
➢ Εργάζομαι στην Κλινική Παιδιατρικής Νευρολογίας του ΝΑΜ Γ’ όπου μεταξύ 
άλλων παιδιών με παιδονευρολογικά προβλήματα αξιολογώ νευρολογικά 
παιδιά στο φάσμα διαταραχής εμβρυικού αλκοολισμού.

➢ Δεν έχω καμία οικονομική σχέση ή σύγκρουση συμφερόντων σχετιζόμενη 

με αυτή την παρουσίαση.

ΤΟ ΦΑΣΜΑ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΕΜΒΡΥΙΚΟΥ ΑΛΚΟΟΛΙΣΜΟΥ 
(FASD) ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ

• Γνωστοποιήσεις:



ΤΟ ΦΑΣΜΑ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ 
ΕΜΒΡΥΙΚΟΥ ΑΛΚΟΟΛΙΣΜΟΥ 

(FASD) ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ 
ΖΩΗΣ

Στόχοι:

1. Να εξοικειωθούμε με το 
FASD.

2. Απώτερος στόχος πρόληψη 
της διαταραχής.



ΤΟ ΦΑΣΜΑ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΕΜΒΡΥΙΚΟΥ 
ΑΛΚΟΟΛΙΣΜΟΥ (FASD) ΚΑΤΑ ΤΗ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ

• FASD: Ιστορική αναδρομή.

➢ Το 1973 πρωτοπεριγράφηκε το 
σύνδρομο  εμβρυικού 
αλκοολισμού. 

➢ Γύρω στο 2000 
πρωτοχρησιμοποίηθηκε ο 
όρος Φάσμα διαταραχών 
εμβρυικού αλκοολισμού 
(FASD).



ΤΟ ΦΑΣΜΑ  ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΕΜΒΡΥΙΚΟΥ ΑΛΚΟΟΛΙΣΜΟΥ 
(FASD) ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ

• FASD: Ιστορική αναδρομή (συνέχεια).

Το FASD χρησιμοποιήθηκε αρχικά σαν ένας ορισμός 
ομπρέλα κάτω από τον οποίο περιλαμβάνονταν 
συγκεκριμένες διαγνωστικές κατηγορίες, όπως: 

➢ Το σύνδρομο εμβρυικού αλκοολισμού (FAS),
➢ Το μερικό σύνδρομο εμβρυικού αλκοολισμού

(pFAS), 
➢ Οι σχετιζόμενες με αλκοόλ 

νευροαναπτυξιακές διαταραχές (ARND)
➢ Οι σχετιζόμενες με αλκοόλ γεννητικές 

ανωμαλίες (ARBD).

Πρόσφατα, τα κριτήρια έχουν αναθεωρηθεί και ο 
όρος FASD χρησιμοποιείται ως διάγνωση που 
περιλαμβάνει δύο υποκατηγορίες:

➢ Το FASD με 3 φαινοτυπικά χαρακτηριστικά 
προσώπου.

➢ Το FASD με λιγότερα από 3 φαινοτυπικά 
χαρακτηριστικά προσώπου.



ΤΟ ΦΑΣΜΑ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΕΜΒΡΥΙΚΟΥ ΑΛΚΟΟΛΙΣΜΟΥ 
(FASD) ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ

• Τί είναι το φάσμα διαταραχών 
εμβρυικού αλκοολισμού (FASD);

➢ Το FASD είναι μια νευροαναπτυξιακή διαταραχή 
αποτέλεσμα μιας επίκτητης εγκεφαλικής βλάβης μετά από  
προγεννητική έκθεση στο αλκοόλ. 

• Τα προσβεβλημένα άτομα μπορεί να παρουσιάζουν 
σύνθετες συμπεριφορικές, γνωστικές/ νοητικές προκλήσεις 
οι οποίες επιμένουν σε όλη τη ζωή και μπορεί να έχουν 
δευτερογενείς επιπλοκές εάν παραμείνουν αδιάγνωστα και 
δεν λάβουν κατάλληλη υποστήριξη. 



ΤΟ ΦΑΣΜΑ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΕΜΒΡΥΙΚΟΥ ΑΛΚΟΟΛΙΣΜΟΥ 
(FASD) ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ

• Τί είναι το φάσμα της διαταραχής εμβρυικού 
αλκοολισμού (FASD) (συνέχεια);

➢ Το FASD συμβαίνει σε όλα τα κοινωνικά στρώματα, και δεν 
περιορίζεται σε συγκεκριμένες φυλές ή 
κοινωνικοοικονομικές ομάδες.

➢ Η έγκαιρη και ακριβής διάγνωση είναι κριτικής σημασίας 
για την τελική έκβαση και την ποιότητα ζωής των ατόμων 
αυτών και των οικογενειών τους.



➢ Επειδή η προγεννητική έκθεση του εμβρύου στο αλκοόλ 
μπορεί να αποφευχθεί, μπορεί να αποφευχθεί και το 
FASD.

➢ Ουσιαστικά , το FASD είναι η πιο συχνά δυνητικά 
αποτρέψιμη μη γενετική αιτία αναπτυξιακής και νοητικής 
αναπηρίας στο δυτικό κόσμο.

ΤΟ ΦΑΣΜΑ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΕΜΒΡΥΙΚΟΥ ΑΛΚΟΟΛΙΣΜΟΥ 
(FASD) ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ

• Τί είναι το φάσμα της διαταραχής εμβρυικού 
αλκοολισμού (FASD) (συνέχεια);



➢ ‘Το Αλκοόλ είναι μια τερατογόνος ουσία!

➢ Όταν η μητέρα καταναλώνει αλκοόλ κατά τη διάρκεια 
της κύησης το έμβρυο έχει σημαντικές αρνητικές 
επιπτώσεις.

➢ Καθώς το αλκοόλ διακόπτει / τροποποιεί τη φυσιολογική 
ανάπτυξη του εμβρύου με αποτελέσματα εμφανή στη 
γέννηση ή αργότερα. 

➢ Άλλα παραδείγματα τερατογόνων είναι η θαλιδομίδη, το 
βαλπροϊκό οξύ και ή ιονίζουσα ακτινοβολία.

ΤΟ ΦΑΣΜΑ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΕΜΒΡΥΙΚΟΥ ΑΛΚΟΟΛΙΣΜΟΥ 
(FASD) ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ

• Προγεννητική έκθεση στο αλκοόλ – φυσιολογία.



• Προγεννητική έκθεση στο αλκοόλ – φυσιολογία. (συνέχεια)

➢ Η μητέρα όταν καταναλώνει αλκοόλ, αυτό περνά στο 
έμβρυο διαμέσου του πλακούντα από τη μητρική 
κυκλοφορία και μεταβολίζεται με ένα σταθερό ρυθμό 
άσχετα από την ποσότητα που καταναλώθηκε. 

➢ Το έμβρυο έχει ανεπαρκείς μηχανισμούς να αποβάλει το 
αλκοόλ  και επιπρόσθετα, το περισσότερο αλκοόλ που 
αποβάλλεται από το έμβρυο  ανακυκλώνεται μέσω της 
κατάποσης του αμνιακού υγρού. Έτσι η έκθεση του 
εμβρύου στο αλκοόλ είναι παρατεταμένη.

➢ Όσο μεγαλύτερες ποσότητες αλκοόλ λαμβάνει η μητέρα 
τόσο μεγαλύτερη είναι η έκθεση του εμβρύου σε αυτό 
όπως και οι αρνητικές του επιπτώσεις .

ΤΟ ΦΑΣΜΑ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΕΜΒΡΥΙΚΟΥ ΑΛΚΟΟΛΙΣΜΟΥ 
(FASD) ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ



• Προγεννητική έκθεση στο αλκοόλ – ποιά 
ποσότητα είναι δυνητικά επικίνδυνη και ποιά 
ασφαλής;

➢ Δεν υπάρχει γνωστός ασφαλής ουδός ποσότητας  ή 
ασφαλές μοτίβο λήψης αλκοόλ κατά τη διάρκεια της 
κύησης. 

➢ Οι επιπτώσεις του είναι δοσοεξαρτώμενες χωρίς  να 
υπάρχει απόδειξη μέχρι πόσο είναι ασφαλές να 
λαμβάνεται.

➢ Γι’ αυτό η καλύτερη οδηγία σε μια γυναίκα που 
πρόκειται να εγκυμονήσει ή είναι έγκυος είναι:
✓ Η πιο ασφαλής λύση είναι η ΜΗ λήψη αλκοόλ κατά 

τη διάρκεια της κύησης.

ΤΟ ΦΑΣΜΑ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΕΜΒΡΥΙΚΟΥ ΑΛΚΟΟΛΙΣΜΟΥ 
(FASD) ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ



• Παράγοντες που διαμεσολαβούν στις επιπτώσεις 
της προγεννητικής έκθεσης του εμβρύου στο 
αλκοόλ!

Η επίδραση της έκθεσης του εμβρύου σε αλκοόλ 
μεταβάλλεται από ένα εύρος παραγόντων 
συμπεριλαμβανομένων : 

• Της χρονικής περιόδου έκθεσης,
• Της ποσότητας και της συχνότητας λήψης αλκοόλ.
• Την υγεία, την ηλικία και τα γενετικά χαρακτηριστικά της 

εγκύου.
• Τα γενετικά χαρακτηριστικά του εμβρύου.

ΤΟ ΦΑΣΜΑ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΕΜΒΡΥΙΚΟΥ ΑΛΚΟΟΛΙΣΜΟΥ 
(FASD) ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ



ΤΟ ΦΑΣΜΑ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΕΜΒΡΥΙΚΟΥ ΑΛΚΟΟΛΙΣΜΟΥ 
(FASD) ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ

• Πώς εκδηλώνεται η βλάβη στον 
εγκέφαλο των παιδιών με FASD;

Προγεννητική έκθεση στο αλκοόλ και εγκεφαλική βλάβη

➢ Η βλάβη στον εμβρυικό εγκέφαλο μπορεί να συμβεί σε 
οποιαδήποτε φάση της κύησης λόγω της προγεννητικής 
έκθεσης στο αλκοόλ.

➢ Η διαταραχή της φυσιολογικής ανάπτυξης του εμβρυικού 
εγκεφάλου μπορεί να προκαλέσει νευροαναπτυξιακές και 
συμπεριφορικές διαταραχές αργότερα στη ζωή καθώς και 
νευρολογικές διαταραχές και δομικές εγκεφαλικές 
ανωμαλίες.



ΤΟ ΦΑΣΜΑ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΕΜΒΡΥΙΚΟΥ ΑΛΚΟΟΛΙΣΜΟΥ 
(FASD) ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ

• Το φάσμα του FASD!



ΤΟ ΦΑΣΜΑ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΕΜΒΡΥΙΚΟΥ ΑΛΚΟΟΛΙΣΜΟΥ 
(FASD) ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ

• Πώς εκδηλώνεται η βλάβη στον εγκέφαλο των παιδιών με FASD
(συνέχεια);

Προγεννητική έκθεση στο αλκοόλ και εγκεφαλική βλάβη



• FASD - Επιδημιολογικά δεδομένα. 

➢ Ο υπολογιζόμενος επιπολασμός του FASD ποικίλει αναλόγως του 
μελετώμενου πληθυσμού, τη μεθοδολογία και το χρησιμοποιούμενο 
ορισμό.

➢ Σε μια μεταανάλυση του 2017  ο υπολογιζόμενος  παγκόσμιος 
επιπολασμός του FASD στο γενικό πληθυσμό παιδιών ηλικιών από 0-
16.4 ετών είναι 0.77 % (95% CI 0.5-1.2 percent).

ΤΟ ΦΑΣΜΑ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΕΜΒΡΥΙΚΟΥ ΑΛΚΟΟΛΙΣΜΟΥ 
(FASD) ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ



• Επιδημιολογικά δεδομένα για τη χρήση 
αλκοόλ κατά τη διάρκεια της κύησης. 

Σε μια άλλη μεγάλη επιδημιολογική μελέτη από την Αυστραλία που μελέτησε 
τη χρήση αλκοόλ κατά τη διάρκεια της κύησης φαίνεται ότι ένα σημαντικό 
ποσοστό (42%) (4 στις 10) γυναίκες απάντησε καταφατικά ότι κατανάλωναν 
αλκοόλ κατά τη διάρκεια της κύησης. 

Ενώ ένα μεγαλύτερο ποσοστό, περισσότερες από τις μισές γυναίκες (56%) 
κατανάλωναν αλκοόλ στο διάστημα προτού μάθουν ότι ήταν έγκυοι και το ένα 
τέταρτο των γυναικών (26%) συνέχισε να λαμβάνει αλκοόλ εν γνώση τους ενώ 
εγκυμονούσαν.

Οι αριθμοί αυτοί είναι τρομακτικοί εάν κανείς αντιληφθεί τις επιπτώσεις στο 
έμβρυο από τη χρήση αλκοόλ  και καταδεικνύουν  την επιτακτική ανάγκη 
ενημέρωσης και εκπαίδευσης του κοινού για τους κινδύνους αυτούς και το 
ενδεχόμενο της υποδιάγνωσης της διαταραχής.  

ΤΟ ΦΑΣΜΑ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΕΜΒΡΥΙΚΟΥ ΑΛΚΟΟΛΙΣΜΟΥ 
(FASD) ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ



ΤΟ ΦΑΣΜΑ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΕΜΒΡΥΙΚΟΥ ΑΛΚΟΟΛΙΣΜΟΥ (FASD) ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ

• FASD - ΔΙΑΓΝΩΣΗ:

ΜΕ

ΙΣΤΟΡΙΚΟ 
ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΗΣ 
ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΕ 
ΑΛΚΟΟΛ

ΕΜΦΑΝΗΣ ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΚΝΣ

3 Ή ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΤΟΜΕΙΣ 
ΝΕΥΡΟΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ
ΔΙΑΤΑΡΑΧΗΣ



ΤΟ ΦΑΣΜΑ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΕΜΒΡΥΙΚΟΥ ΑΛΚΟΟΛΙΣΜΟΥ (FASD) ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ

• ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ:



ΤΟ ΦΑΣΜΑ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΕΜΒΡΥΙΚΟΥ ΑΛΚΟΟΛΙΣΜΟΥ 
(FASD) ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ

• Tα 3 χαρακτηριστικά προσώπου 
παιδιών με FASD!

Φυσιολογικά 
χαρακτηριστικά

Ιδιότυπα οδηγά 
χαρακτηριστικά



ΤΟ ΦΑΣΜΑ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΕΜΒΡΥΙΚΟΥ ΑΛΚΟΟΛΙΣΜΟΥ 
(FASD) ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ

Θυμηθείτε!
Τα παιδιά με FASD ΔΕΝ ΜΟΙΑΖΟΥΝ ΠΑΝΤΑ ΕΤΣΙ!

• Τα φαινοτυπικά χαρακτηριστικά και οι άλλες συγγενείς ανωμαλίες 
αποτέλεσμα της προγεννητικής έκθεσης στο αλκοόλ απουσιάζουν μέχρι 
και το 75% των προσβεβλημένων παιδιών.



ΤΟ ΦΑΣΜΑ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΕΜΒΡΥΙΚΟΥ ΑΛΚΟΟΛΙΣΜΟΥ 
(FASD) ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ

• Πώς εκδηλώνεται η βλάβη στον 
εγκέφαλο των παιδιών με FASD;

• Η συμμετοχή του ΚΝΣ (εμφανής βλάβη εγκεφάλου ή 
νευροσυμπεριφικές διαταραχές) είναι μια από τις 
χαρακτηριστικές εκδηλώσεις του FASD και η παρουσία 
της είναι απαραίτητη για τη διάγνωση.

Η προσβολή του ΚΝΣ  μπορεί να εκδηλώνεται ως:

➢ Δομικές εγκεφαλικές βλάβες
➢ Νευρολογική παθολογική σημειολογία 
➢ Ή Λειτουργικές εγκεφαλικές βλάβες



ΤΟ ΦΑΣΜΑ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΕΜΒΡΥΙΚΟΥ ΑΛΚΟΟΛΙΣΜΟΥ 
(FASD) ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ

• Πώς εκδηλώνεται η βλάβη στον εγκέφαλο 
των παιδιών με FASD (συνέχεια);

• Τα παιδιά με FASD μπορεί να παρουσιάζουν :
➢ Δομικές  εγκεφαλικές βλάβες, όπως:

✓ Μικροκεφαλία / μειωμένη ΠΚ

✓ Δομικές ανωμαλίες εγκεφάλου παρατηρούμενες 
στην νευροαπεικόνιση, π.χ.:
✓ Διαταραχή στη διάπλαση μεσολοβίου
✓ Παρεγκεφαλιδική δυσπλασία
✓ Διαταραχή των βασικών γαγγλίων



ΤΟ ΦΑΣΜΑ  ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΕΜΒΡΥΙΚΟΥ ΑΛΚΟΟΛΙΣΜΟΥ 
(FASD) ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ

• Πώς εκδηλώνεται η βλάβη στον εγκέφαλο 
των παιδιών με FASD (συνέχεια);

• Τα παιδιά με FASD μπορεί να παρουσιάζουν :
➢ Νευρολογικές διαταραχές, όπως:

✓ Παθολογικά αντανακλαστικά και μυϊκό τόνο, 
✓ ελλείμματα κρανιακών νεύρων
✓ επιληπτική διαταραχή
✓ Διαταραχή αδρής κινητικότητας (ισορροπία, 

συντονισμό κινήσεων).



• Πώς εκδηλώνεται η βλάβη στον εγκέφαλο 
των παιδιών με FASD (συνέχεια);

• Τα παιδιά με FASD μπορεί να παρουσιάζουν :
➢ Οι Λειτουργικές διαταραχές μπορεί να εμφανίζονται ως πρόβλημα:

✓ Προσοχής
✓ Εκτελεστικής λειτουργίας, (αυτοελέγχου, παρορμητικότητας, 

υπερκινητικότητας, οργάνωσης, σχεδιασμού, εργαζόμενης μνήμης, 
φτωχικής κρίσης)

✓ Ακαδημαϊκής επίδοσης
✓ Προσαρμοστικής συμπεριφοράς, κοινωνικών δεξιοτήτων και κοινωνικής 

επικοινωνίας
✓ Νοητικό (χαμηλό ΝΠ)
✓ Σοβαρή σφαιρική νευροαναπτυξιακή καθυστέρηση(σε ηλικία < 6 ετών) 
✓ Λόγου (εκφραστικού και αντιληπτικού) 
✓ Ακουστικής και οπτικής μνήμης
✓ Κινητικές δεξιότητες: λεπτής και αδρής κινητικότητας, οπτικοκινητικού 

συντονισμού, γραφοκινησία, άρθρωσης
✓ Συναισθηματικής ρύθμισης, συμπεριλαμβανομένων άγχους και 

συναισθηματικές διαταραχές 



ΤΟ ΦΑΣΜΑ  ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΕΜΒΡΥΙΚΟΥ ΑΛΚΟΟΛΙΣΜΟΥ 
(FASD) ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ

• Πώς εκδηλώνεται η βλάβη στον εγκέφαλο των παιδιών με FASD (συνέχεια);

– Τί αναμένεται να παρατηρήσουμε στα άτομα στο FASD ανάλογα με την 
ηλικία τους;

• Λόγοι ανησυχίας/προσέλευσης για αξιολόγηση σε παιδιά ηλικίας                               

< 5ετών.
➢ Αναπτυξιακή καθυστέρηση σε διαφορετικούς τομείς της ανάπτυξης

✓ Σφαιρική νευροαναπτυξιακή καθυστέρηση
✓ Διαταραχή στην ανάπτυξη λόγου
✓ Προβλήματα ισορροπίας, συντονισμού
✓ Μοιάζει να  μην ακούει και να μην ανταποκρίνεται σε οδηγίες
✓ Δυσκολεύεται να κάνει φίλους
✓ Δεν κάθεται στιγμή, είναι υπερκινητικός/ή.
✓ Είναι συχνά ευερέθιστος



ΤΟ ΦΑΣΜΑ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΕΜΒΡΥΙΚΟΥ ΑΛΚΟΟΛΙΣΜΟΥ 
(FASD) ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ

• Πώς εκδηλώνεται η βλάβη στον εγκέφαλο των παιδιών με FASD (συνέχεια);

– Τί αναμένεται να παρατηρήσουμε στα άτομα στο FASD ανάλογα με την 
ηλικία τους;

• Λόγοι ανησυχίας/προσέλευσης για αξιολόγηση σε παιδιά σχολικής 

ηλικίας και εφήβους.
➢ Συμπεριφορικά προβλήματα

✓ Δυσκολίες οργάνωσης, προγραμματισμού, αξιοποίησης χρόνου
✓ Δυσκολίες συγκέντρωσης
✓ Προβλήματα θυμού, διάθεσης, παρορμητικότητας
✓ Φτωχή κρίση
✓ Συμπεριφορά όπως μικρότερου παιδιού

➢ Ακαδημαϊκά προβλήματα
✓ Προβλήματα κατανόησης ανάγνωσης
✓ Δυσκολίες Μαθηματικής σκέψης
✓ Δυσκολίες σε λεκτικές δεξιότητες
✓ Δυσκολίες αφαιρετικής σκέψης



ΤΟ ΦΑΣΜΑ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΕΜΒΡΥΙΚΟΥ ΑΛΚΟΟΛΙΣΜΟΥ 
(FASD) ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ

• Πώς εκδηλώνεται η βλάβη στον εγκέφαλο των παιδιών με FASD (συνέχεια);

– Τί αναμένεται να παρατηρήσουμε στα άτομα στο FASD ανάλογα με την 
ηλικία τους;

• Λόγοι ανησυχίας/προσέλευσης για αξιολόγηση σε ενήλικες.
➢ Συμπεριφορικά προβλήματα

✓ Άκαμπτη σκέψη/ συμπεριφορά, 
✓ επίμονη συμπεριφορά
✓ Δυσκολία ανεξάρτητης επιβίωσης
✓ Δυσκολία διατήρησης εργασίας
✓ Φτωχικές κοινωνικές δεξιότητες/ αδυναμία αμοιβαίων σχέσεων
✓ Κατάχρηση αλκοόλ ή άλλων ουσιών



ΤΟ ΦΑΣΜΑ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΕΜΒΡΥΙΚΟΥ ΑΛΚΟΟΛΙΣΜΟΥ 
(FASD) ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ

• Πώς εκδηλώνεται η βλάβη στον εγκέφαλο των παιδιών με FASD (συνέχεια);

– Μακροπρόθεσμες Δευτερογενείς επιπτώσεις στη ζωή ατόμων με  FASD

Οι λειτουργικές αυτές δυσκολίες αναμένεται να οδηγήσουν μακροπρόθεσμα εφόσον δεν 
γίνει κατάλληλη αντιμετώπιση τους σε δευτερογενείς επιπλοκές που επιβαρύνουν την 
ποιότητα ζωής των ατόμων με ΦΑΣΔ.

Τα άτομα αυτά συχνά παρουσιάζουν:
➢ Διαταραγμένη, διακοπτόμενη σχολική καριέρα (Disrupted school experiences) (61%) 
➢ Προβλήματα με το νόμο (60%) 
➢ Περιορισμός (κράτηση, φυλάκιση, εσωτερικός ασθενής σε ψυχιατρική πτέρυγα, ή σε 

κλινική απεξάρτησης) (50%) 
➢ Επαναλαμβανομένη σε διαφορετικές περιπτώσεις ανάρμοστη σεξουαλική 

συμπεριφορά (49%)
➢ Κατάχρηση αλκοόλ ή άλλων ουσιών (35%)
➢ Ανεργία
➢ Αδυναμία ανεξάρτητης διαβίωσης
Ωστόσο ένα σταθερό υποστηρικτικό περιβάλλον στην παιδική ηλικία μπορεί να 
περιορίσει τον κίνδυνο αυτών των επιπλοκών, όπως και ή έγκαιρη διάγνωση.



Σημεία Κλειδιά

• Το αλκοόλ είναι μια τερατογόνος ουσία.

• Η προγεννητική έκθεση του εμβρύου σε αλκοόλ 
προκαλεί μόνιμη, μη αναστρέψιμη βλάβη στον 
εγκέφαλο.

• Δεν υπάρχει γνωστός ασφαλής ουδός ποσότητας λήψης 
αλκοόλ κατά τη διάρκεια της κύησης, γι’ αυτό η πιο ασφαλής 
οδηγία σε μια έγκυο γυναίκα ή σε μια μέλλουσα έγκυο είναι 
η πλήρης αποφυγή του αλκοόλ στην κύηση.

ΤΟ ΦΑΣΜΑ  ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΕΜΒΡΥΙΚΟΥ 
ΑΛΚΟΟΛΙΣΜΟΥ (FASD) ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ 

ΖΩΗΣ



Σημεία Κλειδιά

• Το FASD συμβαίνει λόγω της έκθεσης του εμβρύου κατά την 
ενδομήτρια ζωή σε αλκοόλ.

• Επειδή η προγεννητική έκθεση του εμβρύου στο αλκοόλ 
μπορεί να αποφευχθεί, μπορεί να αποφευχθεί και το FASD.

• Ουσιαστικά , το FASD είναι η πιο συχνά δυνητικά αποτρέψιμη 
μη γενετική αιτία αναπτυξιακής και νοητικής αναπηρίας στο 
δυτικό κόσμο.

• Και γι’ αυτό είναι σημαντικό να ενημερώσουμε  και να 
εκπαιδεύσουμε το κοινό για τους κινδύνους αυτούς.

ΤΟ ΦΑΣΜΑ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΕΜΒΡΥΙΚΟΥ 
ΑΛΚΟΟΛΙΣΜΟΥ (FASD) ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ 

ΖΩΗΣ



ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ!



ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ!


