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Při otravě alkoholem
je nutné okamžitě vyhledat
lékařskou pomoc.
Alkoholismus
je nemoc
Alkoholismus je chronická, často pozvolně
Otrava alkoholem vzniká v důsledku vypití
probíhající nemoc, projevující se jako fyzická
nebezpečného množství alkoholu. Může mít
i psychická závislost na alkoholu. Někdy se
smrtelné následky; v případě přežití pacienta
označuje jako alkoholová závislost.
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Nejlepší volbou je vždy pít střídmě a neúčast
nit se závodů v pití, kde se alkohol konzumuje
v nadměrném množství nebo příliš rychle.

Alkoholismus je
charakterizován
fyzickou a
psychickou
závislostí na
alkoholu.

Otrava alkoholem je pravděpodobnější
u nezletilých nebo nezkušených konzumentů.
Otrava alkoholem je nejčastěji spojována
s vypitím nadměrného množství alkoholu
v krátkém čase.

Někteří lidé mohou mít na alkoholu vážnou
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■■ Potřebarychlou
pít jen proto,
aby pomoc.
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Nikdy nenechte dotyčného, „aby se z toho vy
■■ Ztráta zájmu o jiné činnosti, koníčky nebo
spal“
– tato chyba by se mu mohla stát osudnou.
vztahyalkoholu v krvi může narůstat i poté,
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Podnikněte
kroky
Pokud jste u sebe (nebo někoho ze svých
Při otravě alkoholem je nutné okamžitě
blízkých) zaznamenali některé z uvedených
vyhledat lékařskou pomoc. Jak byste měli
příznaků, obraťte se s žádosti o pomoc
postupovat:
na lékaře, specialistu nebo protialkoholní
■léčebnu.
Nepanikařte.
■ Okamžitě zavolejte lékařskou pomoc –
volejte záchrannou službu.
■ Obraťte postiženého na bok (aby nedošlo
k udušení zvratky)
■ Udržujte postiženého v teple.
■ Zůstaňte s postiženým až do příjezdu
lékařské služby.
Nepokoušejte se danou osobu vystřízlivět
pomocí černé kávy nebo studené sprchy –
nebude to fungovat – ani ji neponechávejte se
z opilosti vyspat. Nemusela by se již probudit.
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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.
■

Mayo Clinic (US), Alcohol poisoning
www.mayoclinic.org/diseasesconditions/alcoholpoisoning/basics/deinition/con20029020

NIAAA (US), fakta o otravě alkoholem
■■ U.K. Department of Health, Alcohol
http://pubs.niaaa.nih.gov/publications/AlcoholOverdoseFactsheet/overdoseFact.pdf
Misuse (Užitečné
odkazy na
téma Poisoning?
■ MNT Knowledge Center (UK), What is Alcohol Poisoning?
How Dangerous
is Alcohol
SABMiller nenese žádnou odpovědnost
alkoholismu
britského
Ministerstva
www.medicalnewstoday.com/articles/215627.php
za obsah uvedený na externích webových
zdravotnictví)
stránkách.
www.dh.gov.uk/en/Publichealth/
Healthimprovement/Alcoholmisuse/
■■ Adult Children of Alcoholics World Service
■

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

Organization, Inc.
www.adultchildren.org
■■

■■

Alcohol Concern UK Services Directory
www.alcoholconcern.org.uk/servlets/
wrapper/services_directory.jsp

■■

U.S. SAMSHA Substance Abuse
Treatment Facility Locator (Vyhledávač
protialkoholních zařízení)
http://dasis3.samhsa.gov/

Alcoholics Anonymous Worldwide
www.alcoholics-anonymous.org
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