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Preprečevanje fetalnega
alkoholnega sindroma
(FASD)
Med 23. in 25. septembrom 2013
je v Edmontonu v Kanadi potekala
prva mednarodna konferenca na
temo »Preprečevanje fetalnega
alkoholnega sindroma (FASD)«.

Konference se je udeležilo približno 700 različnih strokovnjakov iz 35 držav.

Inštitut za
raziskave
in razvoj

Inštitut za raziskave in razvoj “Utrip”
Trubarjeva cesta 13, Grosuplje

Rdeči križ Slovenije
Mirje 19, Ljubljana

Mladinsko združenje Brez izgovora
Celovška 185, Ljubljana

FASD predstavlja resen zdravstveni in socialni problem, posamezniki, družine in družba na splošno pa
se s težavami zaradi FASD-ja soočajo tudi na področju izobraževanja in pravosodja. FASD je posledica
pitja alkohola med nosečnostjo. Ne obstajajo nikakršni znanstveni dokazi o tem, kolikšna naj bi bila
najmanjša varna količina popitega alkohola med nosečnostjo. Ravno nasprotno, obstaja cela vrsta
dokazov, da je vsakršno pitje alkohola škodljivo, zlasti v nosečnosti. Zagotovo vemo, da alkohol lahko
povzroči hude možganske okvare pri zarodku. Okvare so nepopravljive in so pri posamezniku prisotne
celo njegovo življenje, bodisi v obliki fizičnih značilnosti ali v obliki vedenjskih motenj.
Vzrok za pojav FASD-ja poznamo že dolgo, kljub temu pa se vsako leto pojavlja vedno več otrok,
prizadetih zaradi omenjenega sindroma. Ocenjeno je, da se na vsakih 100 otrok rodi najmanj eden s
FASD-jem. Žal nimamo natančnih podatkov o tem, koliko otrok je v resnici prizadetih, saj metodologije
za ugotavljanje FASD-ja niso enake. Zaskrbljujoče je tudi dejstvo, da je najverjetneje velik delež otrok,
pri katerih so ugotovili avtizem oziroma sindrom primanjkljaja pozornosti in motnje hiperaktivnosti
(ADHD), v bistvu prizadet zaradi FASD-ja. V družbah, kjer je pitje nosečnic normalno, je delež otrok
s FASD-jem med 2 in 5 %. Delež teh otrok se ponekod povzpne celo na 20 %, in sicer tam, kjer se
popivanje med nosečnostjo pojavlja bolj pogosto.
Pojav FASD-ja lahko preprečimo, ena največjih ovir pri učinkovitem preprečevanju pa je pomanjkanje
zavedanja o obstoju FASD-ja ter o tveganjih, povezanih s pitjem alkohola med nosečnostjo. K
neuspešnemu preprečevanju veliko prispevajo mnenja oziroma nasveti o varnem pitju med nosečnostjo,
ki pravzaprav nimajo nikakršne znanstvene podlage, ter nasprotujoča si sporočila različnih študij. V
resnici nihče ne more potrditi, če je kakršna koli količina alkohola, popitega med nosečnostjo, v resnici
neškodljiva ali celo blagodejna.
Otroci, ki so bili rojeni s FASD-jem, se lahko kasneje v življenju soočajo z dodatnimi izzivi, kot so
težave v družini, šoli, nezaposlenost, brezdomstvo, zloraba alkohola in/ali drugih drog ter kršenje
zakonov. Pri mladostnikih in odraslih, ki so bili rojeni s FASD-jem, obstaja večje tveganje, da pridejo
v navzkrižje z zakonom. Na žalost je pogosto razširjeno prepričanje, da vsi ljudje razumejo posledice
svojih dejanj. To ne velja za ljudi, rojene s FASD-jem, ki imajo zmanjšanje kognitivne sposobnosti in
ne razumejo povezav med njihovimi dejanji, kazenskim postopkom in kaznijo. Pri tej ciljni skupini
lahko zmanjšamo tveganja za razvoj sekundarnih posledic, ki jih povzroča FASD, in sicer z zgodnjim
odkrivanjem, podpornim okoljem in učinkovitimi intervencijami.
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Finančne posledice FASD-ja na družine,
skupnost in državno blagajno so brezmejne.
Vzrok

za

pojav

fetalnega

alkoholnega

sindroma je znan in ga je lahko preprečiti. Zato
so nujno potrebne široko zastavljene politične
iniciative na različnih ravneh v vseh državah in
širše.
Udeleženci konference v Edmontonu smo podprli
mednarodno listino o preprečevanju FASD-ja, s katero želimo pozvati vlade in druge politične odločevalce
k aktivnemu vključevanju v preprečevanje tega zaskrbljujočega problema. To pa nameravamo narediti
zlasti z ozaveščanjem o FASD-ju ter tveganjih, povezanih s pitjem alkohola med nosečnostjo, delitvijo
odgovornosti (odgovornost bi poleg mater morali prevzeti tudi njihovi partnerji, družine, lokalna
skupnost, delodajalci, vlade, zdravstveni in socialni centri idr.), zbiranjem podatkov in razširjanjem
znanstvenih spoznanj, podporo osnovnim in uporabnim raziskavam ter uporabo praktičnih orodij za
krepitev zmogljivosti vseh tistih, ki se vključujejo v aktivno preprečevanje FASD.
Sanela Talić, Inštitut Utrip

Evropska mladinska konferenca o tobaku
Kajenje je zelo velik problem, tako v Sloveniji kot tudi širše, saj je krivec za več kot 6 milijonov smrti
na leto, povzroča pa tudi številne zdravstvene težave,
ki predstavljajo finančno breme za celotno družbo.
Tudi med mladimi je kajenje v Evropi zelo razširjeno,
tobačna industrija pa ima še vedno dovolj možnosti za
manipulacijo preko različnih marketinških prijemov, s
katerimi pridobiva na svojo stran vse več mladih kupcev.
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To je le nekaj izmed razlogov, ki so bili povod za organizacijo 1. evropske mladinske konference o
tobaku (European Tobacco Youth Conference), ki je potekala v Izoli od 15. do 21. septembra 2013.
Na konferenci je bilo na enem mestu prisotnih okrog 60 udeležencev iz 18 evropskih držav skupaj z
odločevalci in strokovnjaki na področju tobaka, ki so želeli javnosti in odločevalcem jasno sporočiti,
da je sodelovanje med različnimi deležniki v času, ko se sprejema nova evropska direktiva o tobačnih
izdelkih, zelo pomembno. Mladi so na konferenci pridobivali znanja in veščine za uspešno nadaljnje
delo na področju tobačne politike, izvajanja programov preprečevanja in prenehanja kajenja in
razpravljali o zavajanju tobačne industrije.

Konferenca se je zaključila v petek, 20. septembra 2013 v Državnem svetu RS v Ljubljani, in sicer s
plenarno predstavitvijo, ki ji je sledila okrogla miza v sodelovanju s projektom Preventivna platforma z
akterji v Sloveniji. Na plenarni predstavitvi je predstavnica Ministrstva za zdravje, Vesna-Kerstin Petrič,
poudarila, kako pomembno je, da imajo tudi mladi besedo pri oblikovanju tobačne politike ter , da se
s svojim mnenjem poskušajo dotakniti predvsem evropskih poslancev. Prav tako smo imeli čast gostiti
prof. dr. Martina McKeeja iz London School of Hygiene and Tropical Medicine, ki je predstavil uporabo
elektronske cigarete ter njeno razširjenost med kadilci: »E-cigareta se je na trgu pojavila že leta 1963
kot »pomoč« kadilcem za lažje prenehanje s kajenjem – kljub temu, da obstajajo raziskave o tem, da
večina kadilcev preneha s kajenjem brez kakršnikoli nikotinskih nadomestkov. Tobačna industrija je
po prepovedi oglaševanja tobačnih izdelkov e-cigareto izkoristila sebi v prid in z njeno razširjenostjo
še naprej promovirala kajenje, predvsem pa z nikotinom zasvojila nove uporabnike«. Dr. Marijan
Ivanuša iz pisarne Svetovne zdravstvene organizacije (SZO) v Sloveniji je predstavil strategijo Zdravje
2020, ki cilja na boljše zdravje ljudi in manj neenakosti v zdravstvu. »Pomembno je denormalizirati
industrijo, ki na leto ubije vsakega drugega uporabnika njihovih izdelkov, kar je več kot 6 miljonov
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ljudi!«. Predstavniki udeležencev konference so za konec predstavili še pobude, ki jih bodo izvedli
v svojih državah po konferenci na področju preventive, manipulacije tobačne industrije in tobačne
politike.
V času konference pa so mladi skupaj z udeleženci posveta in okrogle mize v Državnem svetu RS
pripravili pripravili tudi pismo evropskim poslancem, ki predstavlja poglede udeležencev na omenjeno
direktivo in poudarja za njih pomembne elemente. Omenjeno pismo bodo udeleženci svojim evropskim
poslancem razposlali 1. oktobra 2013.

Evropska mladinska konferenca je potekala
v organizaciji mladinske zveze Brez izgovora
Slovenija s podporo Evropske komisije – programa
Mladi v akciji, Ministrstva RS za zdravje, Urada
RS za mladino in Občine Izola. Okrogla miza
v Državnem svetu RS pa je bila organizirana v
sodelovanju s projektom Preventivna platforma.

Okrogla miza v okviru 1. evropske konference o tobaku – v sodelovanju s Preventivno
platformo
Okrogla miza, ki so se je udeležili Alenka Bikar iz Državnega zbora RS - predstavnica Odbora za
zdravstvo, Nataša Blažko z Ministrstva RS za zdravje, Helena Koprivnikar z Inštituta za varovanje
zdravja RS in Teja Jarc iz Mladinskega sveta Slovenije, je postregla z zanimivimi informacijami o
sprejemanju nove evropske tobačne direktive, o kateri naj bi se v Evropskem parlamentu glasovalo 8.
oktobra 2013. Med drugim je bilo slišati, da obstaja velika verjetnost, da bo zaradi pritiskov tobačne
industrije v Evropi glasovanje o omenjeni direktivi prestavljeno na čas grškega predsedovanja Svetu
Evropske unije, in sicer v prvi del leta 2014. Grčija, država z okrog 50 tisoč pridelovalci tobaka in zelo
močnimi tobačnimi podjetji, naj bi bila tako še ena zadnjih možnosti za padec tobačne direktive, ki
med drugim uvaja slikovno označevanje embalaž tobačnih izdelkov, prepoveduje dodajanje značilnih
arom, kot so mentol in drugi aditivi, še naprej prepoveduje tobačne izdelke za oralno rabo kot je “snus”
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(z izjemo Švedske) ter v primerih, kjer bo vsebnost nikotina višja od vnaprej določenega praga, uvršča
elektronske cigarete na seznam zdravil za nadomestno nikotinsko terapijo.
Mladi ter udeleženci posveta in okrogle mize v Državnem svetu RS so v času so v času 1. evropske
konference o tobaku pripravili tudi pismo evropskim poslancem, ki predstavlja poglede udeležencev
na omenjeno direktivo in poudarja za njih pomembne elemente. Omenjeno pismo so udeleženci svojim
evropskim poslancem razposlali 1. oktobra 2013.
Jan Peloza iz Mladinske zveze Brez izgovora Slovenija je dogodek zaključil z mislijo: »Tobačna industrija
si najbolj želi pasivnega prebivalstva, saj vedo da vsaka negativna izkušnja s tobakom, in teh je veliko,
dodatno oznanja smrtonosnost njihovih izdelkov in nemoralnost njihove industrije. Mladi, ki smo se
udeležili prve evropske mladinske konference o tobaku v Sloveniji nismo pasivni, zato nameravamo že
v naslednjem letu ustanoviti Evropsko mladinsko tobačno zvezo, ki bo že na začetku združevala preko
25 organizacij iz 20 evropskih držav in se bo borila ravno proti temu.«

4. mednarodna konferenca Evropskega združenja za raziskave na področju preventive
(EUSPR) in srečanje članov združenja na temo “Razumevanje razlik učinkov preventive”
– Pariz, 13. – 15. november 2013
Znano je, da na razlike v zdravju in dobrem počutju v različnih ciljnih skupinah vplivajo različni biološki
in socialni dejavniki. Vendar pa je bilo doslej zelo malo pozornosti namenjene ugotavljanju, v kolikšni
meri omenjene razlike vplivajo na izkušnje pri preventivnem delu in njegove učinke. Preventivne
intervencije in politike lahko tudi nehote – z osredotočanjem samo na določene ciljne skupine ustvarjajo zdravstvene in socialne neenakosti.
Razvoj mrež, kot je »PROGRESS Plus«, ki vključuje različne pomembne dejavnike, ki vplivajo na
zdravstveni kapital (stalno prebivališče, etnična pripadnost, poklic, spol, veroizpoved, izobraževanje,
socialno-ekonomski status, socialni kapital, starost, invalidnost in spolna usmerjenost), je pomagal
zagotoviti osredotočanje raziskav na posamezne dejavnike. Vendar še vedno ostaja vprašanje, kako
posamezni dejavniki vplivajo na učinke preventivnega dela ter kako oblikovati programe in politike na
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področju preventive, ki bodo omenjene dejavnike tudi upoštevali.
Rdeča nit letošnje EUSPR konference bo tako vloga modifikatorjev pri učinkih preventive ter iskanje
najboljših načinov, s katerimi bo omenjene razlike možno vključiti v raziskave in prakso. Ključni
govorniki bodo predstavili najnovejše ugotovitve iz raziskav, v katerih so ugotavljali pomembne
dejavnike, kot so starost, spol, etnična pripadnost, družina in socialno-ekonomski status.
Več informacij lahko poiščete na http://euspr.org/.

Poročilo: 4. konferenca ENSEC - socialne in čustvene veščine v spreminjajočem svetu
Pedagoška fakulteta Zagreb, Hrvaška
Od 3. do 7. julija 2013
Konference se je udeležilo okoli 100
strokovnjakov iz celega sveta, kar
pomeni, da se večina stroke zaveda, da
je potrebno vlagati in delati predvsem
z najmlajšo populacijo in družinami, če
želimo spremeniti oziroma izboljšati
rezultate

na

področju

izvajanja

preventivnih programov.
Prvi dan je bil predstavljen program PATHS – predšolski in šolski program čustveno-socialnega
učenja pri otrocih. Program sta razvila priznana psihologa M. Greenberg in C. Kusche v 80-ih letih 20.
stoletja. Program lahko izvajamo v predšolskem obdobju (otroci 3-5 let) in v šolskem obdobju (od 6
do 8 let). Izvajajo ga vzgojitelji in pedagogi pri izvajanju rednega pedagoško-učnega procesa. Glavni
cilji programa PATHS so (a) zmanjševanje agresije in vedenjskih problemov pri otrocih; (b) aktivnosti
programa so usmerjene v razvoj čustvene inteligence pri otrocih; (c) krepitev specifičnih zaščitnih
faktorjev, kot so npr. samokontrola, zavedanje lastnih čustev, pozitivna samopodoba, dobri odnosi z
drugimi in medosebno reševanje konfliktnih situacij.
Osnovni principi, na katerih temelji program so: (a) vrtec, šola in lokalna skupnost so poleg družine
ključna okolja, v katerih otroci odraščajo, zato jih moramo pri uvajanju načrtovanih sprememb upoštevati;
(b) če želimo resnično doseči pomembne spremembe pri otrocih v socialnem in čustvenem razvoju,
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potrebujemo celovit pristop ter načrtovanje aktivnosti, ki vplivajo na razvoj čustev, vedenja in kognicij;
(c) sposobnost otroka, da razume svoja čustva in govori o njih, temelji na njegovih sposobnostih,
da zavira neustrezno vedenje s pomočjo govora in verbalne samokontrole; (č) sposobnost otroka, da
razume svoja čustva in čustva drugih ljudi, je osnova učinkovitega reševanja problemov in socialnih
interakcij; (d) razvojni modeli poudarjajo, da je zelo pomembno razvijati obrambne mehanizme,
ker so prav ti ključ preprečevanja slabega prilagajanja. Sposobnosti kritičnega mišljenja, reševanja
problemov ter sposobnosti natančnega predvidevanja in ocenjevanja situacij, povečujejo možnost
pozitivnih socialnih interakcij ter zagotavljajo večje možnosti pridobivanja izkušenj na podlagi učenja.
Povsod v svetu potekajo številne raziskave na področju krepitve socialno emocionalnih veščin pri
otrocih. Rezultate teh raziskav so predavatelji predstavljali v obliki frontalnih predavanj, delavnic in
posterjev.
Profesorica Gordana Buljan Flander z zagrebške fakultete je predstavila pomembno ugotovitev s
področja socialno emocionalnega razvoja otrok ločenih staršev, kjer prihaja v procesu ločitve do hudih
konfliktnih situacij. Rezultati raziskav, ki jih je opravila, kažejo, da imajo lahko tovrstne situacije zelo
dolgoročne posledice, in sicer celo na tri naslednje generacije.
Profesor David Berridge z Univerze v Bristolu je predstavil rezultate raziskave, ki so jih opravili v Angliji
na področju razvoja otrok. Poudaril je, da v svetu eden od štirih otrok živi v revščini. V svetu imamo
različne programe za krepitev socialno emocionalnih veščin pri otrocih. Izvajanje le-teh pa je seveda
odvisno od finančnih sredstev, ki jih je država pripravljena nameniti zdravemu razvoju otrok in družin.
V prihodnosti se bodo v Angliji usmerili v priseljene družine, nameravajo okrepiti znanje pedagoških
delavcev v šolah, okrepiti sodelovanje z državami povsod v svetu, poskusili pa bodo tudi uvesti dobre
programe v vse šole.
V vseh državah sveta potekajo številne raziskave glede učinkovitosti oziroma doseganja pozitivnih
rezultatov, ki jih imajo preventivni programi na življenje in socialno čustveni razvoj otrok in
mladostnikov ter njihovih družin. V Turčiji so raziskave pokazale tudi, da otroci, ki so bili vključeni v
tovrstne programe, že v vrtcih niso imeli težav pri prehodu v šolo, razvijajo pozitivne navade v šoli in
so v osnovni šoli veliko uspešnejši. Težave pa so najpogosteje prisotne pri tistih otrocih, ki izhajajo
iz socialno ogroženega okolja in v obdobju otroštva niso bili vključeni v nobene programe, s pomočjo
katerih bi lahko razvijali socialno čustvene veščine.
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Potekajo pa tudi partnerski projekti med Malto, Grčijo, Italijo, Hrvaško, Švico in Portugalsko, s katerim
želijo razviti enoten kurikulum za vrtce in osnovne šole. Na Univerzi Pavia v Italiji poudarjajo, da je
potrebno s programi pričeti že v vrtcih. Iz Izraela so poročali o šolskem okolju in počutju otrok. Kljub
jasni zakonski podlagi in smernicam prihaja do incidentov med učitelji in učenci, včasih se odražajo
celo v medsebojni nasilni komunikaciji.
Kako so začeli razvijati spremembe v šolah, pa so predstavili z Univerze na Floridi. Širom sveta se
pojavljajo potrebe po novih, inovativnih programih, najboljših praksah in uveljavljanju šolskih reform.
Prave reforme v izobraževanju bi po besedah predavateljev morale potekati zelo hitro zaradi hitrih
sprememb v svetu.
V nekaterih državah so začeli s posameznimi programi, ki jih uvajajo v šolske svetovalne službe. Tako
so v Grčiji uvedli model sistematičnega fokusiranega svetovanja s posameznim otrokom, ki ima težave
na področju socialno čustvenih veščin. Model je zasnovan na več različnih teoretičnih podlagah, kot
so teorija sistemov, ekološki model razvoja, Bronfenbrenerov model razumevanja človeškega vedenja,
razvojna teorija (Rappaport, 1981), in je podkrepljena z modelom mentalnega zdravja v šolah (Mayers,
1973, Parsons in Martin, 1979, Mayers, 1995). Model zajema šolske psihologe, ki v šolah izvajajo
individualno svetovanje učiteljem in skušajo pri le-teh razvijati socialno čustvene veščine, znanja in
samozaupanje. Namen tega je, da izobrazijo najprej učitelje, da so le-ti sposobni in samozavestni pri
delu z otroki, ki imajo tovrstne težave. Model so implementirali v več kot sto grško - ciprskih osnovnih
šolah. Samo izobražen učitelj z razvitimi socialno čustvenimi veščinami lahko otrokom podaja znanja
na tem področju.
Tudi na Japonskem se močno zavedajo, kako pomembna je vzgoja otrok in družin na področju duševnega
zdravja. Država si je to postavila kot prioritetno področje razvoja šolskih programov. Programe razvoja
socialno čustvenih veščin uvajajo že 20 let. Zavedajo se in poudarjajo, da je za implementacijo
tovrstnih programov potrebno vložiti precej truda. Vse programe pa implementirajo v šolski kurikulum
pedagoških delavcev in na ta način zagotavljajo sistematičen razvoj veščin pri otrocih.
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Linda Lantieri iz Združenih držav Amerike je poudarila, da izobraževalno osebje na vseh področjih
lahko v prihodnosti veliko pripomore k svetovnemu gibanju za spremembo pomena »Kaj pomeni
biti izobražena oseba«. Ta nova sprememba na področju izobraževanja vključuje večjo kvaliteto
izobraževanja otrok na področjih, kot je sočutje, odpornost in sreča. To bo močan kazalec zdravega
izobraževalnega sistema, ki bo posledično vplival na celoten napredek skupnosti. Vse spremembe, za
katere želimo, da se zgodijo, se morajo začeti pri otrocih. Vsak posameznik, vsaka manjša skupina pa
se mora zavedati, da kljub svoji majhnosti, lahko naredi velike korake na poti k spremembam.
Iz naše države smo se konference udeležili: Matej Košir, Sanela Talić in Beisa Žabkar. V prihodnosti
upamo, da bo tudi iz naše države večje število udeležencev na tako pomembnih konferencah.
Prispevke za bilten so prispevali: Veronika Jelen, Sanela Talić, Jan Peloza in Beisa Žabkar.
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