
1

4/2016
Fascinujúce deti a fetálny 

alkoholový syndróm
 Nedávno, 9. septembra si svet pripomenul 

Svetový deň povedomia o fetálom alkoholovom 
syndróme (FAS). V tento deň sa na celom svete 
uskutočnili podujatia a preventívne aktivity zame-
rané na osvetu týkajúcu sa toh-
to narastajúceho a zničujúceho 
javu, ako aj na jeho prevenciu.  
Má totiž nežiaduci vplyv nielen 
na matky konzumujúce alkho-
lické nápoje, ale najmä v teho-
tenstve na ich deti pred narode-
ním, ktoré v dôsledku vplyvu 
alkoholu môžu byť na celý  život 
znevýhodnené alebo aj  ťažko 
zdravotne postihnuté. Na Slo-
vensku sa preto uskutočnil Deň 
otvorených dverí v novovznik-
nutom bratislavskom Diagnos-
ticko-terapeutickom centre 
„Fascinujúce deti“. Zaujímavé a 
poučné poznatky z tohto podu-
jatia prinášame v prílohe.

 Prečo deň otvorených dverí?
 Diagnosticko-terapeutické cen-

trum „Fascinujúce deti“ chce pre-
dovšetkým rozširiť povedomie o 
možnostich pomoci deťom s FAS a 
FASD na Slovensku, pretože je 
mnoho rodín, ktoré by mohli využí-
vať jeho služby, ale vzhľadom na 
krátkosť jeho pôsobenia, o ňom 
mnoho rodičov  nevie. Poskytuje 
však pomoc všetkým, ktorí  o po-
moc pri výchove svojich detí požia-
dajú. Počas uvedeného Dňa otvo-
rených dverí si záujemci mohli 
prezrieť aj dokumentárne video, 
ktoré poskytuje dôveryhodné bliž-
šie informácie o problematike FAS a 
všetci prítomní si mohli vypočuť aj 
sprievodné prednášky odborníkov 

pôsobiacich v tomto centre. Toto video preložili aj do 
anglického jazyka  a jeho anglickú verziu už premietali 
viaceré organizácie zaoberajúce sa syndrómom FAS  v 
Európe, Amerike i v Kanade.  Nemožno neuviesť, že 

Na obrázkoch sú miestnosti centra Fascinujúce deti zariadené pre potreby 
detí a prácu terapeutov s deťmi.
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problém s alkoholom má aj na Slovensku čoraz viac 
žien. Problém pitia slovenských žien a dievčat vychá-
dza, podľa slov riaditeľa bratislavského Centra pre lieč-
bu drogových závislostí (CPLDZ) doktora Ľubomíra 
Okruhlicu, čoraz viac do popredia.  Napomáha tomu i 
spoločenská emancipácia žien, ich zvýšený kariérny 
stres či to, že ženy po tom, čo vychovajú deti, mnohé 
stratia zábrany voči alkoholu. Skúsenosti z CPLDZ uka-
zujú, že viacdetné ženy nastupujú na liečbu neskôr, než 
by mali.  „Priemerná žena  vypije približne desať litrov 
alekoholu“, hovorí Zuzana Alexanderčíková z           
CPLDZ. Ide osoby staršie ako 15 rokov,  ženy aj dievča-
tá. Už od mladého veku pije každoročne alkohol, podľa 
dát Svetovej zdravotníckej organizácie,  až 61 percent 
žien, kým z mužov pije alkohol 71 percent. „Asi dve per-
centá žien trpí závislosťou alebo majú problém s tzv. 
škodlivým pitím“, dodala. Kým bezdetné ženy prichá-
dzajú so žiadosťou o liečbu vo veku okolo 35 rokov, po-
čet detí prepuknutie problému s alkoholom len odďaľu-
je. Ženy s jedným dieťaťom prichádzajú do liečby v 
priemere vo veku  až 43 rokov. Naproti tomu, trojnásob-
né matky sa chcú zo závislosti liečiť priemerne až ako 
52-ročné, kým u  mužov je vekový priemer pri nástupe 
na protialkoholickú liečbu 43 rokov. Za tým, že ženy pijú, 
vidí doktor Ľ. Okruhlica, okrem iného, aj vyrovnávanie 
rodových rozdielov, emancipáciu a rúcanie rodových 
bariér. Upozorňuje, že to, že si dá žena v kaviarni pohá-
rik alebo si vypije alkoholický nápoj  pri stretnutí s pria-
teľkou či počas cestovania vo vlaku, nie je v súčasnosti 
nič výnimočné. V minulosti, podľa jeho slov, takéto veci 

vídať nebolo. Dôvodom môže byť aj to, že pribúda žien 
v manažérskych pozíciách, ktoré potom večer, rovnako 
ako muži vo funkciách, relaxujú pri pohári vína či aj tvr-
dého alkoholu. K tejto situácii prispieva aj reklama, ktorá 
často prezentuje ženy s pohárikom v ruke, poukázal  
doktor Ľ. Okruhlica.

Čo je fetálny alkoholový syndróm?
 Fetálny alkoholový syndróm (FAS)  je najzávažnej-

šia porucha spomedzi  tzv. porúch fetálneho alkoho-
lového spektra (FASD – Fetal Alcohol Spectrum Di-
sorders, čo je spoločný termín pre celé spektrum 
vývinových porúch vyskytujúcich sa u detí, ktorých 
matky počas tehotenstva požívali alkohol).  

 Ide tu o poruchy fyzického, aj zmyslového vývinu, sprá-
vania sa, aj učenia sa. Keďže alkohol je teratogén (látka, 
ktorá  negatívne ovplyvňuje celý vývin ľudského plodu, a to 
nielen jeho centrálnu nerovnú sústavu (CNS), ale  aj vážne 
narušuje jeho normálny, celkový vzrast  a tiež môže ovplyv-
niť dokonca i niektoré črty tváre dieťaťa. Okrem toho, často 
spôsobuje aj skryté postihnutie (podobne ako autizmus), 
ktoré na prvý pohľad na dieťati nevidieť. Prejavy FASD sú 
nasledujúce: porucha pozornosti, problémy s pamäťou, 
hyperaktivita, problémy so sluchovým alebo zrakovým, ale 
aj hmatovým a čuchovým vnímaním, problémy s prijíma-
ním podnetov o polohe vlastného tela, problémy s dotyk-
mi,  s rovnováhou, s koordináciou pohybu, hrubou i jem-
nou motorikou, kompulzívnym správaním sa, 
sebapoškodzovaním, stratou sebakontroly – záchvatmi 
zlosti, agresivitou, poruchami učenia sa, májú ťažkosti s 

Prehľadná tabuľka popisuje rozdiel medzi diagnozami syndrómov FAS a FASD.
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porozumením, môžu mať opozičné správanie sa, problémy 
s chápaním príčiny a dôsledku, striedanie nálad,  impulzivi-
tu, slabú motiváciu k učeniu sa,  oslabené alebo nerovno-
merne rozložené IQ, ťažkosti v matematike,  ale i alergie a 
intoleranciu na niektoré potraviny. Uvedené poruchy a ťaž-
kosti môžu pretrvávať po celý ich život.  Napriek tomu,  že 
spektrum FASD patrí medzi vývinové poruchy, približne 70 
až 75 percent  percent detí s FASD má svoj intelekt v nor-
me. Podstatné je, že postihnutia FASD im v dospelosti 
spôsobujú obmedzenú možnoť riadneho uplatnenia sa v 
spoločnosti. Veľkosť vážneho poškodenia závisí množstva 
skonzumovaného alkoholu ich matkou a od obdobia teho-
tenstva, v ktorom ho ich matky požili. Najviac v dôsledku 
toho býva postihnuté také dieťa, ktorého matka pila alkohol 
počas celého tehotenstva vo veľkých dávkach. Nie však 
každej žene, ktorá v tehotenstve pila alkohol, sa narodí die-
ťa s FASD. Treba ale vedieť aj to, že i jednorazové pitie 
matky počas tehotenstva môže poškodiť vývin jej dieťaťa, a 
to aj v prípade, keď žena pila alkohol v čase, keď ešte ne-
vedela, že je tehotná. V mnohých prípadoch sa môže zdať, 
že dieťa postihnuté FAS alebo FASD je len neposlušné, zá-
budlivé alebo že sa mu skrátka len nechce robiť si domáce 
úlohy. Fetálny alkoholový syndróm u dieťaťa si preto rodi-
čia, ale aj učitelia neraz mýlia s inými chorobami.

 Deti s FASD bývajú veľmi živé, komunikatívne a nadané 
na rozličné tvorivé činnosti, ale aj  rozličné športové disciplí-

ny. Okolie ich prehnanú aktívnosť však vníma často len ako 
nevychovanosť. Za ich, zdanlivo nepochopiteľným správa-
ním, sa však neraz skrýva poškodenie ich mozgu, čo ovlyv-
ňuje ich kognitívne (poznávacie) funkcie, zmyslové vníma-
nie i motorické fungovanie. Je preto dôležité zistiť a vedieť, 
v ktorých konkrétnych oblastiach má problémové dieťa 
deficity, aby sa na neho nevyvíjal nátlak a prehnané rodi-
čovské nároky. Tiež je dôležité uvedomiť si, že deti s FASD 
boli v mnohých prípadoch vlastnou (biologickou) matkou 
dokonca opustené, takže pri ich štarte do života, sa okrem 
iného, môže u nich objaviť aj trauma z opustenia, z pobytu 
v detskom domove, prípadne z častého striedania pobytu 
v rodinách poskytujúcich im náhradnú starostlivosť a s tým 
súvisí aj narušená vzťahová väzba v ranom veku dieťaťa. 
Práve tá priamo ovlyňuje všetky sociálne väzby dieťaťa v 
jeho ďalšom živote.

Výskyt FAS a FASD
 Úplne rozvinutý FAS (fetálny alkoholový syndróm) sa vo 

svete vyskytuje u 0,2 až 2 z 1 000 živo narodených detí, 
kým FASD (poruchy fetálneho alkoholového spektra) sa vy-
skytujú u 3 až 40  z 1 000 živo narodených detí, čo však na 
Slovensku nie je zatiaľ kvantifikované (na interne však mož-
no vyhľadať štatistiku, že na Slovensku sa ročne rodí 250 
detí s FAS. (Odhaduje sa však, že detí s FASD sa  rodí 
oveľa viac). Odborníci to vysvetľujú tým, že nepresnosť 

Na obidvoch obrázkoch vidieť, že prostredie centra „Fascinujúce deti“ je veľmi priateľské deťom, aby sa v ňom deti cítili 
prirodzene akoby boli doma.
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údajov spôsobuje nedostatočná diagnostika FASD. U detí 
tých matiek, ktoré konzumujú alkoholické nápoje pravidel-
ne, sa však vyskytuje až u 30 percent detí.  Výskyt FASD u 
školopovinných detí sa odhaduje  na 2-5 percent, a to v 
západnej Európe a USA. Syndróm FASD sa v svetovej po-
pulácii vyskytuje vo väčšej miere, než Downov syndróm, 
svalová dystrofia či ochorenie „otvoreného“ chrbta  (Spina 
bifida).

(Zdroj: www.fascentrum.sk a http://www.ncbi.nim.nih.
gov/pubmed/19731384)

 Mýty o FASD:
1. „Matky týchto detí musia alebo museli byť alkoholici.  
 Spoločenské pitie by FASD nespôsobilo“.
2. „Deti s FASD z toho vyrastú“.
3. „Behaviorálne problémy (týkajúce sa správania sa) sú  
     spojené s FASD  a sú výsledkom nesprávneho 
 rodičovstva“.
4. „Všetci ľudia s FASD majú nízke IQ“.
5. „FASD je záležitosťou iba určitej časti populácie“.
6. „Žena s FASD bude mať deti s FASD“.

 
Všetky tieto tvrdenia sú však iba mýty, ktoré nie sú ve-

decky dokázané. 
 Diagnostike detí s podozrením na FAS sa venujú na Slo-

vensku odborné tímy v dvoch centrách: v Bratislave, kde 
pôsobí  centrum „Fascinujúce deti“ a kde  sa tohto roku 
prvý raz konal aj „Deň otvorených dverí“ a  ďalším takým 
centrom je súkromné poradensko-psychologické zariade-
nie „Dobré centrum“ v Ružomberku. Práve ružomberské 
centrum od septembra tohto roku prináša aj do škôl osve-
tový program, ktorý svojím obsahom upozorňuje na ná-
strahy alkoholu. Cieľom tohto programu je poukázať na 
problematiku fetálneho alkoholového syndrómu, ktorá je 
nanajvýš aktuálna aj na Slovensku. Deťom a mladým ľu-
ďom chce objasniť, čo spôsobuje alkohol, ako ovplyvňuje 

človeka a čo dokáže urobiť s jeho mozgom. Pomocou po-
kusov a hodiny plnej dynamiky a zábavy sa však vyhýba 
prílišnému moralizovaniu, ale nenásilnou formou nasmeruje 
deti k poznaniu, že hoci je alkohol súčasťou života ľudí, 
nerobí život krajším ani pestrejším, ale naopak. Tento 
program  v školách trvá len 1 vyučovaciu hodina - 45 minút 
a je prispôsobený žiakom prvého, aj druhého stupňa zák-
ladných škôl.

Pracovňa sociálneho pracovníka v centre Fascinujúce deti.

Hračky pre menšie deti v terapeutickej miestnosti pripo-
mínajú miestnosť materského centra či materskej školy.

 Projekt s názvom „Fascinujúce deti“ vznikol 
už pred vyše 4 rokmi. Zaoberá s najmä diagnos-
tikou a terapiou FAS (fetálneho alkoholového 
syndrómu) a je nielen  úspešný, ale sa postupne 
aj rozšíril o ďalšie činnosti, pretože v tomto roku  
vzniklo už spomenuté samostatné diagnostic-
ko-terapeutické centrum s totožným názvom 
Fascinujúce deti. Tvorí ho interdisciplinárny tím 
pracovníkov, pozostávajúci z psychológa, tera-

peuta, liečebného pedagóga a sociálneho pra-
covníka, ktorí sa  predstavili aj počas spomenu-
tého Dňa otvorených dverí a ktorých v prílohe 
tiež predstavujeme i čitateľom. Uvedený tím ex-
terne spolupracuje aj s pediatrom, ďalej aj s ne-
urológom a  psychiatrom s pediatrickým zame-
raním.

 Centrum stále napreduje v diagnostike a interven-
cii FASD (porúch fetálneho alkoholového spektra). 

Poznatky zo Dňa 
otvorených Dverí v centre 

Fascinujúce Deti
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Poskytuje pomoc deťom s rozličnými znevýhodnenia-
mi ako sú, napríklad: poruchy učenia sa, správania 
sa, pozornosti, hyperaktivita, narušenie komunikač-
nej schopnosti, aj poruchy vzťahovej väzby a pomáha 
aj deťom s traumou, úzkosťami a inými problémami. 
Bratislavské centrum „Fascinujúce deti“ organizuje 
tiež i podporné skupiny pre rodičov, ktorí prijali k sebe 

dieťa do náhradnej rodiny. Toto centrum testuje deti 
pred ich nástupom do školy, pričom sa zisťuje ich or-
ganická zrelosť, t. j., či sú pripravené zvládať nároky, 
aké bude na ne klásť škola.

 Cieľom tohto centra  však je pomáhať nielen de-
ťom, ale aj rodine ako celku. Nezameriava sa iba na 
znevýhodnenie dieťaťa, ale aj hľadá také možnosti 
pomoci, ktoré priamo kladne ovplyvnia každodenné 
prežívanie všetkých členov rodiny. Okrem diagnostiky 
a terapie  dieťaťa,  centrum ponúka odborné pora-
dentvo jeho rodičom, aj odporúčania pre školu, do 
ktorej  dané dieťa chodí.

 Toto centrum tiež komunikuje aj s ďalšími odbor-
níkmi, ako sú, napríklad: logopéd, špeciálny peda-
góg, fyzioterapeut, laborant a iní. „Centrum Fascinu-
júce“ deti zdokonaľuje a rozširuje svoje služby, jeho 
pracovníci sa ďalej vzdelávajú v rozličných smeroch a 
prijíma čoraz viac nových rodín, ktoré jeho služby po-
trebujú. Najväčším úspechom sú pre toto centrum 
kladné ohlasy od rodičov, ktorých deťom sa podarilo 
pomôcť. Úspechy v terpaii sa prejavujú rozlične. Na-
príklad, niekdy dieťa lešpie zvláda nároky, ktoré na 
neho kladie škola, niektoré deti, ktoré prešli terapiou 
tohto centra, sa dokážu lepšie v škole sústrediť na 
vyučovanie, iné sa zasa prejavia lepším sluchovým 
spracovaním  učiva, ľahším čítaním textov a ich písa-
ním. Niekdy stačí len pochopenie znevýhodnenia, 
ktoré dieťaťu pri testoch zistili odborníci v uvedenom 
centre.

 Porozumenie, prečo sa dieťa správa tak, ako sa 

Mgr. Zuzana Tomanová, terapeut (INPP a Benaudira), 
členka interdisciplinárneho odborného tímu zaoberajúca 
sa  terapiou syndrómu FASD, centrum Fascinujúe deti.

Mgr. Petra Hotová, liečebný pedagóg (Benaudira), člen-
ka odborného interdisciplinárneho tímu, centrum Fasci-
nujúce deti.

Mgr. Ivan Vyskočil, psychoterapeut, člen interdisciplinár-
neho odborného tímu zaoberajúci sa terapiou syndrómu 
FASD, centrum Fascinujúe deti.
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správa, to často vyžaduje od rodičov aj zmeniť štýl 
komunikácie s ich dieťaťom a až potom sa môžu ve-
novať samotnému  znevýhdneniu svojho dieťaťa a  
symptómom jeho znevýhodnenia. Jedoducho, treba 
prijať inakosť dieťaťa a neriešiť iba  to, čo sa u neho 
prejavuje ako  niečo zlé. Venovanie sa pozitívnym čr-
tám  dieťaťa  totiž, podľa názoru odborníkov, viac 
ovplyvní aj nápravu a zbavenie sa práve všetkého ne-
gatívneho,  čo dieťa v spoločnosti znevýhodňuje.

 V Deň otorených dverí návštevníkov centra „Fasci-
nujúce deti“ privítal Peter Šimkovic, ktorý založil aj 
pred piatimi rokmi  projekt „Assistentia“ a neskôr stál 
aj pri zrode centra „Fascinujúce deti“. „Tohto roku 
sme založili centrum „Fascinujúce deti“, kým projekt 
„Assistentia“ som kedysi zakladal z prostriedkov 2 
percent venovaných od darcov. S projektom „Fasci-
nujúce deti“ som sa zoznámil asi pred tromi rokmi a 
začal som ho podporovať, aby prerástol do samo-
statného centra, keďže v súčasnsoti v ňom pracujú 
zatiaľ len 4 – 5 odborníci, ktorí sa venujú diagnostike 
a  odborným terapiám tých detí, ktoré sa do tohto 
centra prihlásia. Pri založení  tohto centra bolo naším 
prvotným cieľom diagnostikovať deti so syndrómom 
FAS. Ja sám nie som odborník na diagnostiku, na to  
sú tu vyštudovaní ľudia. Všetkým nám však spoločne 
ide o dobro detí, ktoré majú viac-menej mentálne 
malformácie z toho, že ich matky počas tehotenstva 
pili alkohol“, uviedol P. Šimkovic.To, o čo sa  toto cen-
trum snaží, sa nedá vyliečiť, ale ako ďalej povedal P. 
Šimkovic : „Je to  dlhodobý proces, v ktorom sa po-
stupne dá  malými krôčikmi dosiahnuť zlepšenie pri 
odstraňovaní znevýhodnenia detí trpiacich syndró-
mom FAS. Snažíme sa preto aj o prepojenie  rôznych 
miest, nápomocných tomuto dlhému procesu ozdra-
vovania detí s FAS. A prečo tento projekt vlastne vzni-
kol? Zdôvodniť ho mi pomohol názor mojich rodičov, 
ktorí ma naučili, že vždy, keď niečo dostaneš, musíš 
aj niečo dať, aby tu bola istá vyváženosť. Preto sa 
snažím tento projekt  aj ďalej podporovať, upozorňo-
vať na jeho význam a jeho myšienku rozvíjať ďalej“.

 Na  napredovaní tohto centra má svoj podiel aj 
Mgr. Zuzana Petrincová, ktorá o sebe prezradila: 
„Sprevádzam ľudí prípravou na náhradné rodičovstvo 
a rodiny po prijatí dieťaťa. Venujem sa dotykovej tera-
pii ako nástroju pomoci k vytváraniu si väzby s dieťa-
ťom. Som poradca a sprievodca pre rodiny s dieťa-
ťom s FASD (Fetálnym alkoholovým spektrom 
porúch), pomáham rodinám pracovať so životnou 
históriou dieťaťa a venujem sa aj sociálno-psycholo-
gickému poradenstvu. Pri práci s deťmi v náhradných 
rodinách sme spoznali jednu vzácnu ženu, pani Mal-
gorzatu Kleckú, ktorá napísala knihu s názvom 
„Fascinujúce deti“ a spolu s ďalšou poľskou autorkou 
Malgorzatou Jans Kozik vydala M. Klecka aj ďal-
šiu publikáciu: „Dieťa s FASD“, ktorá nám „otvorila 

oči“ a vďaka nej sme lepšie pochopili, čo sa deje s 
deťmi so syndrómom FASD. Táto téma otvorila oči aj 
ďalším ľuďom na Slovensku. Vďaka tomu aj diagnos-
tiky, ktoré teraz robíme, prevzalo práve toto centrum. 
Pracujeme tu s rodinami a ja som v tomto centre 
členkou tímu“.

 Výskum  fenoménu FASD
 Vo svojej prezentácii upozornila Z. Petrincová aj na 

históriu výskumu problému FASD v 60. rokoch minu-
lého storočia v Amerike, počas ktorého vedci spo-
čiatku skúmali vplyv alkoholu na plod živočíchov. V 
roku 1957 vedci v USA po podávaní alkoholu kotným 
morským prasniciam jedenkrát v týždni zistili, že po-
kusné novonarodené morské prasiatka mali nielen 
malú pôrodnú váhu, ale aj slabú pohyblivosť, zlú ko-
ordinciu pohybov a problémy so saním materského 
mlieka.

 V roku 1968 rumunský doktor Sandor vykonal ďal-
ší pokus: vstrekoval alkohol do slepčích vajec, z kto-
rých sa neskôr vyliahli deformované a vzrastom veľmi 
malé kurčiatka. Škodlivosť alkoholu na človeka a v 

Na obrázku sú populárne i odborné 3 publikácie . Kľúčo-
vá z nich je  uprostred,  má názov: FAScinujúce deti a jej 
autorkou je vynikajúca poľská odborníčka,  Malgorzata 
Klecka. Knihu vľavo vydalo OZ Návrat, napísal ju B. Bry-
an Post a má názov: Od strachu k láske. Autorkami pub-
likácie vľavo „Dieťa s FASD“sú: Malgorzata Klecka a 
Malgorzata J. Kozik

Na obrázku je Mgr. Zuzana Petrincová, sociálna porad-
kyňa z Občianseho združenia Návrat, členka odborného 
tímu centra Fascinujúce deti.
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tele matky na plod potvrdil  tretí druh pokusov, ktoré 
v roku 1973 uskutočnila trojica vedcov z washington-
skej univerzity, ktorí prvý raz v histórii použili pojem 
fetálny alkoholový syndróm – FAS vtedy, keď si všimli 
na deťoch matiek, ktoré pili alkohol v tehotenstve, ur-
čitú podobnosť závažných, nežiaducich zmien.
 
Čo sa  deje s plodom tehotnej ženy, 
ktorá pije alkohol

 „Z tela tehotnej matky prechádza alkohol do pla-
centy a táto krv vyživuje aj jej plod. Koncentrácia alko-
holu, ktorý matka vypila je v tele plodu rovnaká u die-
ťaťa ako u jeho matky. Je to preto, že organizmus 
dieťaťa v tele matky  ešte nie je pripravený na odbúra-
nie alkoholu. Vplyv alkoholu na plod sa znásobuje 
preto, že rýchlejšie prechádza cez telo plodu, čiže 
alkohol v tele dieťaťa zotrváva oveľa dlhšie, než v tele 
matky, a to viac, než 24 hodín. Je to tak aj preto, že v 
tele plodu ešte nie sú prítomné  všetky enzýmy po-
trebné na odbúranie alkoholu a jeho pečeň ešte nie je 
zrelá, a preto nefunguje tak, ako pečeň dospelého 
človeka. Terapeuti označujú alkohol v organizme die-
ťaťa pred jeho narodením za ešte nebezpečnejšiu lát-
ku v tele dieťaťa ako je heroín alebo kokaín. Alkohol 
spôsobuje možno ešte viac poškodení človeka ako 
iné návykové látky“, zdôraznila Z. Petrincová a doda-
la: „Alkohol je jedna z najťažších látok pre človeka - 
narúša v tele prenos aminokyselín, glukózy, zoslabuje 

prietok krvi v placente, ktorá vyživuje všetky vyvíjajúce 
sa orgány dieťaťa pred narodením, v dôsledku čoho 
dieťa v tele matky môže trpieť aj hypoxiou (nedostat-
kom kyslíka) a v dôsledku čoho môže nastať aj pred-
časný pôrod a potom aj hormonálny systém dieťaťa, 
regulácia pôsobenia chemických prvkov v jeho tele 
môže byť alkoholom narušená.  Vedci zistili, že vývin 
detí, do tiel ktorých sa pred ich narodením dostal al-
kohol,  nebol taký dokonalý ako mal byť. Alkohol v 
tele dieťaťa môže spôsobiť dokonca aj odumretie 
bunky. Väčšinou mali tieto deti menšiu telesnú hmot-
nosť a aj charakteristicky zmenené i črty tváre. Pri vý-
skumoch sa tiež zistilo, že tieto deti mávajú viaceré 
vývinové chyby, napríklad: rázštep podnebia, ale aj 
očné, srdcové a cievne chyby. Najväčší vplyv má al-
kohol na mozgové časti dieťaťa, a to na hypokampus, 
mozgovú kôru, vďaka ktorej človek môže rozmýšľať a 
konať. Takto postihnuté deti mávajú v škole denne 
veľa problémov. Stretávame sa s tým, že tieto postih-
nutia môžu dieťa zasiahnuť  ľahšie, ale aj ťažko a za-
hŕňajú celé spektrum príznakov, označené viacerými 
pojmami, ktoré hovoria o tom istom, ale majú svoje 
špecifiká, ako ukazuje nasledujúca tabuľka s názvom 
„Vysvetlenie pojmov“.

 Prvý raz skúmali  správanie sa detí postihnutých 
syndrómom FAS a FASD na univerzite vo Washingto-
ne, kde zostavili napokon 4-stupňovú diagnostickú 
škálu. „Podľa tejto škály sa, po vyškolení v USA, ria-

Tabuľka s dáždnikom prezrádza, čo všetko sa skrýva za skratkou FASD (Poruchy fetálneho alkoholového spektra).
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Na obrázku vidieť, pre porovnanie: vľavo mozog zdravého dieťaťa a vpravo  mozog dieťaťa trpiaceho syndrómom FAS, 
ktorý je oveľa menší, v dôseldku čoho má dieťa rôzne poruchy.

dime aj my na Slovensku. Pri  určení diagnózy zozbie-
rame potrebné informácie o dieťati od jeho narodenia 
až po jeho súčasný život, všímame si jeho rastové 
krivky, charakteristické črty tváre, všímame si  aj jeho 
centrálnu nervovú sústavu a aj to, či jeho matka v te-
hotenstve pila alkohol. Ak vieme, že alkohol nepila, 
označíme   kód 1.  Ak to nevieme zistiť, označíme kód 
2, ak vieme, že pravdepodobne pila alkohol, označí-
me kód 3 a ak máme podchytené, že matka dieťaťa 
naozaj pila v tehotenstve alkohol, označíme kód 4. 
Celkove  pri diagnostikovaní označíme až 256 diag-
nostických kódov, ktoré sú zaradené do diagnostic-
kých kategórií. Napokon určíme výsledný štvorčíselný 
diagnostický kód. Črty dieťaťa sa s jeho vekom menia 
a najlepšie sa dá urobiť toto diagnostikovanie do 4 
rokov jeho veku“, uviedla Z. Petrincová.

 Mnohí ľudia si myslia, že pohár piva alebo pohár 
vína nemôže uškodiť. Nevieme však,  aká  je a či vô-
bec existuje bezpečná dávka takéhoto nápoja, preto 
je pre  ženy zaručene najlepšie počas tehotenstva vô-
bec nevypiť žiadny alkohol. Výskumami sa napríklad, 
zistilo, že okolo 21. - 25. dňa  tehotenstva sa u  ľud-
ského plodu formujú morfologické črty, a preto je pitie 
alkoholu v tomto období  veľmi kritické.

 Veľa detí s mentálnou retardáciou môže mať aj  
syndróm FAS. Nemusia mať však všetky deti so syn-
drómom FAS znížené IQ, ktoré mávajú zväčša v slab-
šom priemere. Mávajú však problémy so zmyslovým 
spracovávaním informácií, pretože ich zmysly nefun-

gujú celkom tak, ako by mali. V takých prípadoch, 
dieťa – žiak v triede napríklad, nemusí počuť čo hovo-
rí učiteľ, ale počuje, napríklad, viac šumenie listov kni-
hy, v ktorej listuje vedľa neho jeho spolusediaci spolu-
žiak. Znamená to, že vníma viac rušivé zvuky vôkol 
seba, než hlas učiteľky. Takéto dieťa môže vyrušovať 
pri zrakovom pozorovaní aj silné svetlo, alebo, keď 
niekde vidí spolu veľa ľudí, nevie svoj zrak dobre za-
ostriť na niektorý významný detail. Niektoré deti s 
FASD majú narušené aj chuťové a čuchové zmysly, 
preto niekdy môžu, napríklad:  olizovať veci, ktoré by 
sa ani nemali prečo približovať k ústam. Často ich vy-
rušujú aj nejaké vône alebo zápachy, a preto sa im 
môže stať, že napríklad: milujú vôňu benzínu, alebo aj 
výkalov, no vadí im vôňa kvetov.  Takéto deti môžu 
mať aj oslabenú pamäť, často sa preto u nich preja-
vuje neschopnosť zdravého úsudku, aj senzorická 
orientácia u nich býva problematická. Učitelia v škole 
sa pri týchto deťoch stretávajú s tým, že mávajú po-
ruchy pozornosti, poruchy učenia i správania sa.  

 Rodičia takto postihnutých detí sa sťažujú, že bý-
vajú podráždené, majú záchvaty zúrivosti a bývajú 
často unavené, frustrované a agresívne.

 Následky   syndrómu FAS môžu u nich pretrvať po 
celý život, lebo sa to nedá vyliečiť, ale takto postihnu-
tým ľuďom možno čiastkovo pomáhať. Ak sa však v 
detstve neliečili, v dospelosti trpia rôznymi psychický-
mi poruchami. Pozitívne tu aspoň je, že syndrómu 
FAS a FASD sa dá predchádzať.
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Na obrázku sú prehľadné informácie o stratégii pomoci deťom trpiacim  Poruchami fetálneho alkoholového spektra.

Výskyt FAS a FASD
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Primárne poškodenie FAS

Diagnostika a terapia FASD 
 Pri diagnostikovaní  porúch fetálneho alkoholového 
spektra odborníci z centra „Fascinujúce deti“  sa naj-
prv zaoberajú celkovou anamnézou dieťaťa. Po nej 
nasleduje analýza jeho neurovývinového profilu, po-
tom odmerajú jeho telesnú výšku, hmotnosť, aj ob-
vod hlavy dieťaťa, aj vzdialenosť medzi očnými štrbi-
nami a bližšie si na ústach dieťaťa všímajú aj hrúbku a 
vykrojenie hornej pery. Potom nasleduje vyhodnote-
nie psychickej kondície celej rodiny diagnostikované-
ho dieťaťa a napokon pristúpia k vypracovaniu detail-
nej lekárskej správy. Následne poskytnú podrobné 
vysvetlenie diagnózy dieťaťa jeho rodičom ešte pred 
tým, než navrhnú intervenčný plán pomoci dieťaťu 
postihnutému poruchami fetálneho alkoholového 
spektra (FASD).

Po stanovení diagnózy nadíde čas na voľbu tera-
pie FASD, ktorá sa skladá zo stimulačno-inhibičného 
programu (INPP) a v prípade potreby sa uplatňuje tzv.
sluchová stimulácia (Benaudira – individuálny slucho-
vý tréning). Základom  tohto tréningu je inštrumentál-
na hudba zostavená špeciálne na terapeutické účely 
Holgerom Raddatzom v spolupráci s rozličnými te-
rapeutmi. Súbor hudobných skladieb býva pripravený 
pre konkrétneho klienta a  „na mieru“, podľa jeho 
špecifických potrieb. Benaudira sa využíva vtedy, ak 
má dieťa problémy s počutím (poruchy sluchového 

vnímania a spracovania všetkého počutého, ak má 
tinitus, zníženú kvalitu sluchu alebo zvýšenú citlivosť 
sluchu), ale aj ak má problémy s rečou (ťažkosti s ar-
tikuláciou a výslovnosťou slov, ak sa zajakáva, alebo 
má dysfáziu) a tiež vtedy, ak má problémy s písaním a 
čítaním (dyslexiu).

 Ak má dieťa oftalmologické problémy so zrakom, 
podstúpi vizuálny tréning.

 Ak má dieťa problémy s pohybom, rovnováhou,  
podstúpi senzorickú integráciu.  

 Ak má problémy s ďalšími zmyslovými orgánmi  -  
hmatom či čuchom, dieťaťu poskytnú aj ďalšie typy 
terapie.

 Ak má dieťa poruchy pozornosti, má možnosť 
podstúpiť aj psychoterapiu a ak má viacero rozličných 
problémov, umožnia  mu, podľa potreby,  aj ďalšie 
druhy terapie, napríklad: arteterapiu, muzikoterapiu, 
terapiu pomocou hry a iné druhy terapií.  Ako diag-
nostika, tak aj terapia FAS a FASD sa uskutočňuje 
pod prísnym vedením vyškoleného interdisciplinárne-
ho tímu odborníkov centra „Fascinujúce deti“ a jeho 
externých odborných spolupracovníkov. Centrum, 
„Fascinujúce deti“ sa v súčasnosti nachádza  na pra-
hu svojho rozvoja a do budúcnosti má perspektívne 
plány, ktorých uskutočnenie bude veľmi a najmä de-
ťom veľmi prospešné.
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Tabuľka prezrádza stručné informácie o tom, aké sú súčasné možnosti terapie ľudí trpiacich fetálnym alkoholovým syn-
drómom.

Diagnostika a terapie na Slovensku
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Prešov/Bratislava, 3. októbra (TASR) – Na riziká 
pitia alkoholu počas tehotenstva už piaty rok upozor-
ňuje aj spoločnosť Pivovary Topvar. Kampaň s ná-
zvom: „9 mesiacov 0 promile“ po roku opäť  naštarto-
vala začiatkom  októbra ako v reštauráciách, tak aj  v 
pivárňach v Poprade, Veľkom Slavkove, Humennom 
a Prešove a potrvá do konca mesiaca.

 O rizikách spojených skonzumáciou alkoholu počas te-
hotenstva a diagnóze fetálny alkoholový syndróm sa tak 
dozvedajú zákazníci  aj z letáčikov. Zároveň sa môžu pria-
mo zapojiť do  súťaže na zvýšenie povedomia o tejto dôle-
žitej téme. Celkovo sa táto osveta šíri aj v 25 reštauráciách 
a pohostinstvách v 16-tich  mestách na Slovensku.

  „Mozog dieťatka sa vyvíja po celý čas tehotenstva, je 
teda dôležité uvedomiť si, že alkohol vie v ktorejkoľvek 
chvíli jeho vývoj ovplyvniť, poškodiť, či dokonca zastaviť. 
Veľkú zodpovednosť nesie počas tehotenstva práve mat-
ka, ktorá môže predchádzať ochoreniam ako je FAS a to  
tak, že nebude pred ani počas tehotenstva požívať alko-
hol“, uviedla pediatrička MUDr. Jana Nosková z Centra 
diagnostiky, terapie a prevencie FAS pri Katolíckej univerzi-

te v Ružomberku.
 Informácie o rizikách konzumácie alkoholu počas teho-

tenstva sú dostupné aj na internetovej stránke                          
www.promileinfo.sk. Na zvyšovanie informovanosti slúži 
aj aplikácia pre smartfóny s názvom ProMile Lady, ktorú 
si  možno bezplatne stiahnuť. 

 „Spoločne s našimi partnerskými prevádzkami – pivár-
ňami a reštauráciami sa snažíme o zodpovedný prístup ku 
konzumácii alkoholu. Preto som veľmi rada, že sa nám darí 
každým rokom do kampane zapojiť viac partnerov, zaujať 
ňou väčší počet ľudí. Kampaň zároveň cielene oslovuje le-
károv, ktorí sú členmi gynekologickej spoločnosti a osveta 
formou letákov sa bude šíriť aj  v 230 gynekologických am-
bulanciách“, uviedla Drahomíra Mandíková, riaditeľka 
pre firemné vzťahy a komunikáciu z Pivovarov Topvar.

 Partnermi kampane sú Slovenská gynekologicko-pô-
rodnícka spoločnosť Slovenskej lekárskej spoločnosti 
(SLS), Centrum diagnostiky, terapie a prevencie FAS Ru-
žomberok a Únia materských centier SR. Ambasádorkou 
kampane sa stala herečka a matka jednoročného syna 
Kristína Turjanová.

Centrum diagnostiky a terapie FASCINUJÚCE DETI:
Štúrova  ul. č.5
3. poschodie budovy LUXOR, č.dverí: 313, 314, 315
811 02 Bratislava
e-adresa: www.assistentia.sk
e-adresa: www.benaudira.sk
e-mail: info@benaudira.sk
 
(Centrum FASCINUJÚCE DETI  splupracuje so špecialistami v 
oblastiach diagnostiky a terapie znevýhodnených a zdravotne 
postihnutých detí, ako aj so školskými zariadeniami výchovné-
ho poradenstva a prevencie v Bratislavskom kraji).

Súkromné centrum pedagogicko-psychologického poraden-
stva a prevencie Nosko Health Prevention a Súkromné Cen-
trum špeciálno-pedagogického poradenstva Nosko Health 
Prevention
„Dobré centrum“ Ružomberok
Námestie A. Hlinku č.56
telefón: 0905 699 795
e-adresa: www.fascentrum.sk
e-mail: dobre.centrum@gmail.com
(Partnermi  uvedených ružomberských  centier sú školské za-
riadenia výchovného poradenstva a prevencie v  Ružomberku).

aj Pivovarníci uPozorňujú na riziká Pitia 
alkoholu Počas tehotenstva

Deväť mesiacov nula Promile

Redakcia Humanity ďakuje interdisciplinárnemu tímu centra FASCINUJÚCE deti za cenné informácie uvedené v 
tejto prílohe pri príležitosti Dňa otvorených dverí tohto centra.


