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Rychlé či dlouhodobé pití
je nezodpovědné a nebezpečné.

Alkoholismus je nemoc
Alkoholismus je chronická, často pozvolně
Ať již hovoříme o „nadměrném pití“ nebo
probíhající nemoc, projevující se jako fyzická
„zneužívání alkoholu“, každý druh pití kde do
i psychická závislost na alkoholu. Někdy se
chází k rychlému opojení nebo dlouhodobé
označuje jako alkoholová závislost.
opilosti s sebou přináší riziko vážných spole
čenských,
i fyzických
následků.
Alkoholovápsychických
závislost může
být zapříčiněna
geneticky, duševní poruchou, nebo
dlouhodobou nadměrnou až nezřízenou
konzumací alkoholických nápojů.

Nadměrné
Žádný lék na alkoholismus dosud nebyl
vynalezen,
nicméně při dostatečné vůli a
pití
alkoholu
snaze dokáže řada alkoholiků dlouhodobě
nepít. Prvním způsobit
krokem při léčení každého
může
člověka závislého na alkoholu je vůbec
připustit si, že člověksociální,
má s pitím problém.
značnou
psychologickou
je
aAlkoholismus
fyzickou újmu.

charakterizován
fyzickou a
psychickou
závislostí na
alkoholu.

Někteří lidé mohou mít na alkoholu vážnou
Žádná obecná deinice pro alkoholové orgie
závislost, aniž by vykazovali jakékoli příznaky
neexistuje, vědecká ani lékařská. Důležité je
alkoholismu.
vědět co udělat pro to, aby k nim nedocházelo.
Nadměrné a dlouhodobé pití může být ne
Varovné Může
příznaky
bezpečné.
způsobit následující, případ
ně
k
uvedenému
přispět:ukazujících na
Zde je několik příznaků
problém
s pitím (seznam není zdaleka
otrava alkoholem
úplný).
nehody, včetně dopravních

■

Podnikněte
kroky
Pokud jste u sebe (nebo někoho ze svých
Bez ohledu na věk je takové chování nezod
blízkých) zaznamenali některé z uvedených
povědné a nebezpečné. Měli byste se mu
příznaků, obraťte se s žádosti o pomoc
zcela vyhnout.
na lékaře, specialistu nebo protialkoholní
léčebnu.

■

poškození
mozku
Nutkání napít
se nebo nervové soustavy
rizikové
chování
(např.chvíli
nechráněný
pohlavní
Neschopnost
v dané
regulovat
styk)
množství konzumovaného alkoholu
■ alkoholová závislost
■■ Potřeba vypít větší objem alkoholu k
■ mrtvice nebo kardiovaskulární potíže
dosažení požadovaného účinku
■■■ špatné studijní výsledky
Fyzické abstinenční příznaky (nucení ke
■ problémy
s docházkou
nebo
slabé výkony
zvracení, pocení,
povrchní
dýchání
a třes)
na
pracovišti
projevující
se při nemožnosti se napít
■■■
■■■

K■■ nadměrnému
nebo
dlouhodobému
pití
Potřeba pít jen
proto,
aby se konzument
může
v kterékoli
fázi života; nejedná se
cítildojít
dobře
nebo normálně
pouze
o problém nezletilých konzumentů.
■■ 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.
■

■

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

Centers for Disease Control and Prevention (US), Factsheets – Binge Drinking
www.cdc.gov/alcohol/factsheets/bingedrinking.htm
College Binge Drinking (US)
www.collegebingedrinking.net/aboutus.html

■■

U.K. Department of Health, Alcohol

International Center for Alcohol Policies, Extreme Misuse
Drinking(Užitečné odkazy na téma
SABMiller nenese žádnou odpovědnost
alkoholismu
britského Ministerstva
http://www.icap.org/PolicyIssues/ExtremeDrinking/
za obsah uvedený na externích webových
zdravotnictví)
■ Narconon International
stránkách.
www.dh.gov.uk/en/Publichealth/
www.narconon.org/
Healthimprovement/Alcoholmisuse/
■■ Adult Children of Alcoholics World Service
■ National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism (US), College Drinking: Changing the Culture
■■ U.S. SAMSHA Substance Abuse
Organization, Inc.
http://www.collegedrinkingprevention.gov/
Treatment Facility Locator (Vyhledávač
www.adultchildren.org
■ Drinkaware (UK), Binge drinking
protialkoholních zařízení)
■■ Alcohol Concern UK Services Directory
www.drinkaware.co.uk/understandyourdrinking/isyourdrinkingaproblem/bingedrinking
http://dasis3.samhsa.gov/
www.alcoholconcern.org.uk/servlets/
■

wrapper/services_directory.jsp
■■

Alcoholics Anonymous Worldwide
www.alcoholics-anonymous.org
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