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Ειςαγωγή 
20% εγκφων γυναικϊν παραδζχονται 
κατάχρθςθ αλκοόλ ι άλλων φαρμάκων 
 Συχνότθτα χριςθσ αλκοόλ ςτισ ζγκυεσ:   
o 2%:  ≥ 5 ποτά/περίςταςθ 5+ μζρεσ/ 
τελευταίο μινα 
o 28% ≥ 5 ποτά/ μινα 
o 21% ≥ 45 ποτά/ μινα 

 
Η κατάχρθςθ αλκοόλ κατά τθ διάρκεια τθσ 
εγκυμοςφνθσ ζχει ςυςχετιςκεί με ςοβαρζσ 
νευροαναπτυξιακζσ διαταραχζσ του παιδιοφ 
(ανάλογα με τθν ποςότθτα του αλκοόλ & τθ 
ςυχνότθτα κατανάλωςθσ). 

 
Δεν ζχει τεκμθριωκεί ποια είναι θ μζγιςτθ 
ποςότθτα που κεωρείται αςφαλισ για 
κατανάλωςθ και κυρίωσ ςε ποιο τρίμθνο τθσ 
κφθςθσ. 

Αποτελζςματα 
 1ο τρίμηνο τησ κφηςησ: περίοδοσ με το 
μεγαλφτερο κίνδυνο νεογνικϊν επιπλοκϊν από 
τθν επίδραςθ του αλκοόλ.  

 
Η εβδομαδιαία κατανάλωςθ >2 IU 
(ιςοδφναμου με 20ml ι 16g) αλκοόλθσ ςτο 1ο 
τρίμθνο:    κινδφνου για μικρό για τθν θλικία 
κφθςθσ νεογνό και προωρότθτα (ΣΚ: 2.00, 
95%ΔΕ: 1.20-3.40 και ΣΚ: 3.50, 95%ΔΕ: 1.10-
11.20 αντίςτοιχα).  

 
2 μελζτεσ: θ κατανάλωςθ >4 μονάδων 
αλκοόλησ/εβδομάδα ςχετίςτθκε με ςτατιςτικά 
ςθμαντικι αφξθςθ τθσ νεογνικισ κνθςιμότθτασ. 

 
25 μελζτεσ: Η κατανάλωςθ ≤2 IU 
αλκοόλησ/εβδομάδα, κακϊσ και θ 
περιςταςιακά υπερβολικι (≥ 4 IU/μήνα) 
κατανάλωςθ δεν ςχετίηονται με ςυγγενείσ 
ανωμαλίεσ ι νευροαναπτυξιακζσ διαταραχζσ. 

Συμπεράςματα 
Η κακθμερινι κατανάλωςθ αλκοόλ πρζπει να αποφεφγεται ςτθ διάρκεια τθσ κφθςθσ, ενϊ θ 
εβδομαδιαία κατανάλωςη ≤2 μονάδων αλκοόλησ μετά το 1ο τρίμηνο είναι πικανό να μη 
ςχετίηεται με νεογνικζσ επιπλοκζσ. 
Απαραίτθτοσ ο καθοριςμόσ ςαφών κατευθυντήριων οδηγιών για τθν κατανάλωςθ αλκοόλ 
ςτθν εγκυμοςφνθ, με ςκοπό τθν ενθμζρωςθ των γυναικϊν για τουσ κινδφνουσ που ελλοχεφει θ 
υπερβολικι και/ι τακτικι κατανάλωςθ, χωρίσ να υπερεκτιμάται ο κίνδυνοσ όταν θ 
κατανάλωςθ γίνεται με μζτρο.   
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