
Допомагаємо дітям та сім’ям через пропагування попередження та запобігання 
ФАСП, основної причини розумової відсталості та вроджених дефектів у дітей

Школи мають значний вплив на молодь, 
саме тому шкільне середовище — це 
ідеальне місце для ознайомлення молоді 
з з небезпечними наслідками вживання 
алкоголю та сексуальної активності 
у підлітковому віці. 

Незважаючи на закони, 
котрі забороняють вживання 
алкоголю особам віком 
до 21 року, молоді люди 
підтверджують його 
легкодоступність.

• Алкоголь все ще продовжує бути найбільш 
вживаною наркотичною речовиною серед 
молоді — згідно опитувань, 36,5 % (4,5 мільйони) 
дівчат віком від 12 до 17 років вживали алкоголь 
протягом останнього року.

• Згідно опитування, близько 74% дорослих 
почали вживати алкоголь до легально 
дозволеного віку.

• Загально національне дослідження показало, 
що 60% підлітків віком від 12 до 17 років час від 
часу «пиячать» (вживають більше ніж 5 порцій 
алкоголю за один раз).

Випивка часто схиляє підлітків до 
ризикованої сексуальної поведінки.

• Опитування підлітків визначило той факт, що 
підлітки, котрі мають проблеми з алкоголем з 
більшою вірогідністю сексуально активні і часто 
змінюють партнерів.

• З поміж цих 34% сексуально активних підлітків, 
25% вживали алкоголь або наркотики перед 
останнім сексуальним актом. 

«Серед усіх наркотичних речовин 
(таких як кокаїн, марихуана чи героїн) 
алкоголь спричиняє найсерйозніші 
нейропсихологічні порушення плода».

Інститут медицини, 1996
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ФАСП : Що повинні знати школи про заходи  
запобігання поширення ФАСП?

Незаплановані вагітності — це один 
з найбільших викликів у боротьбі 
з поширенням ФАСП.

• Приблизно мільйон американських підлітків 
вагітніють щороку. Більшість, а саме 78% 
вагітностей — це випадкові вагітності. 

• Приблизно одна четверта сексуально 
активних підлітків та молодих людей 
повідомляють про незахищений секс (без 
контрацепції) під впливом алкоголю або 
наркотиків.

Засоби, котрі можуть використовува  тись 
у школах для попередження ФАСП:

• Включати інформацію про ФАСП у шкільну 
програму.

• Підтримувати створення позакласних 
гуртків для підлітків.

• Впроваджувати програми ФАСП  для 
підлітків.

• Заохочувати студентів брати участь 
у громадських коаліціях щодо ФАСП, для 
виконання норми громадських робіт перед 
закінченням навчання. 

Національна організація  
по Фетальному Алкогольному Спектру Порушень


