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Nádorová
Nádorová oonemocnení

Nádorová onemocnení

Alkohol může přispět ke vzniku některých typů
nádorových onemocnění.

Alkoholismus je nemoc
Alkoholismus je chronická, často pozvolně
Z některých odborných studií vyplývá,
probíhající nemoc, projevující se jako fyzická
že konzumace alkoholu může přispět
i psychická závislost na alkoholu. Někdy se
k propuknutí některých typů nádorových
označuje jako alkoholová závislost.
onemocnění. Například Mezinárodní agentura
pro
výzkum nádorových
onemocnění
(IARC)
Alkoholová
závislost může
být zapříčiněna
zjistila,
že nádory
v dutině
ústní,nebo
hltanu,
geneticky,
duševní
poruchou,
hrtanu,
jícnu, tlustém
střevu,
a játrech
dlouhodobou
nadměrnou
ažprsu
nezřízenou
běžně
souvisejí
s konzumací
alkoholu,
konzumací
alkoholických
nápojů.
přičemž při konzumaci alkoholu ve větším
Žádný léknež
na 50
alkoholismus
nebyl
množství
g denně je dosud
riziko těchto
vynalezen,
nicméně
při
dostatečné
vůli a
onemocnění vyšší.
snaze dokáže řada alkoholiků dlouhodobě
Alkohol
je spojován
i s při
dalšími
formami
nepít. Prvním
krokem
léčení
každého
nádorových
onemocnění,
například
plic,
člověka závislého
na alkoholu
je vůbec
žaludku,
a dělohy.
připustit slinivky
si, že člověk
má s pitím problém.
Jiné studie naopak prokazují, že střídmá
konzumace alkoholu může být spojována
s nižším rizikem karcinomu močového
měchýře, ledvin, vaječníků a prostaty.
Ovšem ani tak nelze vyzývat veřejnost ke
konzumaci alkoholických nápojů z důvodu
potenciálních zdravotních přínosů.

Alkoholismus je
charakterizován
fyzickou a
psychickou
závislostí na
alkoholu.

Podnikněte
kroky

Někteří lidé mohou mít na alkoholu vážnou

závislost,
aniž by vykazovali
jakékoli příznaky
Ke
vniku
karcinomu
alkoholismu.
může přispět řada
Varovné příznaky
různých
faktorů,
Zde je několik příznaků ukazujících na
problém s pitím
(seznam není zdaleka
např.
dědičnost,
úplný).
strava,
styl
Nutkání napít životní
se
Neschopnost v dané chvíli regulovat
nebo
kvalita
množství konzumovaného alkoholu
Potřeba vypít větší prostředí.
objem alkoholu k
životního
dosažení požadovaného účinku
■■
■■

Pokud jste u sebe (nebo někoho ze svých
Každá osoba je vystavena odlišným zdravot
blízkých) zaznamenali některé z uvedených
ním rizikům. Máteli jakékoli dotazy na téma
příznaků, obraťte se s žádosti o pomoc
zdravotních rizik i příznivých účinků konzu
na lékaře, specialistu nebo protialkoholní
mace alkoholu, promluvte si se svým lékařem.
léčebnu.
Nepijte alkohol pro možné zdravotní přínosy –
chceteli prospět svému zdraví, zaměřte se
na zdravou stravu, cvičení a další otázky život
ního 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 Cancer Society, Alcohol Use & Cancer
http://www.cancer.org/cancer/cancercauses/dietandphysicalactivity/alcoholuseandcancer

Cancer Research UK, Alcohol and Cancer
■■ U.K. Department of Health, Alcohol
www.cancerresearchuk.org/cancerinfo/healthyliving/alcohol/alcoholandcancer
Misuse (Užitečné odkazy na téma
■ Cancer Council NSW, Australia
SABMiller nenese žádnou odpovědnost
alkoholismu britského Ministerstva
http://www.cancercouncil.com.au/2397/newsmedia/getthefacts/cancer.preventiongetthefacts/
za obsah uvedený na externích webových
zdravotnictví)
alcoholandcancer2
stránkách.
www.dh.gov.uk/en/Publichealth/
■ International Agency for Research on Cancer (IARC)
Healthimprovement/Alcoholmisuse/
■■ Adult Children of Alcoholics World Service
http://www.iarc.fr/
■■ U.S. SAMSHA Substance Abuse
Organization, Inc.
■ IARC, Consumption of Alcoholic Beverages and Ethyl Carbamate, Monograph No. 96
Treatment Facility Locator (Vyhledávač
www.adultchildren.org
http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol96/mono96.pdf
protialkoholních zařízení)
■■ Alcohol Concern UK Services Directory
■ IARC, Consumption of Alcoholic Beverages, Monograph No. 100E
http://dasis3.samhsa.gov/
www.alcoholconcern.org.uk/servlets/
http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol100E/mono100E11.pdf
wrapper/services_directory.jsp
■

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

■■

Alcoholics Anonymous Worldwide
www.alcoholics-anonymous.org
© talkingalcohol.com
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