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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ 

Παγκόσμια Ημέρα Ευαισθητοποίησης για το Σύνδρομο Εμβρυϊκού  

Αλκοολισμού και το Φάσμα Διαταραχής Εμβρυϊκού Αλκοολισμού 

 
Μέσα στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Ευαισθητοποίησης για το Σύνδρομο 
Εμβρυϊκού Αλκοολισμού και το Φάσμα Διαταραχής Εμβρυϊκού Αλκοολισμού που έχει 
οριστεί η 9η Σεπτεμβρίου, η Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου (ΑΑΕΚ), 
διοργάνωσε την Τετάρτη 12 Σεπτεμβρίου 2018 διάσκεψη τύπου, στην οποία 
παρουσιάστηκε το έργο της Εθνικής Επιτροπής για την Αντιμετώπιση του Συνδρόμου 
Εμβρυϊκού Αλκοολισμού και του Φάσματος Διαταραχής Εμβρυϊκού Αλκοολισμού. Στην 
Εθνική Επιτροπή για την Αντιμετώπιση του Συνδρόμου Εμβρυϊκού Αλκοολισμού και του 
Φάσματος Διαταραχής Εμβρυϊκού Αλκοολισμού, η οποία συστάθηκε από την Αρχή 
Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου στις αρχές του 2018, συμμετέχουν εκπρόσωποι από 
το Υπουργείο Υγείας, την Παιδιατρική Εταιρεία και την Γυναικολογική/Μαιευτική 
Εταιρεία του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου, τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Ψυχολόγων, τον 
Κυπριακό Σύνδεσμο Οικογενειακού Προγραμματισμού, τον Σύνδεσμο Διαιτολόγων/ 
Διατροφολόγων Κύπρου και τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Νοσηλευτών και Μαιών.  
 
Το αλκοόλ μπορεί να προκαλέσει μια σειρά μόνιμων σωματικών και νευρογνωστικών 
ανωμαλιών γνωστών ως φάσμα διαταραχής εμβρυϊκού αλκοολισμού (FASD), 
συμπεριλαμβανομένων συγκεκριμένων διαγνώσεων συνδρόμου εμβρυϊκού 
αλκοολισμού (FAS), μερικού FAS και νευροαναπτυξιακής διαταραχής λόγω έκθεσης στο 
αλκοόλ που επηρεάζει περίπου το 2%-5% των γεννήσεων στις ΗΠΑ και Δυτικές χώρες 
της Ευρώπης.  
 
Στόχος της  Παγκόσμιας Ημέρας Ευαισθητοποίησης για το Σύνδρομο Εμβρυϊκού 
Αλκοολισμού και το Φάσμα Διαταραχής Εμβρυϊκού Αλκοολισμού 2018, είναι η 
προώθηση έγκυρης ενημέρωσης για την υιοθέτηση ενός υγιεινού τρόπου ζωής 
ανάμεσα στις γυναίκες κατά την περίοδο της εγκυμοσύνης και του θηλασμού, καθώς 
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και η ενίσχυση της γνώσης ανάμεσα στους επαγγελματίες υγείας, επαγγελματίες 
κοινωνικών υπηρεσιών και εκπαιδευτικών σχετικά με το σύνδρομο του εμβρυϊκού 
αλκοολισμού και του φάσματος διαταραχής εμβρυϊκού αλκοολισμού.  
 
Η φετινή ημέρα ευαισθητοποίησης μέσα από την προώθηση των εντύπων που 
διαμορφώθηκαν σχετικά με το θέμα αυτό, στο πλαίσιο των εργασιών της Εθνικής 
Επιτροπής για την Αντιμετώπιση του Συνδρόμου Εμβρυϊκού Αλκοολισμού και του 
Φάσματος Διαταραχής Εμβρυϊκού Αλκοολισμού έχει σαν πρωταρχικό στόχο την 
ενίσχυση της γνώσης ανάμεσα στις γυναίκες σε γόνιμη ηλικία, τις εγκύους και τις 
θηλάζουσες μητέρες, αλλά και ανάμεσα στους επαγγελματίες υγείας σχετικά με το 
σύνδρομο του εμβρυικού αλκοολισμού και του φάσματος διαταραχής εμβρυικού 
αλκοολισμού. Το κύριο μήνυμα που προωθεί η Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων 
Κύπρου είναι ότι η  ασφαλέστερη επιλογή στην περίοδο πριν και κατά τη διάρκεια της 
εγκυμοσύνης και του θηλασμού είναι η μηδενική κατανάλωση αλκοολούχων ποτών και 
παράλληλα  η αποφυγή έκθεσης στο ενεργητικό ή στο παθητικό κάπνισμα. 
 
Τα εν λόγω έντυπα διατέθηκαν κατά τη διάρκεια της  διάσκεψης τύπου και είναι 
διαθέσιμα και ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της ΑΑΕΚ www.naac.org.cy . 
 
 
 

http://www.naac.org.cy/

