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Χρήση άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών 

Στην περίπτωση που χρησιμοποιείς ψυχοτρόπες ουσίες, όπως 
ναρκωτικά ή φάρμακα ανεξέλεγκτα, είναι εξαιρετικά σημαντικό 
για τη δική σου υγεία και του εμβρύου ή του παιδιού σου να 
αποταθείς χωρίς καθυστέρηση στον ιατρό σου ή σε ένα από 
τα εξειδικευμένα κέντρα που μπορεί να σε βοηθήσουν, όπως 
ή ΑΝΩΣΗ στο Παλαιό Νοσοκομείο Λεμεσού ή η ΘΕΜΕΑ παρά 
το Νέο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας. Μην αποκρύψεις την 
χρήση ουσιών, δεν υπάρχει λόγος να ντρέπεσαι, κατάλληλα 
καταρτισμένοι επαγγελματίες θα σε βοηθήσουν. Όσο νωρίτερα 
πάρεις βοήθεια τόσο το καλύτερο και για εσένα, αλλά και για το 
έμβρυο που κυοφορείς. 

Για περισσότερες πληροφορίες και βοήθεια μπορείς να 
ανατρέξεις στις πιο κάτω ιστοσελίδες και τηλέφωνα:

• Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου
Στην ιστοσελίδα της Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου 
έχεις τη δυνατότητα να ενημερωθείς ουσιαστικά για το αλκοόλ 
και άλλες ουσίες εξάρτησης, τις διάφορες υπηρεσίες και 
θεραπευτικά προγράμματα που παρέχονται σε όλες τις επαρχίες. 
Έχεις επίσης τη δυνατότητα να επικοινωνήσεις με ειδικό, να τον 
ρωτήσεις και να λάβεις βοήθεια σε όποιο θέμα σε απασχολεί. 

www.naac.org.cy
Tηλ. 22 442960
Ανοικτή Τηλεφωνική Γραμμή 1402
 

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Θεραπευτική Μονάδα Εξαρτημένων Ατόμων (ΘΕ.ΜΕ.Α)
24ωρη Γραμμή Βοήθειας για το Αλκοόλ: 22 402276
Τηλ. 22 457060

Δωρεάν Γραμμή Διακοπής του Καπνίσματος 1431

Κέντρο Πολλαπλής Παρέμβασης
Τηλ. 22 465616

Σταθμός Πρόληψης και Συμβουλευτικής ΚΕΝΘΕΑ «ΙΘΑΚΗ»
Τηλ. 22 524826

Σταθμός Συμβουλευτικής «ΑΠΟΦΑΣΙΖΩ»
Τηλ. 70005537

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Κλινική Βερεσιέ
Τηλ. 70000659, 24645333

Πρόγραμμα ομάδων αυτοβοήθειας  «ΚΕΝΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ»
Τηλ. 24645333

Συμβουλευτικός Σταθμός «Κίμωνας», «ΚΕΝΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ 
ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ»
Τηλ. 24645333

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Σταθμός Πρόληψης και Συμβουλευτικής «ΟΔΥΣΣΕΑΣ»
Τηλ. 99403606 - 25334422

Κέντρο Εντατικής Ψυχολογικής Θεραπείας για την Απεξάρτηση 
Ενηλίκων σε Ήπια Χρήση «ΑΝΑΚΑΜΨΗ»
Τηλ. 25305011

«Ψυχοθεραπευτική Εστία Μακρόβιας Απεξάρτησης» (Ψ.Ε.Μ.Α.) , 
Κυπριακό Ινστιτούτο Ψυχοθεραπείας
Τηλ. 99082856

ΕΠΑΡΧΙΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

Σταθμός Πρόληψης και Συμβουλευτικής «ΑΧΙΛΛΕΑΣ»
Τηλ. 97614447

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ανοικτή Θεραπευτική Κοινότητα Εξαρτημένων Ατόμων «Η ΤΟΛΜΗ»
Τηλ. 26941919

ΑΡΧΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
σε συνεργασία με Εθνική Επιτροπή για την 
Αντιμετώπιση του Συνδρόμου Εμβρυϊκού 

Αλκοολισμού και του Φάσματος Διαταραχής 
Εμβρυϊκού Αλκοολισμού

Cyfield Tower, Λεωφόρος Λεμεσού 130, City Home 81,
4ος Όροφος, 2015 Στρόβολος, Λευκωσία

Τηλ.: 22442960, Φαξ: 22305190
www.naac.org.cy

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ



Η εγκυμοσύνη είναι μια πολύ 
σημαντική περίοδος 
στη ζωή της κάθε γυναίκας. 

Εάν είσαι έγκυος, σκέφτεσαι 
ή προγραμματίζεις να αποκτήσεις 
παιδί, στο έντυπο αυτό μπορείς να 
βρεις συμβουλές για το πως μπορείς 
να προετοιμαστείς και να αποφύγεις 
ουσίες όπως το αλκοόλ και τον καπνό 
έτσι ώστε να φροντίσεις σωστά τον 
εαυτό σου και το έμβρυο.

ΑΛΚΟΟΛ
Περίοδος Προγραμματισμού Εγκυμοσύνης

Τι μπορεί να συμβεί στο έμβρυο και στο νεογνό αν καταναλώνεις 
αλκοόλ κατά την περίοδο πριν την εγκυμοσύνη;

Πολλές γυναίκες υιοθετούν υγιείς συνήθειες την περίοδο που 
σκέφτονται ή και προγραμματίζουν μια ενδεχόμενη εγκυμοσύνη, έτσι 
που να προάγουν την υγεία και την ευημερία του παιδιού που πρόκειται 
να φέρουν στον κόσμο. Αν υιοθετήσεις κάποιες θετικές αλλαγές 
στις συνήθειες σου πριν τη εγκυμοσύνη, θα είναι ευκολότερο να τις 
κρατήσεις και όταν θα είσαι πια έγκυος. Η αποφυγή χρήσης αλκοόλ 
πριν από την εγκυμοσύνη θα προετοιμάσει το σώμα με τις κατάλληλες 
συνθήκες για το έμβρυο. 

Ήξερες ότι…

Η χρήση αλκοόλ πριν την εγκυμοσύνη μπορεί να οδηγήσει σε δυσκολία 
στη σύλληψη, σε απορρύθμιση του εμμηνορυσιακού κύκλου στις 
γυναίκες ή στην υπογονιμότητα και στην προσωρινή ανικανότητα στον 
άντρα.

Περίοδος Εγκυμοσύνης

Τι πρέπει να γνωρίζεις για την Κατανάλωση Αλκοόλ κατά την 
Εγκυμοσύνη 
• Με τον ίδιο τρόπο που φτάνουν όλες οι ουσίες στο έμβρυο   
 μέσω του πλακούντα, έτσι φτάνει και το αλκοόλ
• Όσο περισσότερο αλκοόλ καταναλώνει η μητέρα, τόσο   
 περισσότερο διαπερνά τον πλακούντα
• Το ήπαρ του εμβρύου έχει μειωμένη ικανότητα να    
 μεταβολίσει, να αποβάλει δηλαδή από τον οργανισμό του,   
 την αλκοόλη

Η κατανάλωση αλκοόλ στην εγκυμοσύνη αυξάνει 
τις πιθανότητες για:
• Αποβολή και ενδομήτριο θάνατο
• Προβληματική ενδομήτρια ανάπτυξη του εμβρύου
• Πρόωρο τοκετό
• Γέννηση λιποβαρών νεογνών
• Γέννηση νεογνών με το Εμβρυϊκό Αλκοολικό Σύνδρομο
 με μακροχρόνιες συνέπειες, όπως:

 - ανωμαλίες εγκεφάλου, καρδιάς, σώματος, ακοής ή   
  όρασης και χαρακτηριστικών προσώπου
 - προβλήματα στην ισορροπία
 - καθυστέρηση στην ομιλία
 - μαθησιακές δυσκολίες 
 - χαμηλές ακαδημαϊκές επιδόσεις
 - δυσκολία στη γραφή και στη ζωγραφική
 - υπερκινητικότητα και ελλειμματική προσοχή

Περίοδος Θηλασμού

Τι πρέπει να γνωρίζεις για την Κατανάλωση Αλκοόλ κατά 
την Περίοδο Θηλασμού

• Με τον ίδιο τρόπο που φτάνουν όλες οι ουσίες στο νεογνό   
 μέσω του μητρικού γάλακτος, έτσι φτάνει και το αλκοόλ
• Η κατανάλωση αλκοόλ κατά το θηλασμό μπορεί να   
 επηρεάσει την ανάπτυξη του νεογνού
• Η κατανάλωση αλκοόλ στην περίοδο του θηλασμού μπορεί να  
 μειώσει την παραγωγή αλλά και να αλλοιώσει τη γεύση του   
 μητρικού γάλακτος με αποτέλεσμα να προκαλεί την αποστροφή
 του νεογνού προς το μητρικό γάλα

• Μετά την κατανάλωση αλκοόλ είναι προτιμότερο να  
 αποφευχθεί ο θηλασμός για δύο μέχρι τρεις ώρες ανά  
 μονάδα ποτού� έτσι ώστε να δοθεί χρόνος αποβολής του  
 αλκοόλ από το μητρικό γάλα

ΣΥΣΤΑΣΗ
Ασφαλέστερη Επιλογή: 
Μηδενική Κατανάλωση Αλκοολούχων Ποτών. 

Οι μέλλουσες μητέρες είναι καλύτερα να απέχουν εντελώς από 
την κατανάλωση αλκοόλ πριν τη σύλληψη και κατά τη διάρκεια 
της εγκυμοσύνης και του θηλασμού για αποφυγή όλων των 
πιθανών κινδύνων και εξασφάλιση των καλύτερων συνθηκών 
για το παιδί τους. Παρόλο ότι χρειάζονται περισσότερα στοιχεία 
για τη σχέση χαμηλής ή μέτριας� κατανάλωσης αλκοόλ με 
τις αρνητικές συνέπειες για το έμβρυο, η σύσταση μηδενικής 
κατανάλωσης αποτελεί την ασφαλέστερη επιλογή.

Επιπρόσθετα, οι μέλλουσες μητέρες που καταναλώνουν 
αλκοόλ πριν την εγκυμοσύνη μπορεί να αντιμετωπίζουν 
δυσκολία στην μείωση της κατανάλωσης κατά την περίοδο της 
εγκυμοσύνης, αλλά επίσης και να συνεχίσουν την κατανάλωση 
στο πρώτο τρίμηνο της κύησης αφού συχνά οι γυναίκες δεν 
αντιλαμβάνονται άμεσα ότι είναι έγκυες. Το πρώτο τρίμηνο 
αποτελεί την πιο ευαίσθητη περίοδο για το έμβρυο κατά την 
οποία αναπτύσσονται τα όργανα του. 

Αν αντιμετωπίζεις μια τέτοια δυσκολία, μπορείς να το συζητήσεις με 
τον επαγγελματία υγείας που σε παρακολουθεί και να ενημερωθείς 
για τις επιλογές σου ή να επικοινωνήσεις με το 1402 για να σε 
κατευθύνει.

ΚΑΠΝΙΣΜΑ
Περίοδος Εγκυμοσύνης

Ήξερες ότι ….
Το Κάπνισμα κατά την Εγκυμοσύνη έχει επιπτώσεις όπως
• Εκθέτει το έμβρυο στον καπνό με αποτέλεσμα να είναι ο πιο   
 άμεσα  επηρεαζόμενος παθητικός καπνιστής με δυσμενείς   
 επιπτώσεις στην υγεία και την ανάπτυξη του
• Έχει τις ίδιες επιπτώσεις τόσο στην έγκυο όσο και στο έμβρυο,  
 είτε υπό τη μορφή ενεργητικού είτε παθητικού καπνίσματος
• Πρόωρη γήρανση και αποκόλληση του πλακούντα
• Πρόδρομος πλακούντας
• Πρόωρη ρήξη υμένων και πρόωρος τοκετός
• Υπολειπόμενη ενδομήτρια ανάπτυξη εμβρύου
• Αύξηση νοσηρότητας και θνησιμότητας του εμβρύου

Πρέπει να γνωρίζεις ότι το Κάπνισμα αυξάνει τις 
πιθανότητες για:
• Γέννηση λιποβαρών νεογνών
• Σύνδρομο Αιφνίδιου Θανάτου (ΣΑΘ)
• Παιδικό Άσθμα
• Γέννηση νεογνών με ευπάθεια σε αναπνευστικές λοιμώξεις
• Εμφάνιση συνδρόμου ελλειμματικής προσοχής 
• Διαταραχές συμπεριφοράς στην παιδική ηλικία
• Αποτυχία στον θηλασμό

�10- 14 γραμμάρια αλκοόλης: 1 ποτήρι (150 ml) κρασί, 1 ποτήρι/ τενεκεδάκι (330 ml) μπύρας, 
1 χαμηλό ποτήρι (50ml) ουίσκι, βότκα, κονιάκ, ούζο, 1 ποτήρι σφηνάκι (50ml) και 1 ποτήρι 
σφηνάκι(45ml) ζιβανία

�Χαμηλή: 1 ποτό κάπου κάπου σε ειδικές περιπτώσεις. 
Μέτρια: 1-6 ποτά τη βδομάδα , αλλά όχι περισσότερα από 1 ποτό ημερησίως. 5 ή περισσότερα 
ποτά σε μια περίπτωση αποτελούν αυξημένο ρίσκο για το έμβρυο

Περίοδος Θηλασμού

Ήξερες ότι...

Το κάπνισμα κατά την 
περίοδο του θηλασμού 
έχει επιπτώσεις όπως 
τη μειωμένη παραγωγή 
μητρικού γάλακτος, την 
αλλοίωση της γεύσης 
και την αποστροφή του 
νεογνού προς το στήθος 
της μητέρας.


