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DANES BOMO GOVORILI O

• alkoholu (osnovna dejstva)

• razširjenosti pitja alkohola med ženskami v rodni dobi

• alkoholu in nosečnost

• vlogi zdravstvenih delavcev



Osveščenost javnosti o
posledicah, ki jih ima lahko

pitje alkohola v nosečnosti
na razvijajoči se zarodek /
plod

in med dojenjem na otroka

?



Alkohol
(osnovna dejstva)



Alkohol, ki je v pijačah, je etilni alkohol 
(ETANOL).

je odgovoren za učinke alkoholnih pijač. 

Po definiciji je alkoholna pijača vsaka pijača, ki
vsebuje več kot 1,2 volumska odstotka (vol %)
alkohola (ZOPA 2003).

C2H5OH



VRSTE ALKOHOLNIH PIJAČ

o pivo 2 - 6 vol. % (najpogosteje 4 – 5 vol. %)
o vino 8 - 20 vol. % (najpogosteje 10 – 14 vol. %)
o žgane pijače ≥ 15% vol. % (najpogosteje 40 – 50 vol. %)

o mešane gazirane alkoholne pijače - alkopopsi (4 – 15 vol. %)
o “lahka piva” (okoli 2,5 vol. % )
o mešanice piva in limonade (2,5 vol. % )

o “brezalkoholna piva” (0,5 vol. % )

Pozor: Sladice, bonboni, zdravila (sirup proti kašlju) !



KAJ JE ALKOHOL?

• psihoaktivna snov (droga) 

• toksin za različna tkiva in organe 

• rakotvoren (1. skupina dokazano rakotvornih snovi za ljudi)

• teratogen!  
(škodljivo vpliva na rast in razvoj 
zarodka/ploda in povzroča nepopravljive 
poškodbe pri še nerojenem otroku)

»Otroci, spočeti v pijanosti, so duševno
zaostali, nepokorni, nekritični in bolni.«
(Platon)

C2H5OH



Pitje alkohola med 
ženskami v rodni dobi

?
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Čezmerne pivke (Slovenija, 25-64 let)

Viri: NIJZ, CINDI 2001, 2004, 2008, 2012; NIJZ, SURS: 2000-2012.
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Opijanje 1–3-krat mesečno ali pogosteje (Slovenija, 25-34 let)

V starostni skupini od 25 do 34 let je delež abstinentk 
najnižji, narašča pa delež tveganih pivk.

V starostni skupini od 25 do 34 let je delež abstinentk 
najnižji, narašča pa delež tveganih pivk.

TRENDI V PITJU ALKOHOLA MED ŽENSKAMI 

Opijanje vsaj 2-krat v življenju, 11 do 15 – letniki, Slovenija  

Dekleta se po deležu 
opitih približujejo fantom! 

Dekleta se po deležu 
opitih približujejo fantom! 

Vir: NIJZ, HBSC, 2002, 2006, 2010, 2014



Pitje alkoholnih pijač 
med ženskami v rodni dobi 
je razširjeno!

ZDRAVJE 
MATERE

DOJENJE

NOSEČNOST



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

Slovenija (ocena) 27 % nosečnic

Vir: http://www.thelancet.com/journals/langlo/article/PIIS2214-109X(17)30021-9/abstract

Evropa 25 %

Irska 60 % 
Belorusija 47 % 
Danska 46 % 
Združeno kraljestvo 41%  
Rusija 37 % 



DELEŽ ŽENSK, KI PIJEJO ALKOHOLNE 
PIJAČE  V NOSEČNOSTI, 
NI ZANEMARLJIV! 

Gorenjska
(Anketa med obiskovalci šol za bodoče starše, leta 2013):
• več kot vsaka 3. nosečnica (dobrih 35 %) pije alkoholne

pijače (večina le nekajkrat, največ 1 standardno pijačo);
• več kot 3 od 100-tih nosečnic tudi popivajo;
• 4 od 10-tih se ne zavedajo škodljivosti tudi majhnih količin

alkohola.

Razlogi za pitje med nosečnostjo?
• ne vedo, da so noseče,
• ne vedo za možne posledice izpostavljenosti otroka alkoholu

pred rojstvom,
• način spopadanja s stresom,
• zaradi družbenih norm.



Alkohol 
in 

nosečnost



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
- zmanjšana plodnost
- povečanje tveganja za spontani splav v prvem trimesečju

2. Razvoj ploda v celotnem poteku nosečnosti

OPLOJENO JAJČECE ZARODEK PLOD

VEČJE STRUKTURNE NENORMALNOSTI
FUNKCIONALNE MOTNJE  IN 
STRUKTURNE NENORMALNOSTI

možne 
poškodbe 
jajčeca

in 
semenčice 

zaradi 
alkohola

MOŽGANI

SRCE

ROKE

OČI

NOGE

ZOBJE

NEBO

GENITALNI  PREDEL

SLUH

OPLOJENO JAJČECE ZARODEK PLOD

VEČJE STRUKTURNE NENORMALNOSTI
FUNKCIONALNE MOTNJE  IN 
STRUKTURNE NENORMALNOSTI

MOŽGANI

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.



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).

Je prirojena razvojna motnja, ki je trajna motnja 
in nepopravljiva. 
Toksičen vpliv alkohola je eden glavnih vzrokov za 
duševno manj razvitost v razvitem svetu.

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

p FAS

ARND

ARBD

FAE

FAS



Fetalni alkoholni sindrom 
(FAS)
- zastoj rasti (pred in po rojstvu) 
- značilen spremenjen videz obraza 
- poškodbe osrednjega živčevja

- duševna manj razvitost (manjši, delno razviti možgani); 
- motnje spanja; 
- prizadet sluh, vid, govor; 
- zapoznel razvoj motoričnih spretnosti;
- motnje pozornosti, spomina, učenja; 
- težave s sledenjem navodil in učenjem preprostih stvari; 
- motnje vedenja (impulzivnost, hiperaktivnost, kljubovalnost)

- druge zdravstvene težave (prirojene napake na srcu, ledvične, jetrne in 
kostne okvare); 

- prekinitev in opustitev šolanja; 
- dodatne psihične težave ali duševne motnje, večje tveganje za 

odvisnost od alkohola in drugih drog;
- soočajo se z brezposelnostjo, brezdomstvom, revščino;
- nezmožnost samostojnega življenja 



Niso vsi izpostavljeni prizadeti ali 
enako prizadeti 

Preplet različnih dejavnikov:
• čas izpostavljenosti alkoholu med nosečnostjo,

količina zaužitega alkohola (popivanje!),
pogostnost pitja

• drugi dejavniki: presnova, materino zdravstveno
stanje, prehrana, socio-ekonomski status, raba
drugih PAS…, občutljivost zarodka/ploda

• oziroma kombinacija več dejavnikov.

Ni testa, s katerim bi lahko napovedali, katere 
ženske so bolj/manj ogrožene. 
Tveganja pri posameznici ni mogoče 
napovedati.

1 od 67 
pivk v 
nosečnosti



Razširjenost FAS (na 10.000 prebivalcev) v splošni populaciji
po svetu, leto 2012

Evropska regija SZO 37 
Slovenija: 40

Vir: http://www.thelancet.com/journals/langlo/article/PIIS2214-109X(17)30021-9/abstract

Hrvaška 115
Irska 90
Italija 82  
Belorusija 69

Južna Afrika 585



Zdravljenje
• čim bolj zgodnja prepoznava sindroma
• interdisciplinarna obravnava
• vključitev otroka in staršev v posebne vzgojne in izobraževalne 

programe
• redni obiski patronažne sestre, socialne službe
• včasih je potrebno simptomatsko zdravljenje z zdravili (nespečnost, 

impulzivnost, kljubovalno vedenje, prevelika aktivnost)

Prognoza
kot otroci: potrebujejo posebno pomoč v šoli ter stalen zdravstveni nadzor 

kot odrasle osebe: 
lahko imajo težave z zaposlitvijo, zlorabo drog in alkohola, tveganim spolnim 
vedenjem, kršitvijo pravil, zakonov in družbenih norm, brezdomstvom, bolj so 
ogroženi za samomor



Vprašanje

Koliko alkohola lahko popije ženska, 
ki načrtuje nosečnost?

Koliko alkohola lahko popije ženska, 
ki je noseča?

Koliko alkohola lahko popije 
ženska, ki doji?



ZDRAVILA ZA FASD NI, 
LAHKO PA SE GA 100 % PREPREČI! 

KAKO?

Da ženska (par), ki načrtuje nosečnost, 
nosečnica 

ne uživa alkohola !

Tudi ženska, ki je spolno aktivna in nima ustrezne 
zaščite.

Pitje alkohola pri ženskah v rodni dobi je vodilni, 
preprečljiv vzrok prirojenih motenj in razvojnih 
nepravilnosti. 

(American Academy of Pediatrics, 2000) 



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.

Nosečnicam, ki pijejo alkoholne pijače, svetujemo 
takojšnje prenehanje pitja.

KLJUČNO SPOROČILO

PODPORA PARTNERJA 
IN OKOLICE



Porušiti mit,

DA SE OTROK S FASD LAHKO RODI LE ŽENSKI, 
KI REDNO 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.



POMEMBNO: 
osveščanje javnosti, 

jasno svetovanje pred zanositvijo,  
podpora nosečim ženskam, 

odkrivanje in pomoč ogroženim. 

Multidisciplinarni pristop

Ginekologi
Družinski zdravniki

Pediatri
Patronažne medicinske 

sestre
Medicinske sestre

Javno zdravje
Psihiatri

Socialni delavci
…

9. September
Mednarodni dan ozaveščanja o posledicah 

izpostavljenosti otroka alkoholu pred rojstvom



Vloga patronažne 
medicinske sestre

?



Informiranje in osveščanje
Zdravstveni delavci so kredibilen vir informacij za splošno javnost

Odkrivanje rizičnih nosečnic/žensk v
rodni dobi
Rutinsko vprašati ženske, ki načrtujejo nosečnost ali so noseče, o pitju
alkohola, 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 prenehanju pitja alkohola oz. napotitev po strokovno pomoč

Pomembno vlogo imajo vsi zdravstveni delavci, ki prihajajo v
stik z ženskami v rodni dobi!



Ko je danes tridesetletni Anže hodil v šolo, je spoznal, da je drugačen 
od vrstnikov. Imel je težave z učenjem, zato je pisal prilagojene teste. 
Opažal je, da ima drugačne telesne lastnosti. Bil je majhen, imel je 
težave s srcem, bolj občutljive kosti, različne manjše poškodbe..., 
moral je jemati rastni hormon, prestal je operacijo na srcu… 

Dolgo ni vedel, zakaj ima težave, mislil je, da ni posebnega razloga za 
to. Potem je pred kakšnim letom izvedel, …

»Mama, ki je specialna pedagoginja, me je posvojila pri treh letih in 
me vodila skozi življenje. Zelo sem ji hvaležen. Večkrat rečem, da mi 
je sekira padla v med,« je dejal. Biološke mame in očeta, ki sta imela 
težave z alkoholom, potem ni več videl… 

Kljub vsemu je končal osnovno in srednjo šolo, izučil se je za peka. 
Preden je začel redno delati v tem poklicu, se je spopadel z veliko 
težavami, a jih je premagal…

„Rad bi širil glas… o tem, kakšne so posledice, če nosečnice pijejo 
alkohol.“ 

Zgodba, ki jo piše življenje….

Vir: Dnevnik, 26. avgust 2016



DOJENJE IN PITJE ALKOHOLA 

• alkohol prehaja v mleko (koncentracija je enaka kot v krvi
matere – za odstranitev alkohola iz mleka je potreben čas –
okoli 2 uri/standardno pijačo);

• alkohol, ki ga dobi otrok z mlekom, lahko negativno vpliva na
njegov razvoj;

• alkohol ovira sproščanja mleka, ne izboljša njegove kvalitete
ali količine;

• alkohol ne izboljša spanja matere ali otroka.

Kljub dokazom o možnih tveganjih so ženske še vedno
deležne mešanih nasvetov družine, prijateljev in tudi
zdravstvenih delavcev glede dojenja in pitja alkohola.



Priporočila materam

Materino mleko je normalna, optimalna in najboljša
hrana za otroka, dojenje pa je dobro tudi za zdravje
matere.

Osnovno priporočilo glede dojenja in alkohola: 
ABSTINENCA MED DOJENJEM.

Priložnostno pitje med dojenjem sicer ne bo pri otroku 
povzročilo FASD, lahko pa druge negativne posledice.



Informacije za matere, ki dojijo otroka in se odločijo, da 
bodo (priložnostno) pile alkohol

Količina alkohola je v alkoholnih pijačah različna (pijače z nizko vsebnostjo
alkohola!).

Uskladiti pitje alkohola z dojenjem: po dojenju (nikoli pred), največ 1-2
pijači/priložnost (vedno šteti pijače). Ob tem upoštevati:

• Počakati po pitju vsake standardne pijače vsaj 2 uri pred naslednjim
dojenjem, da se alkohol odstrani iz mleka (odvisno od materine teže in
presnove).

• Ob posebnih priložnostih (ko v naprej ve, da bo pila), si, preden popije
alkoholno pijačo, izčrpa mleko in ga shrani za kasnejšo uporabo.

• Če popije več kot eno pijačo, mora čakati dlje časa, da lahko nadaljuje z
dojenjem. V tem času naj si za ohranjanje produkcije mleka le-to izčrpa in
ga zavrže.
Mleko, ki se izčrpa znotraj 2 ur po pitju ene standardne enote
alkohola, je potrebno zavreči!



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

OMOGOČIMO VSAKEMU OTROKU 
ČIM BOLJŠI ZAČETEK!


