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10 MÝTOV O FASD 

 

1. MÝTUS: Deti s FASD z toho vyrastú. 
Neexistuje žiadna známa liečba a  FASD s postupom času nemizne. 

Charakteristické tvárové a fyzické črty, ktoré majú niektoré deti, sa 

môžu stať menej viditeľnými počas ich dospievania. 

Špecifické problémy sa môžu meniť s vekom, ale ľudia s FASD 

potrebujú celoživotnú pomoc. 

 

2. MÝTUS: Neexistuje žiadna výhoda zo zistenia diagnózy. Táto diagnóza ich poznačí na celý 

život. 

Skôr, ako len označenie, táto diagnóza poskytuje možnosť pochopiť, ako najlepšie pomôcť 

dieťaťu. Veľká časť diagnostického procesu zahŕňa vývoj stratégií a zákrokov - špecificky 

navrhnutých pre konkrétne potreby dieťaťa a rodiny. Súčasne poskytuje pomoc dieťaťu učiť sa 

a  uspieť. Zahrňuje aj prístup k dodatočnej komunitnej pomoci a podpore. 

Výskumy ukázali, že stanovenie diagnózy, môže zmierniť alebo napomôcť zníženiu vývoja 

následných druhotných problémov - nezamestnanosť, ťažkosti s duševným zdravím, problémy 

so zákonom, nevhodné sexuálne správanie a narušený priebeh štúdia. (Streissguth, Kanter et 

al. 1997). 

Veľa jednotlivcov, ktorým bola stanovená diagnóza, pocítilo úľavu po pochopení toho, že 

musia vynaložiť viac námahy na obyčajné veci, ako ich rovesníci, napriek tomu, že to nebolo 

spôsobené ich vinou, poprípade nedostatkom snahy. Toto pomohlo mnohým vyvinúť si 

pozitívnejší obraz samého seba. 

 

3. MÝTUS: Diagnózy Parciálny FAS a ARND nie sú také závažné ako FAS. 

Napriek tomu, že u jedincov s Parciálnym FAS a ARND sa neprejavujú niektoré z fyzických alebo 

tvárových čŕt, ktoré sú prítomné u ľudí s FAS, vo všetkých troch prípadoch došlo k poškodeniu 



2 

 

mozgu. Kognitívne, vedomostné a behaviorálne dôsledky budú rôzne pre všetkých 

jednotlivcov, pretože každý človek je požívaním alkoholu zasiahnutý jedinečne, no každá 

z diagnóz znamená, že vývoj mozgu bol ovplyvnený požívaním alkoholu počas tehotenstva. Bez 

ohľadu na špecifické diagnózy, deti so špeciálnymi potrebami vyžadujú starostlivosť. 

 

4. MÝTUS: Ľudia s FASD majú nízke IQ. 

Toto je niekedy pravdou, ale nie vždy. FASD ovplyvňuje každého jedinca odlišne a ľudia 

prežívajú udalosti a problémy v rôznych oblastiach. Niektorí jednotlivci môžu mať priemerné 

IQ, ale majú problémy s impulzívnosťou, koncentráciou, súdnosťou, riešením problémov, so 

vzťahmi, spájaním zmyslových vnemov, alebo s časovým plánovaním. Veľa študentov s FASD 

dosahujú lepšie skóre v IQ testoch, ako je typické pre ich schopnosť fungovať v triede alebo 

v situáciách v reálnom živote. 

 

5. MÝTUS: Deti zvyčajne ostanú vo 4. ročníku v ich schopnosti učiť sa. 

Približne vo 4. ročníku nastáva zmena v tom, ako sa deti v škole učia. Vyučovacie hodiny 

začínajú byť viac abstraktné, od detí sa očakáva samostatnejšia práca a vyučovacie metódy sa 

stávajú menej interaktívne a viac prednáškové. 

Nové materiály, očakávania a výukové prístupy sú pre študentov s FASD veľkou výzvou a preto 

sa môže zdať, že prestali napredovať alebo učiť sa. Ak výuka zostane interaktívnou, vizuálnou 

a konkrétnou, alebo ak je poskytnutá pomoc, študenti s FASD sa dokážu učiť vo všetkých 

ročníkoch 

 

6. MÝTUS: Behaviorálne problémy spojené s FASD sú výsledkom zlého rodičovstva. 

Nie. Poškodenie mozgu spôsobené prenatálnym vystavením dieťaťa alkoholu vedie 

k odlišnému spracovaniu informácii. Pamäťové problémy, slabá schopnosť riešiť problémy, 

vnemové problémy a zlé vnímanie reality často vedie k behaviorálnym problémom. Deti môžu 

na určité situácie reagovať nevhodne a cítiť frustráciu, zahanbenie alebo hnev. 
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7. MÝTUS: Matky týchto detí musia, alebo museli byť alkoholici; spoločenské pitie by FASD 

nespôsobilo. 

Nevieme koľko alkoholu môže tehotná žena vypiť bez rizika. Avšak vieme, že čím viac alkoholu 

tehotná žena konzumuje, tým väčšie je riziko spojené s vývojom plodu. Pravidelné pitie, 

dokonca jedného nápoja denne, je považované za vysoko rizikové. Pitie piatich alebo viacerých 

alkoholických nápojov pri jednej príležitosti, nazývané nárazové pitie, predstavuje rovnako 

vysoké riziko. Veľa žien bez závislosti požíva takéto dávky alkoholu. Neexistuje žiadna bezpečná 

dávka alkoholu počas tehotenstva. 

 

8. MÝTUS: FASD je záležitosťou iba určitej časti populácie. 

Ženy z rôznych spoločenských vrstiev, etník a príjmových skupín požívajú alkohol. 

Kanadský prieskum závislostí z roku 2004 zistil, že 76,8 percenta všetkých kanadských žien 

požíva alkohol. Prieskum kanadských univerzitných študentov z roku 1998 objavil, že 87,5 

percenta študentiek požilo alkohol v posledných 12 mesiacoch, 41,1 percent študentov udalo 

škodlivé pitie a 29,3 percenta vykázalo závislosť na pití. 

Ženy zo všetkých spoločenských vrstiev, etník a príjmových skupín požívajú alkohol počas 

tehotenstva. Správa Public Health Agency of Canada z roku 2005, Report on Maternal and 

Child Health in Canada zistila, že približne 14 percent matiek uvádza pitie alkoholu počas 

tehotenstva. Iná štúdia zistila, že ženy z najvyšších príjmových skupín s najväčšou 

pravdepodobnosťou požili alkohol počas ich posledného tehotenstva. Medzi tými, ktoré užívali 

alkohol často (12 alebo viac kráť týždenne) neexistovali žiadne vekové, ani príjmové rozdiely, 

(Alberta  Alcohol  and  Drug  Abuse  Commission, Windows  of Opportunity:  A  Statistical  

Profile  of  Substance  Use  among  Women  in  Their Childbearing Years in Alberta, 2004). 

S niektorými ženami zaobchádzajú poskytovatelia sociálnej starostlivosti a výskumníci 

rozdielne, čo vedie k predpokladu, že isté skupiny majú vyššie hodnoty FASD. Chudobné 

a farebné ženy sú napríklad častejšie testované na drogy pri začatí popôrodnej starostlivosti 

ako ženy zo strednej vrstvy a belošky. (Nancy Poole and Colleen Anne Dell, Girls, 

Women and Substance Use, 2005). 
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9. MÝTUS: Matky detí s FASD sa mohli ľahko rozhodnúť nepiť počas tehotenstva. Ublížili 

svojim deťom svojou necitlivosťou alebo ľahostajnosťou. 

Závislosť na alkohole je často spájaná s komplexnými a dlhotrvajúcimi problémami zahrňujúcimi 

zneužívanie, problémy s duševným zdravím a násilie, a je ťažké ju prekonať. Tehotenstvo je pre 

ženy rozhodujúcim obdobím, kedy prestať alebo obmedziť požívanie alkoholu. Aby tak mohli 

spraviť, potrebujú rešpekt, pochopenie a starostlivosť. 

Veľa tehotenstiev je neplánovaných a často si nie sú ženy vedomé tehotenstva, kým nie sú 

dlhšie vo svojom prvom trimestri. Keďže väčšina žien pije alkohol pravidelne, vyvíjajúci sa plod 

už môže byť vystavený alkoholu. Prerušenie požívania alkoholu, zabezpečenie adekvátnej výživy 

a zníženie hladiny stresu pomôže zabezpečiť najlepšie možné výsledky. 

 

10. MÝTUS: Žena s FASD bude mať deti s FASD. 

Jedinou príčinou FASD je požívanie alkoholu počas tehotenstva. Neexistuje žiadne genetické 

spojenie pre túto chorobu. Ak žena s FASD počas jej tehotenstva abstinuje od alkoholu, jej 

dieťa FASD mať nebude. 

 


