
 
Ljubljana, 2. september 2014 

VABILO MEDIJEM 

 

9. SEPTEMBER 2014: MEDNARODNI DAN OZAVEŠČANJA O POSLEDICAH 

IZPOSTAVLJENOSTI OTROKA ALKOHOLU PRED ROJSTVOM  

 

Eden vodilnih vzrokov za prirojene motnje in razvojne nepravilnosti, ki bi jih lahko povsem preprečili, 

je izpostavljenost otrok alkoholu pred rojstvom. Alkohol škodljivo vpliva na razvoj ploda in povzroča 

nepopravljive poškodbe pri še nerojenem otroku in je v razvitem svetu eden od poglavitnih vzrokov 

za slabšo duševno razvitost. Izpostavljanje otroka alkoholu med nosečnostjo lahko privede do vrste 

telesnih okvar ter umskih, vedenjskih in čustvenih primanjkljajev, poznanih pod skupnim imenom 

spekter fetalnih alkoholnih motenj (FASD).  

 

Ob dejstvu, da v Sloveniji med mladimi ženskami narašča visoko tvegano pitje, to kaže še večjo 

potrebo po osveščanju širše javnosti glede grožnje, ki jo za še nerojenega otroka predstavlja 

izpostavljenost alkoholu. 

 

Zato vas vljudno vabimo na novinarsko konferenco,  

ki bo v torek, 9. septembra 2014, ob 9:09 uri,  

na Območni enoti Kranj Nacionalnega inštituta za javno zdravje, 

Gosposvetska ulica 12, Kranj. 

 

Sodelujoči na novinarski konferenci bodo: 

 Mag. Marjetka Hovnik Keršmanc, dr. med, specialistka javnega zdravja, Nacionalni inštitut 

za javno zdravje 

 Dr. Maja Zorko, univ. dipl. psihologinja, Nacionalni inštitut za javno zdravje 

 Sava Rant Hafner, dr. med., specialistka ginekologije in porodništva, Osnovno zdravstvo 

Gorenjske 

 Alenka Paternoster Zadravec, dr.med., specialstka pediatrije, Zdravstveni dom Kranj 



 Erika Povšnar, višja medicinska sestra, univ. dipl. pedagoginja - andragoginja, Zdravstveni 

dom Kranj 

 Matej Košir, univ. dipl. politolog, Inštitut Utrip 

  

Sodelujoči na novinarski konferenci bodo opozorili na posledice, ki jih predstavlja izpostavljenost 

otroka alkoholu pred rojstvom, predstavili projekt Alkohol in nosečnost, ki ga sofinancira Ministrstvo 

za zdravje in je potekal v letih 2013 in 2014 na Gorenjskem in rezultate raziskave Inštituta Utrip, 

predstavili mednarodno kampanjo.  

Strokovnjaki bodo ob tem podali ključno sporočilo: ženske naj ne pijejo alkohola vseh devet 

mesecev nosečnosti, alkohola pa naj ne pijejo tudi takrat, ko načrtujejo nosečnost in dojijo otroka.  

 

VLJUDNO VABLJENI! 

Gradivo bo na voljo na novinarski konferenci. 

### 

 

Dodatne informacije: 

Nacionalni inštitut za javno zdravje 

Služba za odnose z javnostmi NIJZ 

Mitja Vrdelja  

01 2441 572 

mitja.vrdelja@ivz-rs.si 

 

Nacionalni inštitut za javno zdravje, Območna enota Kranj 

Darja Zupan 

04 2017 198 

darja.zupan@nijz.si 

 

 

 

 

 

 

 

 


