
   

Už tretí rok je Únia materských centier partnerom kampane v rámci 

Medzinárodného dňa povedomia 
o fetálnom alkoholovom syndróme (FAS), 

ktorý pripadá na 9. septembra. 

Pivovary Topvar odštartujú vzdelávaciu a informačná kampaň s názvom 

9 mesiacov 0 promile 
a bude trvať počas celého septembra a októbra. 

Medzinárodný deň materských centier

10.10. 2016
Materské a rodinné centrá na Slovensku sa spoja do osláv  

VII. ročníka Medzinárodného dňa materských centier. 
Oslávte s nami tento deň! 10. 10. 2016 

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ MATERSKÝCH CENTIER

Partneri:  www.materskecentra.sk

Únia materských centier rozbieha 
spoluprácu s Inštitútom pre podporu 
dojčenia, občianskym združením 
zdravotníkov: sestier, pôrodných 
asistentiek a lekárov, ktoré vzniklo 
za účelom podporiť a zjednotiť 
vzdelávanie zdravotníckych 
pracovníkov v oblasti dojčenia. 

Presadzuje jednotné vzdelávanie 
profesionálov, ktoré je v súlade 
s medzinárodným vzdelávaním 
laktačných konzultantov. Aktívne 
sa podieľa na procese získavania 
a udeľovania plakety BFHI. Cieľom 
Inštitútu pre podporu dojčenia 
je podporovať vzdelávanie 
zdravotníckych pracovníkov 
v oblasti dojčenia, založené na 
najnovších vedeckých poznatkoch 
a vytvoriť priestor pre kontinuálne 
vzdelávanie a prehlbovanie vedomostí 
v oblasti dojčenia. Jeho víziou je 
vytvoriť priestor pre vzdelávanie 
zdravotníckych profesionálov.
Ponúka pre zdravotníckych pracov-
níkov kompletný študijný program, 
zameraný na získanie medzinárodne 
uznávaného certifikátu IBCLC . 
Profesionálne laktačné konzultant-
ky môžu pracovať v zdravotníckych 
zariadeniach na novorodeneckých, 
pediatrických a gynekologicko- 
pôrodníckych oddeleniach. Okrem 
toho vo svojej privátnej praxi ako  
samostatný poradca pri dojčení,  
v ambulanciách pre dojčenie, mater-
ských centrách a v podporných  
skupinách dojčiacich matiek.

PRIPRAVILA: PhDr. Soňa Holíková 

Únia materských centier

 

CENTRÁČIK 

Pre materské centrá  
ponúka tieto témy: 
l Vplyv stresu na pôrod; 
l Význam tlačenia v priebehu 

pôrodu; 
l Čo by ste mali vedieť o dojčení 

v prenatálnom období; 
l Dojčenie a výživa dieťaťa  

v prvom roku života; 
l Využitie kinestetického  

modelu pri dojčení atď.

Už jeden pohár alkoholického nápoja môže uškodiť vášmu dieťaťu.  
Placenta nijakým spôsobom nepôsobí ako ochrana pred 
konzumovaným alkoholom. Alkohol prechádza z krvi matky do 
krvi nenarodeného dieťatka, takže aj ono vlastne „pije“ alkohol.  
Nie je stanovené bezpečné množstvo. Nemusíte byť alkoholičkou  
a piť alkohol denne, aby sa vám narodilo dieťa s FAS. 

Hlavným príznakom FAS je trvalé poškodenie centrálnej nervovej  
sústavy. Alkohol pôsobí toxicky na vyvíjajúce sa mozgové bunky  
a spomaľuje rast nenarodeného dieťaťa, čo sa môže prejaviť aj  
nízkou pôrodnou hmotnosťou, vývojovými chybami na tvári,  
neskôr problémami v učení a správaní. Deti s touto diagnózou  
majú napríklad zníženú schopnosť čítať, hláskovať, počítať,  
trpia adaptačnými poruchami, môžu byť precitlivené alebo,  
naopak, málo citlivé na vizuálne podnety, dotykové, chuťové  
podnety, majú problémy s rovnováhou a koordináciou motoriky,  
vyvolávajú dojem neslušných a neposedných. Konkrétnych  
príznakov môže byť široké spektrum. Poradcom počas vášho  
tehotenstva by mal byť váš gynekológ. Ako zdroj základných 
informácií môžete využiť aj www.promileinfo.sk. 
Najkrajší darček, aký môže dať matka svojmu dieťaťu, je –  nepiť. 

Čo by  
ste mali vedieť  

o fetálnom  
alkoholovom  
syndróme?

ALKOHOL JE NEVHODNÝ PRE TEHOTNÉ ŽENY
www.promileinfo.sk
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