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Střídmá konzumace alkoholu může být prospěšná
srdci i kardiovaskulárnímu systému.

Alkoholismus je nemoc
Alkoholismus je chronická, často pozvolně
Střídmá konzumace alkoholu může působit
probíhající nemoc, projevující se jako fyzická
jako určitá ochrana před infarktem, cévními
i psychická závislost na alkoholu. Někdy se
chorobami, mrtvicí a úmrtími v souvislosti
označuje jako alkoholová závislost.
s kardiovaskulárním systémem. To platí ze
jména
pro muže
středního
starší, stejně
Alkoholová
závislost
můževěku
být a
zapříčiněna
tak
jako ženy
po menopauze.
geneticky,
duševní
poruchou, nebo
dlouhodobou nadměrnou až nezřízenou
konzumací alkoholických nápojů.

U
některých
Žádný lék na alkoholismus dosud nebyl
vynalezen, nicméně při dostatečné vůli a
lidí
může
mírná
snaze dokáže
řada alkoholiků
dlouhodobě
nepít. Prvním krokem při léčení každého
konzumace
člověka závislého na alkoholu je vůbec
připustit si, že člověk má s pitím problém.
alkoholu
poskytovat
určitou ochranu
Alkoholismus
před
infarktem.je

charakterizován
fyzickou a
psychickou
závislostí na
alkoholu.

Někteří lidé mohou mít na alkoholu vážnou
Může tomu tak být proto, že alkohol na
závislost, aniž by vykazovali jakékoli příznaky
pomáhá zvýšit koncentraci lipoproteinů
alkoholismu.
s vysokou hustotou (označovaných také jako
„HDL“ nebo „dobrý cholesterol“) v krvi a má
i Varovné
další příznivé
účinky na krev a cévy.
příznaky
Dlouhodobé
intenzivní
alkoholu jenavšak
Zde je několik
příznakůpití
ukazujících
spojováno
s
případy
hemoragického
infarktu,
problém s pitím (seznam není zdaleka
městnavého
srdečního selhání a ibrilace
úplný).
srdečních síní.Každá osoba je vystavena
■■ Nutkání napít se
odlišným
zdravotním rizikům.
■■ Neschopnost v dané chvíli regulovat
množství konzumovaného alkoholu
■■

■■

■■

■■

■■

■■

Podnikněte
kroky
Pokud jste u sebe (nebo někoho ze svých
Máteli jakékoli dotazy na téma zdravotních
blízkých) zaznamenali některé z uvedených
rizik i příznivých účinků konzumace alkoholu
příznaků, obraťte se s žádosti o pomoc
a dopadů na vaše zdraví, promluvte si
na lékaře, specialistu nebo protialkoholní
se svým lékařem nebo jiným zdravotním
léčebnu.
specialistou.
Nepijte alkohol pro možné zdravotní přínosy –
chceteli prospět svému zdraví, zaměřte se
na zdravou stravu, cvičení a další otázky
životního stylu.

Potřeba vypít větší objem alkoholu k
dosažení požadovaného účinku
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.
■

Australian Government Dept. of Veterans’ Affairs, Alcohol and Heart Disease
http://atease.dva.gov.au/therightmix/iles/2013/01/P01994C_Alcohol___Heart_Disease.pdf

British Heart Foundation, Alcohol and Heart Disease
■■ U.K. Department of Health, Alcohol
http://www.bhf.org.uk/hearthealth/prevention/healthyeating/alcohol.aspx
Misuse (Užitečné odkazy na téma
■ Drinking & You (UK), Alcohol and the Heart
SABMiller nenese žádnou odpovědnost
alkoholismu britského Ministerstva
http://www.drinkingandyou.com/site/uk/health/heart.htm
za obsah uvedený na externích webových
zdravotnictví)
■ National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism (NIAAA) (US), Alcohol Alert No. 45,
stránkách.
www.dh.gov.uk/en/Publichealth/
Alcohol and Coronary Heart Disease
Healthimprovement/Alcoholmisuse/
■■ Adult Children of Alcoholics World Service
http://pubs.niaaa.nih.gov/publications/aa45.htm
■■ U.S. SAMSHA Substance Abuse
Organization, Inc.
■ NIAAA (US), Beyond Hangovers  understanding alcohol’s impact on your health
Treatment Facility Locator (Vyhledávač
www.adultchildren.org
http://pubs.niaaa.nih.gov/publications/Hangovers/beyondHangovers.pdf
protialkoholních zařízení)
■■ Alcohol Concern UK Services Directory
■ World Health Organization, Global Status Report on Alcohol and Health (2014)
http://dasis3.samhsa.gov/
www.alcoholconcern.org.uk/servlets/
http://www.who.int/substance_abuse/publications/global_alcohol_report/msb_gsr_2014_1.pdf?ua=1
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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