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Někteří lidé mohou mít na alkoholu vážnou
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Potřeba vypít větší objem alkoholu k
dosažení požadovaného účinku

Fyzické abstinenční příznaky (nucení ke
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zvracení, pocení, povrchní dýchání a třes)
projevující se při nemožnosti se napít
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cítil dobře nebo normálně
mohou
být
Ztráta zájmu o jiné činnosti, koníčky nebo
vztahy
velmi
vážné.
■■

■■

■■

■■

■■

Výpadky paměti – zapomínání na to, co se
stalo v době opilosti
Pití o samotě nebo snaha skrývat pití před
ostatními
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ostatní stránky

Cílem stránek TalkingAlcohol.com
je pomáhat lidem kvaliikovaně se rozhodovat
ohledně pití alkoholu.

SABMiller nenese žádnou odpovědnost za obsah
uvedený na externích webových stránkách.
■

American Liver Foundation, AlcoholRelated Liver Disease
http://www.liverfoundation.org/abouttheliver/info/alcohol/

British Liver Trust, Patient Guide, Alcohol and Liver Disease
■■ U.K. Department of Health, Alcohol
www.britishlivertrust.org.uk/publications/downloadpublications/
Misuse(US),
(Užitečné
odkazy na téma
■ National Digestive Diseases Information Clearinghouse
Cirrhosis
SABMiller nenese žádnou odpovědnost
alkoholismu
britského
Ministerstva
http://digestive.niddk.nih.gov/ddiseases/pubs/cirrhosis/?control=Newsletters
za obsah uvedený na externích webových
zdravotnictví)
■ National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism (NIAAA) (US), Alcohol Alert No. 64,
stránkách.
www.dh.gov.uk/en/Publichealth/
Alcoholic Liver Disease
Healthimprovement/Alcoholmisuse/
■■ Adult Children of Alcoholics World Service
■ Patient UK, Alcohol and Liver Disease
■■ U.S. SAMSHA Substance Abuse
Organization, Inc.
http://www.patient.co.uk/health/alcoholandliverdisease
Treatment Facility Locator (Vyhledávač
www.adultchildren.org
protialkoholních zařízení)
■■ Alcohol Concern UK Services Directory
http://dasis3.samhsa.gov/
www.alcoholconcern.org.uk/servlets/
■

Cílem stránek TalkingAlcohol.com je
pomáhat lidem kvaliikovaně se rozhodovat
ohledně pití alkoholu.

wrapper/services_directory.jsp
■■

Alcoholics Anonymous Worldwide
www.alcoholics-anonymous.org
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