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D2 ALKOhOL, ALKOhOLFOgYASZTÁS 

A
A londoni kormány hadjáratot indított a mértéktelen ivászat ellen. A fiatalkorúak kö-

rében is egyre gyakoribb jelenség évente 20 milliárd fontos veszteséget okoz a brit gazda-
ságnak. 

Nicholas Ireland egy éjszaka három társával együtt berúgott, egyszer csak összeesett 
– és a mentők már nem tudtak segíteni rajta. A 17 éves fiú egy wimbledoni középiskola 
diákjaként tanulmányi kiránduláson járt Németországban. A végzetes estén hamburgi 
hotelszobájukban sört, vodkát és tequilát ivott barátaival; olyan sokat, hogy rosszul lett, és 
– mint a halottkém megállapította – belefulladt a saját hányadékába. A diák a legutóbbi, 
de nem az egyetlen fiatalkorú brit áldozata a féktelen ivászatnak, amellyel most igyekszik 
felvenni a harcot a londoni kormány. 

A helyzet ugyanis elkeserítő: a britek Európa legnagyobb ivói. Egy tavaly ősszel köz-
zétett felmérés szerint 40 millióan – vagyis a felnőtt lakosság 90 százaléka – fogyasztanak 
rendszeresen alkoholt (minden harmadik férfi és minden ötödik nő jóval többet az elfo-
gadhatónál), és hatmillió, jórészt 25 évesnél fiatalabb ember önt fel hetente legalább egy-
szer alaposan a garatra. 

1,3 millió gyermek életét keseríti meg Nagy-Britanniában a szülők italozása – idézte a 
hivatalos statisztikát a BBC internetes hírszolgálata, amely a múlt hónap végén – az Egész-
ségügyi Minisztérium kimutatása alapján – arról is beszámolt, hogy 1990–2000 között a tíz-
szeresére nőtt az alkoholfogyasztás az angol tizenévesek között, akik sokkal gyakrabban 
részegednek le, mint bármelyik másik európai országban élő társaik. Tavaly 3300 11–15 
éves gyermek került ilyen okból kórházba. Meglehetősen sötét képet fest az üdvhadsereg 
tavalyi felmérése is: e szerint a 14–17 éves korosztályban a lányok 22 és a fiúk 19 százaléka 
hajlamos az öncélú tivornyázásra. 

Az aggasztó adatok láttán egy Birmingham környéki kisváros, Presteigne polgármeste-
re felvetette, hogy fel kellene éleszteni a településen a 16. században bevezetett, de ma már 
figyelmen kívül hagyott rendelkezést, amely szerint gyermekek sötétedés után nem me-
hetnek ki az utcára. Egy közép-angliai kisvárosban, Wigtonban a húsvéti szünet idejére 
életbe is léptették ezt a tiltást este 9 és reggel 6 óra között a 16 évesnél fiatalabbak számára. 
Az akció olyan sikeresnek bizonyult, hogy – mint a BBC beszámolt róla – a szigor ellen 
tiltakozó emberi jogvédők szerint a nyári vakációra Nagy-Britannia 60 százalékában lesz 
már érvényben ilyen korlátozás.

B
Magyarországon becslések szerint 600–800 ezer ember küzd alkoholproblémákkal, de 

akad olyan szakember is, aki úgy tartja, hogy az egymilliót is elérheti a számuk. A Köz-
ponti Statisztikai Hivatal (KSH) 2002-es kimutatása 718 ezer alkoholistáról (545 ezer férfiról 
és 173 ezer nőről) tesz említést, akik közül nem egészen 37 ezren kértek orvosi segítséget. 
Funk Sándor, a Nyírő Gyula Kórház addiktológiai osztályának és kijózanító állomásának 
osztályvezető főorvosa a HVG-nek elmondta: a hazánkban élő 6 millió felnőtt közül lega-
lább minden tizedik alkoholista, és 60 ezerre tehető a súlyosan veszélyeztetettek vagy már 
betegek, függők száma. Ugyanennyien lehetnek az úgynevezett abuzív alkoholisták, vagy-
is azok, akik nem éreznek ugyan ellenállhatatlan vágyat a szesz iránt, de ha egyszer elkez-
denek inni, akkor – bizonyos genetikai hajlam következtében – képtelenek abbahagyni. 
Mintegy hatezer ember szorul folyamatos kórházi ellátásra alkoholproblémái miatt. 
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A KSH adatai szerint az egy főre jutó éves alkoholfogyasztás hazánkban több mint 10 
liter tiszta szesznek felel meg, amivel nemzetközi összehasonlításban is az élmezőnyben 
van Magyarország. Problémás ivónak az tekinthető, aki napi 100 gramm tiszta szeszt, azaz 
egy liter bort, 3 üveg sört vagy 2–3 deci töményet fogyaszt el. A férfiak 43 százaléka sört, 
41 százaléka bort vagy pezsgőt, 16,5 százaléka pedig röviditalt iszik. A nőknél viszont 53 
százalék körül van a borfogyasztók száma, és jóval nagyobb arányban (24,1 százalék) fogy 
körükben a tömény szesz, ami azzal is magyarázható, hogy sokuknak titkolniuk kell alko-
holizmusukat, tehát olyasmit isznak, amiből kevés is gyorsan hat.

Az alkoholisták többsége javakorabeli ember, a függőség kialakulásához ugyanis 15–20 
év kell, ugyanakkor az abuzív (környezet hatása miatti) ivás kortól független: már 14–16 
évesek is kértek orvosi segítséget ilyen gondok miatt. Az italozás „korhatára” egyébként 
Magyarországon is csökken, legalábbis erről tanúskodik egy felmérés, amelyet nemrégi-
ben ismertetett a Magyar Hírlap. Az ESPAD (European School Survey Project on Alcohol 
and Other Drugs) program keretében tavaly elvégzett kutatás adatai azt mutatják, hogy 
a középiskola második osztályában tanuló gyerekek 95,2 százaléka találkozott már az al-
kohollal (kilenc éve még „csak” 91,4 százalékos volt ez az arány), és az elsős-másodikos 
korosztályban az egy alkalommal elfogyasztott tiszta szesz mennyisége meghaladja a fél 
decit. 1995-ben a fiúk csaknem 61 és a lányok valamivel több mint 46 százaléka ismerte be, 
hogy volt már részeg, tavaly viszont már 72,3, illetve 65,7 százalék volt ez az arány.

C
Mi az alkohol?
Az alkohol gyümölcsök, zöldségek vagy magvak erjesztésével készül. 

Mely szerek tartoznak ide?
Az ital alkoholtartalma alapján az alkoholokon belül különböző csoportokat különíthe-
tünk el. A legalacsonyabb az alkoholtartalmuk a söröknek, ennél magasabb a boroknak, s 
a legmagasabb az égetett szeszeknek (pálinka, vodka, whisky stb.).

Hozzászokás
Folyamatos használat mellett egyre növekvő mennyiség használata jelentkezik.

Okoz-e függőséget?
Az alkohol használata súlyos testi és lelki függőséghez vezet.

Elvonási tünetek
Az alkohol elvonásakor ingerlékenység, remegés (főleg a kezek remegése), alvászavar, al-
vási képtelenség, hányinger, hányás, hallucinációk, téves képzelgések, verejtékezés je-
lentkezik. Jellemző még a rossz közérzet, nyugtalanság, a szorongás, a depresszió kiala-
kulása. 

Miért használják az alkoholt?
Az alkoholt elsősorban feszültségoldó, ellazító hatása miatt használják. Az alkohol oldja a 
gátlásokat, az alkohol hatása alatt álló személy könnyebben kezdeményez kapcsolatokat, 
könnyebben ismerkedik, így sokan elsősorban társas összejöveteleken, házibulikon, disz-
kóban használják az alkoholt.
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Az alkoholfogyasztás veszélyei
Az alkoholfogyasztás súlyos testi és lelki függőséghez vezet.
Az alkoholfogyasztás súlyosan károsítja a szervezetet: az alkohol a szervezetbe kerülve 

idegméregként viselkedik, pusztítja az idegsejteket. Ezt a hatását a szervezet minden ré-
szén kifejti, így károsítja a májat (májzsugor), az agyat, a szívet (szívinfarktus), az izmokat, 
a hormonrendszert, a gyomor- és bélműködést (emésztőrendszer rákjai). Magyarorszá-
gon évente kb. 7000 ember hal meg évente alkohol okozta májzsugorban.

A rendszeres alkoholfogyasztás súlyos korai szellemi leépüléshez, elbutuláshoz, agyi 
érelmeszesedéshez, az emlékezet romlásához vezethet.

A terhesség alatti alkoholfogyasztás növeli a problémák megjelenésének valószínűsé-
gét a terhesség és a szülés alatt, valamint az újszülött súlyos szellemi és testi károsodásá-
hoz vezethet.

Az alkohol túladagolása halálhoz vezethet.
Az alkohol hatása alatti vezetés, biciklizés balesethez vezethet. Már a legkisebb mennyi-

ségű alkohol elfogyasztása is hatással van az ítélőképességre. Magyarországon minden 
tizedik közúti balesetet alkohol hatása alatt vezető személy okozza.

Az alkohol használata fokozott agresszióhoz vezethet, illetve nagymértékben csökken a 
használó ítélőképessége. Magyarországon minden harmadik erőszakos bűncselekményt 
alkohol hatása alatt követik el.

Az alkohol más drogokkal való együttes használata fokozott veszélyt jelent. Az alkohol 
depresszáns gyógyszerekkel történő együttes használata például nagyon nagymértékben 
növeli a halálos túladagolás veszélyét.
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