponudijo dodatno pomoč 
(več možnih odgovorov) – najpogostejši odgovori

•65,5 % ob nadaljnjih obiskih nosečnic 
•11 % na prvem poporodnem obisku

Spremljanje 
(preverjanje pivskega statusa)

Najpomembnejše ovire pri svetovanju: •54 % pomanjkanje časa 

•53 % nezainteresiranost nosečnic

Več: Hovnik Keršmanc M et al. Dan fetalnega alkoholnega sindroma ter trenutne prakse svetovanja glede pitja alkohola med nosečnostjo in v obdobju dojenja pri osebnih ginekologih v Sloveniji. 

ISIS: glasilo Zdravniške zbornice Slovenije, 2018, letn. 27, št. 8-9, str. 34-38. 

Najmanj pomembna ovira: 

nelagodje

84,6 %

Anketa 

Trenutne prakse svetovanja opuščanja kajenja in rabe alkohola med nosečnostjo pri 
osebnih ginekologih v Sloveniji 

N=104 (T Pibernik in sodelavke, NIJZ, 2017)



V RAZMISLEK

ALKOHOL

abstinenca od alkohola 100 % 

prepreči FASD 

FOLNA KISLINA

dodajanje folne kisline 

50-70 % zmanjšanje incidence NTD 

Učinek

brezplačno (prihranek)

Osveščenost žensk v rodni dobi, nosečnic, družbe

<

Cena

~ 25 € za tromesečje

Povzeto po: S Rant Hafner



NASLAVLJANJE PROBLEMATIKE 

ALKOHOLA IN NOSEČNOSTI NA 

GINEKOLOŠKE TIME

Dan FAS

Poglavje v učbeniku in predstavitev združenju

za perinatalno medicino na 16. Novakovih

dnevih 2015

ZDAJ

Projekt SOPA



Skupaj za Odgovoren odnos do Pitja Alkohola

Vzpostavitev interdisciplinarnega celostnega pristopa k odkrivanju in 

podpori pri opuščanju tveganega in škodljivega pitja alkohola med 

odraslimi prebivalci Slovenije

Projekt financira Evropski strukturni in investicijski sklad (80 %)

Trajanje: oktober 2016-december 2020

Upravičenca: NIJZ, MZ



ABSTINENCA <
MANJ 

TVEGANO 
PITJE

< TVEGANO 
PITJE < ŠKODLJIVO 

PITJE <
SINDROM 

ODVISNOSTI 
OD ALKOHOLA 

Kontinuum odnosa do pitja alkohola
NIHČE NE POSTANE ALKOHOLIK ČEZ NOČ!

PIJANOST (F 10.0) -

akutna zastrupitev z 

alkoholom



Osnovni namen

odpraviti oz. zmanjšati tvegano in škodljivo pitje alkohola 

in s tem zmanjšati negativne posledice na različnih ravneh 

posameznikovega življenja 

ter vzpostaviti v družbi odgovoren odnos do pitja alkohola. 

PODPORA POSAMEZNIKOM, KI T/ŠPA



Sodelujejo in se povezujejo

• Zdravstvo

• Socialno varstvo

• Nevladne organizacije

• Zavod RS za zaposlovanje

• Policija

• Občine

• Mediji

Konzorcij

Vrtci in šole



SOPA pristop

Prepoznati in podpreti T/ŠPA (zdravniki, medicinske sestre v

primarnem zdravstvenem varstvu, strokovni delavci v CSD)

Dati nasvet (zobozdravniki, zdravniki specialisti)

Informacije prebivalcem (različna društva, Zavod za zaposlovanje)

Usposabljanje predstavnikov tiska za odgovorno poročanje



SOPA lokalna okolja
preizkušanje do 2020  – nato uvedba po celi Sloveniji



30

30
www.sopa.si

SOPA – Kaj je to?
Dejstva o alkoholu
Kratek vprašalnik o pivskih navadah
Kviz za preverjanje znanja o alkoholu
Kam po pomoč



Usposabljanja iz kratkega ukrepa za zajezitev 
čezmernega pitja alkohola pri pacientih, 
projekt SOPA (v sodelovanju z ZZS) 

• namenjeno zdravnikom, DMS, dipl. 
babicam, VMS, SMS, ki delujejo na 
področju ginekologije in porodništva

• brez kotizacije 

• licenčne točke 

• obvezna prijava preko spletne 
povezave 
https://www.sopa.si/sl/aktualno/usp
osabljanja-ku2-zajezitev-cezmernega-
pitja-alkohola-pri-pacientih/

• dodatne informacije: 
petra.moze@nijz.si

https://www.sopa.si/sl/aktualno/usposabljanja-ku2-zajezitev-cezmernega-pitja-alkohola-pri-pacientih/


HVALA ZA VAŠO POZORNOST


