
Здатність до 
цілеспрямованої 
діяльності

Наслідки пренатального впливу 
алкоголю

Планування Неспроможність скористатись 
досвідом з минулого

Сприйняття часу Труднощі з абстрактними поняттями 
часу і грошей

Внутрішнє 
впорядкування

Труднощі з послідовністю дій, 
труднощі з обробкою інформації

Робоча пам’ять Труднощі із збереженням і/або 
вилученням інформації

Самоконтроль Потребує частих підказок, допомоги 
від інших людей контролювати свою 
поведінку

Вербальний 
самоконтроль

Потрібний внутрішній діалог, 
вербальний внутрішній зворотній 
зв’язок 

Контроль над рухами Більший вплив на навички дрібної 
моторики, ніж на навички великої 
моторики

Контроль над 
емоціями

Труднощі із підтримкою стабільного 
емоційного стану, коливання від 
емоційних піків до емоційних 
мінімумів

Мотивація Потребує зовнішніх мотиваторів, 
може демонструвати недостатнє 
почуття провини

Фетальний алкогольний спектр 
порушень (ФАСП) — загальний 
термін, що описує діапазон наслідків, 
які можуть виникнути у дитини під 
впливом алкоголю в утробі матері.
ФАС (фетальний алкогольний 
синдром) — це розлад, найбільш 
помітний візуально, пов’язаний із 
пренатальним впливом алкоголю. 
Критеріями є неправильні риси 
обличчя, ріст та/або вага нижче 
середнього, а також відхилення у 
розвитку центральної нервової системи.
Особи з чФАС (частковим фетальним 
алкогольним синдромом) відповідають 
2/3 цих критеріїв. 
Особи з НРпА (нейрологічними 
розладами, пов’язаними з вживанням 
алкоголю) мають тільки відхилення 
розвитку мозку або центральної 
нервової системи.
Особи з ПНС-ПВА (порушеннями 
розвитку нервової системи, 
пов’язаними з пренатальним впливом 
алкоголю) через пренатальний 
вплив алкоголю в основному мають 
порушення у поведінці, включаючи ті, 
що зазначені в таблиці ліворуч.

Ви переживаєте, що  
ваша дитина може  
мати ФАСП?  
NOFAS може допомогти:

Національна організація США по фетальному алкогольному синдрому
Навчання населення, фахівців і політиків з приводу вживання алкоголю під час вагітності

ЩО ТАКЕ ФАСП

Пренатальний вплив алкоголю може подіяти 
на здатність до цілеспрямованої діяльності, яка 
управляється за допомогою лобної долі мозку

Розпізнати ФАСП (фетальний алкогольний спектр пору-
шень) може бути складно. Своєчасний і точний діагноз — це 
ключ до отримання відповідної освітньої та психологічної допо-
моги. Фетальний алкогольний синдром (ФАС) є тільки одним із 
різновидів ФАСП; інші види може бути набагато важче відріз-
нити, особливо коли історія споживання алкоголю матір’ю неві-
дома. Багато із симптомів, які можуть допомогти діагностувати 
ФАС, не можуть бути ідентифіковані при народженні, але мо-
жуть стати більш впізнаваними пізніше.
Симптоми ФАСП, 
пов’язані з поведін-
кою, є більш поши-
реними, ніж ті, що 
пов’язані із рисами 
обличчя. Риси об-
личчя, необхідні для 
діагностики ФАС, 
показані тут. (Центр 
контролю і профі-
лактики захворюва-
ності, 2004 р.)

Інформація стала доступною завдяки Ukraine Works Ltd та NOFAS-Україна

Фото з Національної медичної бібліотеки, НМБ

Маленька голова

Епікантальні 
складки

Пласка середня зона 
обличчя

Згладжений 
губний жолобок

Нерозвинена нижня щелепа

Тонка верхня 
губа

Короткий ніс

Маленькі очні 
щілини

Сідлоподібний ніс


