Alkohol oraz środki odużające a ciąża
Kobiety ciężarne absolutnie nie powinny spożywać alkoholu bądź też środków odużających. Jeśli jest jej
ciężko to zrobić, powinna jak najszybciej zgłosić się po pomoc u swojej położnej bądź też lekarza
domowego.
Kobieta uzależniona od alkoholu czy też środków odużających naraża swe nienarodzone dziecko na
poważne choroby, bez względu na okres ciąży.

Niebezpieczna matka
Kobiety powinny jak najlepiej wykorzystać okres ciąży. Przyszli rodzice muszą troszczyć się o to rosnące
w łonie matki nowe życie. Niebezpieczna matka może zniszczyć to stworzenie rosnące w niej samej
ponieważ wszystko, czym się żywi i co pije przenika do organizmu jej nienarodzonego dziecka, również
alkohol. Alkohol spożyty przez matke przenika do krwiobiegu w łożysku a następnie dostaje się do
organizmu dziecka poprzez pępowinę.

Dziecko
Organy dziecka w łonie matki nie są jeszcze wystarczająco wykształcone aby poradzić sobie z taką
trucizną jaką jest alcohol tak więc może on wyrządzić wiele złego w małym organizmie. Dziecko jest w
niebezpieczeństwie podczas całej ciąży lecz rozległość uszkodzeń jest zależna od stopnia rozwoju
mózgu.
Organy dojrzewaja w różnych fazach ciąży a każdy z nich jest bardzo wrażliwy podczas szybkiego
rozwoju.
Pewnym jest fakt iż nadużywanie alkoholu podczas ciąży może poważnie uszkodzić nienarodzone
dziecko, na przykład może się ono urodzić z widocznymi ubytkami czy wadami na twarzy, głowie, może
być nienaturalnie małe lub mieć wady serca oraz niedowład bądź yniekształcenia kończyn.
Istnieje również niebezpieczeństwo poronienia.

Czy mogę wypić piwo?
Nie ma absolutnie rzadnej różnicy pomiędzy piwem, winem czy też mocnymi trunkami. Alkohol w nich
zawarty ma takie samo działanie i w równym stopniu jest szkodliwy dla nienarodzonego dziecka.

Dziecko karmione piersią
Nie ma nic lepszego dla nowonarodzonego dziecka, karmionego mlekiem matki, aby matka ograniczała
spożywanie alkoholu a nawet zrezygnowała z niego całkowicie podczas okresu karmienia piersią.
Matka przekazuje swojemu dziecku alkohol wraz z mlekiem i ma on dużo większy wpływ na dziecko.
Układ nerwowy dziecka nadal się rozwija więc alkohol może łatwo go uszkodzić.
Nadużywanie alkoholu ma także wpływ na jakość mleka matki – ma ono inny zapach oraz smak.

Nielegalne środki odużające
Nielegalne środki odużające, takie jak marihuana, extasy, amfetamina oraz kokaina, u kobiet ciężarnych
moga doprowadzić do poronienia, oderwania się łożyska bądź też przedterminowego porodu. Ponadto
może to doprowadzić do niedorozwoju psychicznego nienarodzonego jeszcze dziecka.
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