Tünetek

Az alkohol legális drog. Gyümölcsök, zöldségek vagy
magvak erjesztésével készül.
A legelterjedtebb és legveszélyesebb szenvedélykeltő
anyag. Súlyos testi és lelki függőséget okoz.

Pszichés függés: az alkohol hiánya folyamatos szorongást okoz, ennek oldása reményében újra a pohárhoz
nyúl.
A lakosság közel egyharmada tekinthető rendszeres ivónak. A nagy ivók egy részéből alkoholbeteg lesz.
Alfa ivók: még nincs fizikai függés csak pszichésen függenek az alkoholtól, képesek önmegtartóztatásra.

Testi tünetek

Testi függés: az alkohol beépül a sejtekbe.
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Béta ivók: csak társaságban isznak (csak akkor isznak,
ha alkalom van rá).
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Gamma ivók: nem tudnak leállni az ivással (sárga földig típus).
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Epszilon ivók: bizonyos időszakokban történő rohamszerű ivás.
Bár az alkohol oldja a gátlásokat, a feszültséget, mégsem
élénkítő szer.
Gátlásoldó hatása az agressziót fokozó jellegében is
megmutatkozik.
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Delta ivók: periodikus gyakorisággal isznak, de akkor
nagy mennyiségben (nem bírom pia nélkül).
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Az alkohol biológiai hatásai károsak:
Túladagolás
esetén

 Rontja a munkateljesítményt, bénítja a reflexeket, hatására fellazul a figyelem és az ítélőképesség.
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 A lerészegedés tulajdonképpen heveny alkoholmérgezés.
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 A lerészegedés nagyon veszélyes, akár halálos
kimenetelű is lehet. Részegen könnyebb meggondolatlan cselekedetet végrehajtani, balesetet
szenvedni.

Az alkoholizmus következményei:
 Legfőbb szövődménye a májzsugor, mely évente
több ezer ember halálát okozza.
 Súlyosak az alkoholizmus lelki, idegrendszeri
szövődményei is (korai elbutulás, leépülés).
 Az alkoholizmus társadalmi kára jelentős.
A várható élettartam jelentősen csökken.
 A pszichiátriai betegségek és az öngyilkosságok
gyakoribbak.
 A bűnesetek nagy része alkoholos befolyásoltság alatt történik.

Igazságok az alkoholfogyasztással
kapcsolatos tévhitekről:
 Az alkohol nem gyógyszer, nem étvágygerjesztő,
nem melegítő és erőt adó ital, és a problémákat
sem oldja meg.
 A kávé az alkohol lebomlását nem gyorsítja meg,
sőt a koffein hatásának elmúlásával az alkoholos
tünetek fokozottan jelentkeznek.
 Az alkohol 90%-a a májban bomlik le, 10%-a

Járművezetés és alkohol
A látás már kis mennyiségű alkohol hatására is romlik:
 a szemmozgások lelassulnak,
 a szem nem tud gyorsan alkalmazkodni a távolságokhoz,
 a pupilla nehezen alkalmazkodik a megváltozott
fényviszonyokhoz,
 szűkül a látótér.
A mozgások pontatlanabbá válnak:
 romlik a jármű apró kitéréseinek észlelése,

változatlan formában a vizelettel, a kilélegzett le-

 a kormánykorrekciók gyakran pontatlanok, illetve
túlméretezettek,

vegővel, és a verejtékkel távozik. A verejtékezés

 a látás-mozgás koordináció csökken.

nem csökkenti lényegesen a kiürüléshez szükséges időt.
 Az étel késlelteti az alkohol felszívódását, de nem
akadályozza meg.
 A hideg zuhany, vagy a friss levegő éberebbé tesz, de az alkohol lebontását nem gyorsítja
meg.

ALKOHOL

A döntésekbe hiba csúszik:
 a döntési idő meghosszabbodik,
 a hibás döntések száma megnő,
 előtérbe kerülnek az ösztöncselekvések és az érzelmek,
 az indulatok féken tartása csökken.

A baleseti kockázat alkohol hatására gyorsan növekszik, az így az alkoholos állapotban okozott
balesetek általában súlyosabb kimenetelűek a
nem ittas állapotban okozott baleseteknél!
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