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NĖŠTUMAS 
BE ALKOHOLIO

Kenčiantiems nuo alkoholio priklausomybės 
ir jų šeimos nariams Šiaulių rajone dirba 

priklausomybių konsultantės, kurios teikia 
PAGALBĄ ANONIMIŠKAI 

IR NEMOKAMAI 

Kuršėnuose, Kairiuose, Gruzdžiuose, Šakynoje, 
Meškuičiuose, Ginkūnuose ir Kužiuose.

GERIAUSIAS BŪDAS APSAUGOTI 
NEGIMUSĮ KŪDIKĮ NUO VAS – ABIEM 

PARTNERIAMS SUSILAIKYTI NUO 
ALKOHOLIO BEI KITŲ PSICHOAKTYVIŲ 
MEDŽIAGŲ VARTOJIMO PLANUOJANT 

NĖŠTUMĄ BEI NĖŠTUMO METU.



Žalingas alkoholio poveikis žmogaus psichikai žino-
mas nuo seniausių laikų, o alkoholio vartojimas 
prieš nėštumą, nėštumo metu ar maitinant 
krūtimi yra ypač rizikingas, kadangi gali turėti nei-
giamą poveikį vaisiui ar kūdikiui ir pačios motinos 
organizmui. Vaisiui alkoholis kenksmingiausias 3–10 
nėštumo savaitę, bet alkoholio sukeliami pažeidimai 
galimi visą nėštumą.

Alkoholis pereina per placentą ir vaisiuje susi-
daro tokia pati koncentracija kaip ir motinos 
kraujyje. O vaisiaus vandenys veikia kaip alkoholio 
rezervuaras dar pailgindamas poveikio laiką. Mamos 
alkoholio vartojimas ypač pavojingas žindomam kū-
dikiui, nes alkoholis patenka ir per motinos pieną.

KENKSMINGAS ALKOHOLIO POVEIKIS 
MOTINAI, VAISIUI IR NAUJAGIMIUI

Jei besilaukianti moteris vartoja alkoholį, didėja per-
sileidimo, placentos atšokos, priešlaikinio gimdymo 
rizika, vaisius gali augti lėčiau, būti ligotas ar net 
žūti. Alkoholio poveikis per nėštumą gali lemti labai 
įvairių vaisiaus pažeidimų atsiradimą: 
• Vaisingumas. Nustatyta, kad alkoholio vartojimas 
sumažina moters vaisingumą.
• Persileidimai ir vaisiaus mirtis.
• Priešlaikinis gimdymas (gimdymas iki 37 nėštu-
mo savaitės) ir trumpesnė nėštumo trukmė. 
• Mažesnis naujagimio gimimo svoris ir ūgis. 
• Centrinės nervų sistemos pažeidimas ir elgsenos 
sutrikimas. Gali būti smegenų defektai (mažagalvys-
tė, didžiosios smegenų jungties neišsivystymas, sme-
genėlių defektai), neurologiniai sutrikimai (moto-
rinių funkcijų, klausos, koordinacijos sutrikimai) bei 
elgsenos ar pažintinių funkcijų sutrikimai ir protinės 
raidos nepakankamumas (mokymosi problemos, 
kalbos, atminties, dėmesio, matematinių sugebėjimų 
ir kiti sutrikimai).
• Staigios kūdikių mirties sindromas.
• Vaisiaus alkoholinis sindromas.

VAISIAUS ALKOHOLINIS 
SINDROMAS (VAS)

Alkoholio vartojimas nėštumo metu yra dažniausia 
apsigimimų, vystymosi, augimo ir elgesio sutrikimų 
priežastis. Vaisiaus alkoholinis sindromas (arba alko-
holinė embriopatija) suprantamas kaip sunkiausias 
vaikų sutrikimas, sukeltas pernelyg didelio ar ilga-
laikio alkoholio vartojimo nėštumo metu.

VAS yra plataus spektro sutrikimas, galintis pasireikšti 
skirtingais požymiais, nes išskiriamos įvairios paken-
kimo vaikui formos ir sunkumo laipsniai. Išskiriama 
net 400 skirtingų medicininių diagnozių, kurios yra 
siejamos su VAS, pavyzdžiui nervų sistemos pažei-
dimai (atminties, dėmesio, socialinės adaptaci-
jos problemos, kalbos ir matematinių sugebėjimų 
specifiniai sutrikimai) ar su alkoholiu susiję gimimo 
defektai (šlapimą išskiriančių, širdies ir kaulų sistemų 
apsigimimai, įvairūs regėjimo ir klausos defektai).

Neįmanoma pasveikti ar „išaugti“ iš VAS. Tai – 
visą gyvenimą lydintis sutrikimas, stokojan-
tis specifinio gydymo, pvz., suaugusiesiems 
atsiranda seksualinio elgesio problemų, po-
linkis į priklausomybę ir nusikalstamumą.

• nestabili nuotaika;
• miego sutrikimas;
• hiperaktyvumas;
• negebėjimas sukaupti 
dėmesį;
• mokymosi sunkumai;
• traukulių priepuoliai;
• sutrikusi smulkioji 
motorika;
• negebėjimas 

Centrinės nervų sistemos pažeidimas:
prisitaikyti prie naujų 
sąlygų;
• uždelstas psichinis
 vystymasis;
• kalbos sutrikimai;
• klausos ir regos 
sutrikimai;
• mitybos 
sutrikimai.

VAISIAUS ALKOHOLINIO
SINDROMO SPECIFINIAI POŽYMIAI


