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

ФАСП: що повинні знати представники
системи правосуддя про людей з цим діагнозом
Що таке ФАСП?

Фетальний алкогольний спектр порушень (ФАСП) —
це узагальнююче поняття, що описує діапазон наслідків,
які можуть виникнути у людини, чия мати вживала
алкоголь під час вагітності. Такі наслідки можуть
включати фізичні, психічні, поведінкові проблеми та/або
труднощі у навчанні з можливими проблемами протягом
усього життя. Ці люди мають велику ймовірність
отримати проблеми із законом — 35% людей з ФАСП
в певний момент перебували у в’язниці або слідчому
ізоляторі.

(SAMSHA (Управління служби лікування
наркотичної залежності і психічних розладів) 2017 р.)
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Більше
% людей з ФАС старше 12 років були
обвинувачені у вчиненні злочину

55% людей з НРпА (неврологічними

розладами, пов’язаними з вживанням алкоголю)
потраплять у в’язницю, психіатричний заклад або
наркодиспансер.

95% людей з ФАС мають також і психічні
захворювання

(Американська асоціація юристів 2012 р., SAMSHA 2007 р.)

Система правосуддя може допомогти людям,
постраждалим від ФАСП, за допомогою:

• Навчання суддів, адвокатів та інспекторів з
нагляду за умовно-достроково звільненими щодо
характеристик та поведінки осіб, які мають ФАСП
• Впровадження процедур скринінгу, аналізу та
лікування для тих осіб, які мають ФАСП і які
потрапляють до системи закладів ювенальної юстиції
або кримінального судочинства дорослого населення
• Встановлення/використання альтернативних
програм винесення вироку для осіб з ФАСП, які
вчинили ненасильницькі злочини
• Надання довідкової інформації для дітей ув’язнених
жінок, які, можливо, були піддані пренатальному
впливу алкоголю.

Особи, які страждають на ФАСП, мають
проблеми з оцінкою, судженнями та
міркуваннями. Багато з них завжди
будуть поводитись у суспільстві на
рівні 6-річної дитини. Це ускладнює
для них встановлення ”розумних”
довгострокових цілей та робить їх
вразливими до шахрайських дій та
застосування сили з метою самообмови.
Багато людей також страждають
від поганої пам’яті, неправильного
розуміння причин і наслідків, а також
нездатності розуміти та інтерпретувати
поняття. Ці поведінкові порушення
призводять до того, що люди з ФАСП
частіше мають проблеми із законом.
Люди з ФАСП часто повторюють ті
самі помилки кілька разів через свою
ваду.
Важливо ідентифікувати цих
людей та підтримувати їх для того,
щоб покращити їх поводження в
суспільстві, а не примушувати до
реабілітації.

Ознаки та симптоми ФАСП, які стосуються системи правосуддя
Первинна вада
Проблеми з пам’яттю

Другорядна вада
Брехливість

Нерозуміння, хто власник
Нерозуміння цінності предметів
Повільний темп процесу
пізнавання і сприйняття на слух

Скоєння крадіжок
Деструктивна поведінка
Невдоволення

Можлива причина поведінки
Вигадування з метою заповнення
пробілів
Спроба купувати друзів
Злість та розпач
Уникнення в результаті частих невдач,
неспроможність обробляти вказівки
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