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Χαιρετισμός Δρ Μιχάλη Αναστασιάδη  

 

Διάσκεψη Τύπου:  

«Παγκόσμια Ημέρα Ευαισθητοποίησης για  

το Σύνδρομο Εμβρυϊκού Αλκοολισμού και  

το Φάσμα Διαταραχής Εμβρυϊκού Αλκοολισμού» 

Τετάρτη 12 Σεπτεμβρίου 2018, 12.00 – 13.00 

Αίθουσα Αμφιθέατρο Άλφα (AUA) - Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. 

 

 

Εκλεκτοί προσκεκλημένοι,  

Αγαπητοί εκπρόσωποι των ΜΜΕ,  

Αγαπητοί συνάδελφοι,  

Κυρίες και κύριοι,  

 

Εκ μέρους του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου θα ήθελα να 

ευχαριστήσω θερμά τον Πρόεδρο και τα μέλη της Αρχής 

Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου για την πρόσκληση να 

συμμετάσχουμε στη Διάσκεψη Τύπου που πραγματοποιείται με 

αφορμή την «Παγκόσμια Ημέρα Ευαισθητοποίησης για το Σύνδρομο 

Εμβρυϊκού Αλκοολισμού και το Φάσμα Διαταραχής Εμβρυϊκού 

Αλκοολισμού». Μια μέρα που γιορτάζεται κάθε χρόνο στις εννέα του 

ενάτου μήνα, ημερομηνία εξόχως συμβολική για μια σπουδαία και 

θαυμάσια διαδρομή: τη σύλληψη, την πορεία ωρίμανσης του 
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εμβρύου και του μεγαλύτερου από όλα τα θαύματα, την γέννηση 

ενός παιδιού.  

  

Το αλκοόλ αποτελεί αναντίρρητα βλαβερή ουσία και η κατανάλωση 

του κατά την εγκυμοσύνη συνδέεται με αρνητικές ή και τραγικές 

συνέπειες για την ανάπτυξη του εμβρύου που συμπεριλαμβάνουν 

τον πρόωρο τοκετό, την πρόωρη αποβολή ή τον ενδομήτριο θάνατο, 

το χαμηλό βάρος γέννησης, την ενδομήτρια αναπτυξιακή 

ανεπάρκεια και τη γέννηση νεογνών με Εμβρυικό Αλκοολικό 

σύνδρομο. Η δε λήψη του κατά την περίοδο του θηλασμού μπορεί 

επίσης αφενός να επηρεάσει την ανάπτυξη του νεογνού και 

αφετέρου να μειώσει την παραγωγή μητρικού γάλακτος ή την 

συνολική διάρκεια της περιόδου του μητρικού θηλασμού. 

 

Οι καταστροφικές επιπτώσεις του αλκοόλ στο αναπτυσσόμενο 

έμβρυο αφορούν ένα μεγάλο φάσμα διαταραχών που ονομάζεται 

«Φάσμα Διαταραχών που Συνδέονται με τον Εμβρυϊκό Αλκοολισμό» 

(FASD), ενώ στα πολύ σοβαρά περιστατικά έχει δοθεί ο τίτλος 

«Εμβρυϊκό αλκοολικό σύνδρομο» (FAS). 

 

Ανάμεσα στα παιδιά με διάγνωση του εν λόγω συνδρόμου 

παρατηρούνται μορφολογικές και αισθητηριακές ανωμαλίες, 

συμπεριφορές ή γνωστικές ανωμαλίες που δεν συνάδουν με το 

στάδιο ανάπτυξης τους, προβλήματα στην ισορροπία, καθυστέρηση 
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στην ομιλία και στην έκφραση, μαθησιακές δυσκολίες, χαμηλές 

ακαδημαϊκές επιδόσεις, δυσκολία στη γραφή και στη ζωγραφική, 

υπερκινητικότητα και ελλειμματική προσοχή.  

 

Παρά τις σοβαρές νοητικές αναπηρίες που μπορούν να προκληθούν 

λόγω του συνδρόμου FASD, η διαταραχή εμβρυϊκού αλκοολισμού 

είναι αναστρέψιμη. Βασική προϋπόθεση είναι η ευαισθητοποίηση, η 

σωστή ενημέρωση και η εφαρμογή έγκυρων προληπτικών και 

διαγνωστικών εργαλείων που απαιτούν την εμπλοκή πολυθεματικής 

ομάδας επαγγελματιών υγείας όπου συμπεριλαμβάνονται ιατροί, 

ψυχολόγοι, λογοπαθολόγοι και εργοθεραπευτές.  

 

Ο Παγκύπριος Ιατρικός Σύλλογος χαιρετίζει την έκδοση και 

προώθηση των εντύπων που διαμορφώθηκαν, μέσα στα πλαίσια των 

εργασιών της Εθνικής Επιτροπής για την Αντιμετώπιση του 

Συνδρόμου Εμβρυϊκού Αλκοολισμού και του Φάσματος Διαταραχής 

Εμβρυϊκού Αλκοολισμού και έχουν ως στόχο την έγκυρη ενημέρωση 

για την υιοθέτηση ενός υγιεινού τρόπου ζωής ανάμεσα στις γυναίκες 

κατά την περίοδο της εγκυμοσύνης και του θηλασμού, καθώς και τη 

ενίσχυση της γνώσης ανάμεσα στους επαγγελματίες υγείας, 

κοινωνικών υπηρεσιών και εκπαιδευτικών σχετικά με το θέμα.  

 

Δραστηριότητες και ενέργειες όπως η παρούσα εκδήλωση 

ενδυναμώνουν και συμβάλλουν στην επίτευξη του πάγιου και 
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διαχρονικού στόχου του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου για διάχυση 

της επιστημονικής γνώσης, αναβάθμιση των ικανοτήτων των μελών 

του και κατ’ επέκταση των υπηρεσιών που προσφέρουν προς τους 

κύπριους πολίτες αλλά ταυτόχρονα και στην εξυπηρέτηση του 

εξίσου σημαντικού στόχου της ευαισθητοποίησης και έγκυρης 

ενημέρωσης του κοινού για θέματα δημόσιας υγείας και πρόληψης.   

 

Κλείνοντας θα ήθελα να τονίσω ότι μπορεί οι επαγγελματίες υγείας 

να έχουν την κύρια ευθύνη στη μείωση του συνδρόμου εμβρυϊκού 

αλκοολισμού, αλλά και οι εκπρόσωποι των ΜΜΕ έχουν ένα εξίσου 

σπουδαίο ρόλο να διαδραματίσουν: να μεταφέρουν με άμεσο τρόπο 

την πληροφόρηση για τους κινδύνους της κατανάλωσης αλκοόλ 

πριν, μετά και κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Είμαι σίγουρος ότι 

όλοι μαζί μπορούμε να επιτύχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα που 

δεν είναι άλλο από την ουσιαστική πρόληψη της επιβλαβούς αυτής 

συνήθειας και της υιοθέτησης ενός πραγματικά υγιεινού τρόπου 

ζωής κατά την εγκυμοσύνη και τη γαλουχία. 

 

Σας ευχαριστώ.  

Δρ Μιχάλης Αναστασιάδης  

Παγκύπριος Ιατρικός Σύλλογος 

 

 


