Alcoolul și sarcina

Sindromul alcoolic fetal

Consumul de alcool scade fertilitatea și crește
durata de timp până la apariția sarcinii. Femeile
care planifică o sarcină în viitorul apropiat ar
trebui să renunțe la alcool.
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de alcool care să poată fi consumate
fară riscul unor consecințe negative
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mișcărilor, tulburări de vorbire

În sângele fătului, alcoolul atinge concentrații
mai mari decât cele din sângele mamei,
datorită faptului că organismul fătului nu este

Sindromul alcoolic fetal poate fi
prevenit prin abținerea de la consumul
de alcool pe durata sarcinii.
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leziuni

și

tulburări

•

emoționale,

tulburări

de

coordonare
comportament

proastă

a

și

de

adaptare:rezultate școlare slabe, incapacitate
de a se concentra și îndeplini cu succes o
sarcină de lucru, dificultăți de a comunica și a

pregătit să metabolizeze alcoolul.[2]
produce

tulburări ale structurii și funcției sistemului

ale

funcției

Niciodată nu este prea devreme sau
prea târziu pentru a renunța la alcool.

lega prietenii, dificultăți de a se adapta la viața
socială, de a trăi independent și de a păstra un
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tendință spre delicvență
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impulsiv,

Între 20 și 80% din gravide consumă alcool,
în întreaga lume.[6]

Nu merită
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Până la 70% din gravidele care consumă
alcool obșnuiesc să bea mai mult de 1-2 doze

iunie 2019

de alcool pe săptămână, chiar și pe perioada
primului trimestru de sarcină,[ibidem]iar între 3 și
5% din acestea au un consum (mai mult de 4
doze de alcool la o ocazie).[5]
O doză (porție) de alcool = o doză mică de bere
sau un pahar de vin sau un păhărel de tărie)[7]
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alcool se pot asocia sindromului alcoolic fetal
(anomalii cromozomiale, malformații etc.).[ibidem]
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