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Podnikněte
kroky
Pokud jste u sebe (nebo někoho ze svých
Máteli jakékoli dotazy k možným dopadům
blízkých) zaznamenali některé z uvedených
pití alkoholu na riziko mrtvice, poraďte se
příznaků, obraťte se s žádosti o pomoc
s vaším lékařem. Nepijte však alkohol pro
na lékaře, specialistu nebo protialkoholní
možné zdravotní přínosy – chceteli prospět
léčebnu.
svému zdraví, zaměřte se na zdravou stravu,
cvičení a další otázky životního stylu.

Fyzické abstinenční příznaky (nucení ke
zvracení, pocení, povrchní dýchání a třes)
projevující se při nemožnosti se napít
Potřeba pít jen proto, aby se konzument
cítil dobře nebo normálně
Ztráta zájmu o jiné činnosti, koníčky nebo
vztahy
Výpadky paměti – zapomínání na to, co se
stalo v době opilosti
Pití o samotě nebo snaha skrývat pití před
ostatními

talkingalcohol.com

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 Heart Association (US), Alcohol and Heart Disease
http://heart.org/HEARTORG/Conditions/More/MyHeartandStrokeNews/AlcoholandHeart
Disease_UCM_305173_Article.jsp

■■ U.K.
Department
of Health, Alcohol
Heart and Stroke Foundation (Canada), Excessive
alcohol
consumption
Misuse (Užitečné odkazy na téma
http://www.heartandstroke.com/site/c.iklQLcMWJtE/b.3484169/k.AC68/Stroke__Excessive_
SABMiller
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alkoholismu britského Ministerstva
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■ National Stroke Foundation (Australia), Alcohol and
Stroke
stránkách.
www.dh.gov.uk/en/Publichealth/
http://strokefoundation.com.au/preventstroke/riskfactors/alcoholandstroke/
Healthimprovement/Alcoholmisuse/
■■ Adult Children of Alcoholics World Service
■ Heart
and Stroke Foundation (South Africa), Alcohol
■■ U.S. SAMSHA Substance Abuse
Organization, Inc.
http://www.heartfoundation.co.za/alcohol/
Treatment Facility Locator (Vyhledávač
www.adultchildren.org
■ The Stroke Association (UK), Alcohol and Stroke
protialkoholních zařízení)
■■ Alcohol Concern UK Services Directory
http://www.stroke.org.uk/sites/default/iles/Alcohol%20and%20stroke_0.pdf
http://dasis3.samhsa.gov/
www.alcoholconcern.org.uk/servlets/
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Cílem stránek TalkingAlcohol.com je
pomáhat lidem kvaliikovaně se rozhodovat
ohledně pití alkoholu.
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Alcoholics Anonymous Worldwide
www.alcoholics-anonymous.org
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