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Alkoholu byste se měli v době těhotenství vyhýbat –
to platí i pro velmi malé dávky.

Alkoholismus je nemoc
Alkoholismus je chronická, často pozvolně
Těhotné ženy a dívky by alkohol neměly pít
probíhající nemoc, projevující se jako fyzická
buď vůbec, nebo by se před konzumací
i psychická závislost na alkoholu. Někdy se
alkoholických nápojů měly poradit s lékařem –
označuje jako alkoholová závislost.
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zahrnuje celou řadu novorozeneckých
vad,
jako např. fetální alkoholový syndrom (FAS).
Lidé kteří utrpěli FAS mohou vykazovat
anomálie v oblasti obličeje, mohou trpět
zpomaleným růstem nebo poškozením
mozku.

Alkoholismus je
charakterizován
fyzickou a
psychickou
závislostí na
alkoholu.

Někteří lidé mohou mít na alkoholu vážnou
Mezi další novorozenecké vady spojované
závislost, aniž by vykazovali jakékoli příznaky
s pitím v době těhotenství patří vady srdce
alkoholismu.
a ledvin, nedoslýchavost, slabozrakost,
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Podnikněte
kroky
Pokud jste u sebe (nebo někoho ze svých
Pokud chcete v době těhotenství pít alkohol,
blízkých) zaznamenali některé z uvedených
poraďte se s lékařem nebo zdravotním speci
příznaků, obraťte se s žádosti o pomoc
alistou.
na lékaře, specialistu nebo protialkoholní
léčebnu.

V současné době
neexistuje shoda
na tom kolik
alkoholu mohou
bez rizika pít
těhotné ženy.

Výpadky paměti – zapomínání na to, co se
stalo v době opilosti
Pití o samotě nebo snaha skrývat pití před
ostatními

talkingalcohol.com

ostatní stránky

Cílem stránek TalkingAlcohol.com
je pomáhat lidem kvaliikovaně se rozhodovat
ohledně pití alkoholu.

SABMiller nenese žádnou odpovědnost za obsah
uvedený na externích webových stránkách.
■

NHS (UK), Start4Life, Pregnancy and Alcohol
http://www.nhs.uk/start4life/Pages/pregnancyandalcohol.aspx

NIAAA (US), Drinking and Your Pregnancy
■■ U.K. Department of Health, Alcohol
http://pubs.niaaa.nih.gov/publications/fas/fas.htm
■ National Organization on Fetal Alcohol Syndrome Misuse
(US) (Užitečné odkazy na téma
SABMiller nenese žádnou odpovědnost
alkoholismu
britského Ministerstva
www.nofas.org
za obsah uvedený na externích webových
zdravotnictví)
■ Network Action Team, Girls, Women, Alcohol and Pregnancy (Canada)
stránkách.
www.dh.gov.uk/en/Publichealth/
http://fasdprevention.wordpress.com/about
Healthimprovement/Alcoholmisuse/
■■ Adult Children of Alcoholics World Service
■ SANCA Central Rand Alcohol and Drug Centre (South Africa), Foetal Alcohol Syndrome
■■ U.S. SAMSHA Substance Abuse
Organization, Inc.
http://www.sancacentral.co.za/additional/FAS.pdf
Treatment Facility Locator (Vyhledávač
www.adultchildren.org
protialkoholních zařízení)
■■ Alcohol Concern UK Services Directory
http://dasis3.samhsa.gov/
www.alcoholconcern.org.uk/servlets/
■

Cílem stránek TalkingAlcohol.com je
pomáhat lidem kvaliikovaně se rozhodovat
ohledně pití alkoholu.

wrapper/services_directory.jsp
■■

Alcoholics Anonymous Worldwide
www.alcoholics-anonymous.org
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