
W ciąży nie piję alkoholu!

Czy konsumpcja alkoholu w ciąży szkodzi? Czy jedno małe piwo lub lampka wina mogą być 
niebezpieczne dla nienarodzonego dziecka? Stanowisko Kompanii Piwowarskiej jest 
jednoznaczne - kobiety w ciąży powinny unikać alkoholu. Aby o tym przypomnieć firma 
wprowadza na swoje materiały reklamowe nowe oznaczenia odpowiedzialnościowe: W CIĄŻY NIE 
PIJĘ ALKOHOLU. 

Medycyna nie określiła jaki poziom spożycia alkoholu w czasie ciąży może być bezpieczny. Picie alkoholu 
na jakimkolwiek etapie ciąży może mieć niekorzystny wpływ na rozwój płodu. Jeśli kobieta pije alkohol w 
czasie ciąży, przedostaje się on poprzez krwiobieg oraz łożysko do krwi nienarodzonego dziecka, co w 
konsekwencji może powodować alkoholowy zespół płodowy (FAS).

Zdaniem eksperta

„U dzieci, które w okresie płodowym były narażone na działanie alkoholu występuje wiele 
problemów behawioralnych i fizycznych, nawet jeżeli nie wskazano wszystkich objawów pozwalających 
na stwierdzenie u nich alkoholowego zespołu płodowego (FAS).  Są to problemy z koncentracją, 
zaburzenia motoryczne, problemy kognitywne, które mogą być odczuwalne przez całe życie.  ” - wyjaśnia 
Edwarda P. Riley profesor zwyczajny na Wydziale Psychologii oraz dyrektor Ośrodka Teratologii 
Behawioralnej na Uniwersytecie Stanowym w San Diego w USA i światowy ekspert ds. FAS - 
„Poalkoholowe zaburzenia w rozwoju neurologicznym mogą wynikać z faktu picia przez ciężarną kobietę 
mniejszych ilości alkoholu od takich, które wywołałyby FAS lub spożywania alkoholu w różnych etapach 
ciąży. Dlatego, najbezpieczniej jest unikać alkoholu w czasie ciąży, a także wówczas gdy podejmuje się 
starania zajścia w ciążę.”

Zobacz czat z profesorem Edwarda P. Riley: http://www.abcalkoholu.pl/polski/index.asp?pageid=130

Stanowisko Kompanii Piwowarskiej

Ponieważ nie stwierdzono jednoznacznie jaka ilość alkoholu może negatywnie wpływać na nienarodzone 
dziecko - najbezpieczniej jest unikać alkoholu w okresie ciąży. Kompania Piwowarska popiera takie 
stanowisko. A jako lider polskiego rynku piwa, przypomina swoim konsumentom o niebezpieczeństwie, 
jakie niesie ze sobą konsumpcja alkoholu przez kobiety ciężarne. Dlatego od czerwca br. KP wprowadziła 
nowe oznaczenie poświęcone właśnie problemowi konsumpcji alkoholu w ciąży na materiałach 
reklamowych swoich marek. Znaczek ten zastąpi obecnie używany znak „Żyj odpowiedzialnie” na 
materiałach w punktach sprzedaży, w prasie i w Internecie. Jest to kolejne działanie, którego celem jest 
edukacja konsumentów na temat odpowiedzialnej konsumpcji alkoholu. Więcej informacji na temat 
szkodliwego wpływu alkoholu podczas ciąży znajduje się na stronie: 
http://www.talkingalcohol.com/polski/index.asp?pageid=59

Nowy znak odpowiedzialnościowy zawiera hasło:

http://www.abcalkoholu.pl/polski/index.asp?pageid=130
http://www.talkingalcohol.com/polski/index.asp?pageid=59


Kilka słów o FAS

Powszechnie wiadomo, że picie alkoholu w ciąży może  niekorzystnie wpłynąć na rozwój płodu oraz 
doprowadzić do szerokiego zakresu wad wrodzonych, w tym alkoholowego zespołu płodowego (FAS). 
Osoby cierpiące na FAS może charakteryzować zdeformowana twarz, opóźniony rozwój i/lub 
uszkodzenie mózgu. Inne wady wrodzone mające związek z piciem alkoholu w czasie ciąży to m.in. 
uszkodzenia serca i nerek, upośledzenie słuchu i wzroku, zajęcza warga, upośledzony rozwój umysłowy 
oraz uszkodzenie centralnego układu nerwowego.

Więcej informacji na temat FAS, a także film obrazujący wpływ alkoholu na płód znajduje się na stronie: 
http://www.talkingalcohol.com/polski/index.asp?pageid=129

Do redaktora: 

Kompania Piwowarska - Lider branży piwowarskiej w Polsce 
Kompania Piwowarska jest największym przedsiębiorstwem piwowarskim w Polsce. Kilkusetletnie 
doświadczenia w warzeniu piwa, nowoczesne technologie i rygorystyczne przestrzeganie zasad produkcji 
na światowym poziomie gwarantują najwyższą jakość naszych produktów. Do portfela marek KP należą 
najpopularniejsze polskie piwa - m.in. Tyskie, Żubr, Lech, Dębowe Mocne, Redd's, a także 
międzynarodowe marki premium: Pilsner Urquell, Grolsch oraz Peroni Nastro Azzurro. Kompania 
Piwowarska (utworzona w 1999 roku) posiada trzy browary (w Tychach, Poznaniu i Białymstoku) oraz 
oddziały handlowe na terenie całego kraju. Kompania Piwowarska prowadzi także działalność społeczną 
nastawioną na walkę z wykluczeniem społecznym na tle ubóstwa oraz programy edukacyjne 
popularyzujące odpowiedzialność i umiar w konsumowaniu alkoholu. Wielkość sprzedaży  osiągniętej 
przez KP w roku finansowym zakończonym 31 marca 2011 r. wyniosła 14,1 mln hektolitrów piwa.

SABMiller – jeden z największych na świecie producentów piwa 
Kompania Piwowarska jest częścią jednego z największych na świecie producentów piwa - SABMiller plc. 
Grupa produkuje lub dystrybuuje piwo na sześciu kontynentach, a jej ogólnoświatowy portfel obejmuje 
międzynarodowe piwa premium, takie jak Grolsch, Miller Genuine Draft, Peroni Nastro Azzurro czy 
Pilsner Urquell oraz czołowe marki lokalne, takie jak Aquila, Castle, Miller Lite, Snow czy Tyskie. 
SABMiller jest jedną z największych na świecie (poza USA) firm rozlewających produkty Coca-Coli. W 
roku finansowym zakończonym 31 marca 2011 SABMiller osiągnął przychody w wysokości 28,3 mld USD 
oraz wypracował zysk brutto (EBITA) w wysokości 5 mld USD. SABMiller plc jest notowany na giełdach 
papierów wartościowych w Londynie i Johannesburgu.
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