


• ALKOHOL to środek odurzający, silnie wpływający na psychikę, funkcjonowanie 
organizmu i zachowanie człowieka.

• Jest znany i pity na całym świecie, jednak różnie bywa z tzw. "kulturą picia". 
• Polska należy do krajów o niechlubnych tradycjach, gdzie pije się alkohole 

wysokoprocentowe, w dużych ilościach



Znanych i używanych napojów alkoholowych na 
świecie jest mnóstwo, Choć sprzedawanie 
alkoholu jest nielegalne, to i tak większość dzieci 
łatwo znajduje do niego dostęp. Zawartość 
procentowa alkoholu bywa bardzo różna: od 0,5% 
dla niektórych niskoalkoholowych gatunków 
piwa, po 75% w niektórych rumach. Tak 
naprawdę istotna jest ilość czystego alkoholu 
wchłonietego podczas jednego seansu picia.







Rady dla rodziców i wychowawcówRady dla rodziców i wychowawców

•• Nie częstuj swojego dziecka alkoholem.Nie częstuj swojego dziecka alkoholem.
•• Rozmawiaj z dzieckiem o alkoholu.Rozmawiaj z dzieckiem o alkoholu.
•• Naucz się uważnie słuchać dziecka.Naucz się uważnie słuchać dziecka.
•• Pomóż dziecku dobrze czuć się ze sobą.Pomóż dziecku dobrze czuć się ze sobą.
•• Pomóż dziecku radzić sobie z naciskiem grupy rówieśniczej.Pomóż dziecku radzić sobie z naciskiem grupy rówieśniczej.
•• Zachęcaj dzieci do zajęć sportowych.Zachęcaj dzieci do zajęć sportowych.
•• Nie proś dziecko, by kupowało Ci alkohol.Nie proś dziecko, by kupowało Ci alkohol.
•• Sam bądź dobrym przykładem.Sam bądź dobrym przykładem.



Mówiąc ALKOHOL zazwyczaj mamy na myśli etanol, który to jest składnikiem napojów Mówiąc ALKOHOL zazwyczaj mamy na myśli etanol, który to jest składnikiem napojów 
alkoholowychalkoholowych –– wódek, piw, win i wielu innych. Wprowadzony do organizmu alkohol zostaje wódek, piw, win i wielu innych. Wprowadzony do organizmu alkohol zostaje 
szybko wchłonięty. Alkohol etylowy (C2H5OH) jest substancją hydrofilną, która łatwo miesza się szybko wchłonięty. Alkohol etylowy (C2H5OH) jest substancją hydrofilną, która łatwo miesza się 
ww dowolnych ilościach wody, dzięki czemu przenika do krwi idowolnych ilościach wody, dzięki czemu przenika do krwi i płynów tkankowych. Wraz zpłynów tkankowych. Wraz z krwią krwią 
alkohol roznoszony jest po całym organizmie. Atakując mózg wpływa na zwolnienie działania alkohol roznoszony jest po całym organizmie. Atakując mózg wpływa na zwolnienie działania 
komórek mózgowych. Alkohol powoduje zmniejszanie sprawności zdolności umysłowej i fizycznej, komórek mózgowych. Alkohol powoduje zmniejszanie sprawności zdolności umysłowej i fizycznej, 
choć pijącemu wydaje się, że myśli szybciej, jaśniej i śmielej. Jednak po pewnym czasie u pijącego choć pijącemu wydaje się, że myśli szybciej, jaśniej i śmielej. Jednak po pewnym czasie u pijącego 
pojawiają się:pojawiają się:

•• nieskoordynowane ruchynieskoordynowane ruchy

•• chwiejny krok chwiejny krok 

•• plączący się język plączący się język 

•• opóźniony czas reakcji opóźniony czas reakcji 

Szybkość występowania skutków alkoholu zależy od:Szybkość występowania skutków alkoholu zależy od:

•• dawki alkoholu dawki alkoholu 

•• jego stężenia jego stężenia 

•• indywidualnych własności organizmu indywidualnych własności organizmu 

•• przyzwyczajenia organizmu do używania alkoholu przyzwyczajenia organizmu do używania alkoholu 



WPŁYW ZAWARTOŚCI ALKOHOLU WE KRWI NA ZACHOWANIE WPŁYW ZAWARTOŚCI ALKOHOLU WE KRWI NA ZACHOWANIE 
CZŁOWIEKACZŁOWIEKA



Niektóre napoje alkoholowe, jeśli spożywane są w umiarkowanych ilościach, pozytywnie wpływają na stan Niektóre napoje alkoholowe, jeśli spożywane są w umiarkowanych ilościach, pozytywnie wpływają na stan 
zdrowia. Picie niewielkich ilości wysokoprocentowych trunków może mieć korzystny wpływ na nasze zdrowia. Picie niewielkich ilości wysokoprocentowych trunków może mieć korzystny wpływ na nasze 
zdrowie. Stwierdzono bowiem, że alkohol:zdrowie. Stwierdzono bowiem, że alkohol:

•• rozszerza naczynia krwionośne, dzięki czemu krew może szybciej krążyć w naszym organizmie rozszerza naczynia krwionośne, dzięki czemu krew może szybciej krążyć w naszym organizmie 

•• dotlenia mózg dotlenia mózg 

•• zwiększa we krwi poziom tzw. dobrego cholesterolu, który chroni układ krwionośny przed zmianami zwiększa we krwi poziom tzw. dobrego cholesterolu, który chroni układ krwionośny przed zmianami 
miażdżycowymi miażdżycowymi 

•• ułatwia trawienieułatwia trawienie

Niektórzy naukowcy twierdzą nawet, że pijąc dziennie lampkę czerwonego wina z winogron można Niektórzy naukowcy twierdzą nawet, że pijąc dziennie lampkę czerwonego wina z winogron można 
przedłużyć sobie życie. Natomiast w białym winie odkryto substancje bakteriobójcze, które niszczą zarazki przedłużyć sobie życie. Natomiast w białym winie odkryto substancje bakteriobójcze, które niszczą zarazki 
salmonelli. Mówiąc o alkoholu, nie wypada chyba pominąć piwa. Trunek ten ma silne właściwości salmonelli. Mówiąc o alkoholu, nie wypada chyba pominąć piwa. Trunek ten ma silne właściwości 
moczopędne. Z tego właśnie powodu niektórzy lekarze zalecają je czasem pacjentom, którzy mają skłonność moczopędne. Z tego właśnie powodu niektórzy lekarze zalecają je czasem pacjentom, którzy mają skłonność 
do tworzenia się piasku i kamieni w nerkach. do tworzenia się piasku i kamieni w nerkach. 
Wiele osób nie potrafi jednak pić z umiarem i nadużywa alkoholu, popadając w alkoholizm, który jest Wiele osób nie potrafi jednak pić z umiarem i nadużywa alkoholu, popadając w alkoholizm, który jest 
przyczyną wielu groźnych chorób, a nawet śmierci. przyczyną wielu groźnych chorób, a nawet śmierci. 



Układ nerwowyUkład nerwowy

W obwodowym układzie nerwowym na plan pierwszy wysuwa się zapalenie wielonerwoweW obwodowym układzie nerwowym na plan pierwszy wysuwa się zapalenie wielonerwowe. . Zmianom Zmianom 
tym tym towarzyszą prawie zawsze zmiany mięśniowe towarzyszą prawie zawsze zmiany mięśniowe charakteryzujące się charakteryzujące się osłabieniem siły i zanikami osłabieniem siły i zanikami 
mięśnimięśni. . Przewlekłe spożywanie etanolu może również spowodować poważne problemy ze wzrokiem Przewlekłe spożywanie etanolu może również spowodować poważne problemy ze wzrokiem 
będące wynikiem uszkodzenia pozagałkowej części nerwu wzrokowegobędące wynikiem uszkodzenia pozagałkowej części nerwu wzrokowego.. Ze zmianami w ośrodkowym Ze zmianami w ośrodkowym 
układzie nerwowym związane jest także występowanie drgawkowych napadów nazywanych często układzie nerwowym związane jest także występowanie drgawkowych napadów nazywanych często 
padaczką alkoholową. W autonomicznym układzie nerwowym, wynikiem działania alkoholu może być padaczką alkoholową. W autonomicznym układzie nerwowym, wynikiem działania alkoholu może być 
neuropatia nerwu błędnego, którego uszkodzenie powoduje porażenie podniebienia miękkiego, gardła i neuropatia nerwu błędnego, którego uszkodzenie powoduje porażenie podniebienia miękkiego, gardła i 
krtani.krtani.

Układ pokarmowyUkład pokarmowy

Najczęściej spotykane w układzie pokarmowym zmiany to przewlekłe stany zapalne błon śluzowych Najczęściej spotykane w układzie pokarmowym zmiany to przewlekłe stany zapalne błon śluzowych 
jamy ustnej, przełyku, żołądka i dwunastnicy, zaburzenie pracy jelit oraz upośledzenie wchłaniania jamy ustnej, przełyku, żołądka i dwunastnicy, zaburzenie pracy jelit oraz upośledzenie wchłaniania 
prowadzące do powstania niedoborów pokarmowych. Alkohol powoduje osłabienie zwieracza prowadzące do powstania niedoborów pokarmowych. Alkohol powoduje osłabienie zwieracza 
przełyku i urazowe pęknięcia przełyku. przełyku i urazowe pęknięcia przełyku. 



Zaburzenia rytmu pracy sercaZaburzenia rytmu pracy serca

Zarówno ostre zatrucie alkoholem jak i jego przewlekłe spożywanie mogą powodować niemiarowość Zarówno ostre zatrucie alkoholem jak i jego przewlekłe spożywanie mogą powodować niemiarowość 
lub zaburzenia rytmu pracy sercalub zaburzenia rytmu pracy serca..

NadciśnienieNadciśnienie

Liczne badania wskazują na to, że częste spożywanie alkoholu ma ścisły związek z większą skłonnością Liczne badania wskazują na to, że częste spożywanie alkoholu ma ścisły związek z większą skłonnością 
do nadciśnienia.do nadciśnienia. JJestest onoono głównym czynnikiem ryzyka wystąpienia krwotoku mózgowego lub udaru głównym czynnikiem ryzyka wystąpienia krwotoku mózgowego lub udaru 
oraz zawału serca.oraz zawału serca.

Układ odpornościowyUkład odpornościowy

Przewlekłe spożywanie alkoholu hamuje funkcje układu odpornościowego co objawia się Przewlekłe spożywanie alkoholu hamuje funkcje układu odpornościowego co objawia się 
zwiększoną wrażliwością na choroby zakaźne, zapalenie płuc, gruźlicę czy nawet raka. zwiększoną wrażliwością na choroby zakaźne, zapalenie płuc, gruźlicę czy nawet raka. 

Układ oddechowyUkład oddechowy

Spotykane często, u osób nadmiernie pijących, przewlekłe zapalenia błony śluzowej tchawicy i Spotykane często, u osób nadmiernie pijących, przewlekłe zapalenia błony śluzowej tchawicy i 
oskrzeli prowadzą do zwiększonej podatności na choroby układu oddechowegooskrzeli prowadzą do zwiększonej podatności na choroby układu oddechowego. . U osób U osób 
nadużywających alkoholu 10nadużywających alkoholu 10--krotnie częściej występuje rak jamy ustnej, krtani oraz tchawicy.krotnie częściej występuje rak jamy ustnej, krtani oraz tchawicy.



Alkohol po wypiciuAlkohol po wypiciu nie zostaje w całości strawiony w żołądku, lecz przedostaje się do krwi nie zostaje w całości strawiony w żołądku, lecz przedostaje się do krwi 
i tą drogą rozprowadzany jest po całym organizmie. Dociera do wszystkich jego i tą drogą rozprowadzany jest po całym organizmie. Dociera do wszystkich jego 
komórek komórek -- dlatego też skutki wypicia po pewnym czasie odczuwalne są w całym ciele.dlatego też skutki wypicia po pewnym czasie odczuwalne są w całym ciele.

Alkohol przyspieszaAlkohol przyspiesza bicie serca, zmienia ciśnienie krwi. Jest silnym obciążeniem dla bicie serca, zmienia ciśnienie krwi. Jest silnym obciążeniem dla 
wątroby, bez działania której nie mógłby zostać strawiony i wydalony z organizmu. wątroby, bez działania której nie mógłby zostać strawiony i wydalony z organizmu. 
Jednak rozkładając alkohol na nietrujące substancje, wątroba sama ulega zatruciu, co u Jednak rozkładając alkohol na nietrujące substancje, wątroba sama ulega zatruciu, co u 
osób nadużywających systematycznie alkoholu prowadzi często do choroby zwanej osób nadużywających systematycznie alkoholu prowadzi często do choroby zwanej 
marskością wątrobymarskością wątroby

ZakłócaZakłóca funkcjonowanie komórek nerwowych i mózgu, Powoduje zaburzenia pamięci, funkcjonowanie komórek nerwowych i mózgu, Powoduje zaburzenia pamięci, 
utrudnia przypominanie sobie czegoś i zapamiętywanie nowych informacji, wywołuje utrudnia przypominanie sobie czegoś i zapamiętywanie nowych informacji, wywołuje 
zakłócenia równowagi, osłabia refleks, uniemożliwia koncentrację, utrudnia zakłócenia równowagi, osłabia refleks, uniemożliwia koncentrację, utrudnia 
podejmowanie decyzji. Zakłóca działanie zmysłów podejmowanie decyzji. Zakłóca działanie zmysłów -- wzroku, słuchu, powonienia, wzroku, słuchu, powonienia, 
smaku i dotyku, może nawet wywołać halucynacje.smaku i dotyku, może nawet wywołać halucynacje.

Po alkoholu człowiekPo alkoholu człowiek często robi rzeczy, których normalnie nigdy by nie zrobił, zakłóceniu często robi rzeczy, których normalnie nigdy by nie zrobił, zakłóceniu 
ulega bowiem zdroworozsądkowa i moralna ocena rzeczywistości. ulega bowiem zdroworozsądkowa i moralna ocena rzeczywistości. 

Niektórzy po alkoholu wpadają w przygnębienie i depresję, inni przeciwnie Niektórzy po alkoholu wpadają w przygnębienie i depresję, inni przeciwnie -- stają się stają się 
podnieceni, a nawet agresywni.podnieceni, a nawet agresywni.

Nawet jeśli po niewielkiej ilości alkoholu młody człowiek poczuje się rozluźniony, to po Nawet jeśli po niewielkiej ilości alkoholu młody człowiek poczuje się rozluźniony, to po 
jakimś czasie dobre samopoczucie przechodzi w oszołomienie i otępienie.jakimś czasie dobre samopoczucie przechodzi w oszołomienie i otępienie.



•• 1. Najmocniejszy alkohol wyprodukował w okresie międzywojennym 1. Najmocniejszy alkohol wyprodukował w okresie międzywojennym 
Estoński Monopol Alkoholowy. Destylowany z ziemniaków alkohol miał moc Estoński Monopol Alkoholowy. Destylowany z ziemniaków alkohol miał moc 
98 procent98 procent

•• 2. Najdroższym alkoholem dostępnym na rynku jest "Springbank 1919 Malt 2. Najdroższym alkoholem dostępnym na rynku jest "Springbank 1919 Malt 
Whisky", którego butelka kosztuje 10 800 dolarów, czyli ponad 43 000 Whisky", którego butelka kosztuje 10 800 dolarów, czyli ponad 43 000 
złotychzłotych

•• 3. 14,8 promila alkoholu we krwi miał Tadeusz S., który w 1995 roku jadąc 3. 14,8 promila alkoholu we krwi miał Tadeusz S., który w 1995 roku jadąc 
samochodem, spowodował wypadek pod Wrocławiem. Wynik badania był tak samochodem, spowodował wypadek pod Wrocławiem. Wynik badania był tak 
nieprawdopodobny, ze powtarzano je pięciokrotnie, zawsze z takim samym nieprawdopodobny, ze powtarzano je pięciokrotnie, zawsze z takim samym 
rezultatem. Mężczyzna zmarł kilkanaście dni później w wyniku obrażeń rezultatem. Mężczyzna zmarł kilkanaście dni później w wyniku obrażeń 
odniesionych w wypadkuodniesionych w wypadku..



•• 4. Najmłodszym klientem w polskich izbach 4. Najmłodszym klientem w polskich izbach 
wytrzeźwień był pięcioletni chłopiec, u którego wytrzeźwień był pięcioletni chłopiec, u którego 
stwierdzono 1,4 promila alkoholu. Chłopca uratowano stwierdzono 1,4 promila alkoholu. Chłopca uratowano 
w szpitalu w Płocku w 1995 roku. Matka dziecka w szpitalu w Płocku w 1995 roku. Matka dziecka 
tłumaczyła, ze syn wypił wino zostawione przez gości.tłumaczyła, ze syn wypił wino zostawione przez gości.

•• 5. Rekordzista przebywał w warszawskiej izbie 5. Rekordzista przebywał w warszawskiej izbie 
wytrzeźwień 152 razy w 1999 roku. I nie zapłacił ani wytrzeźwień 152 razy w 1999 roku. I nie zapłacił ani 
grosza. W sumie jest winien izbie 70 tys. zł.grosza. W sumie jest winien izbie 70 tys. zł.

•• 6. Lekarze pracujący w warszawskim "żłobku" 6. Lekarze pracujący w warszawskim "żłobku" 
wspominają mężczyznę, który upił się wraz ze swoim wspominają mężczyznę, który upił się wraz ze swoim 
psem wilczurem. Obaj nie mogli utrzymać się na psem wilczurem. Obaj nie mogli utrzymać się na 
nogach. Pan dochodził do siebie w izbie, a psa nogach. Pan dochodził do siebie w izbie, a psa 
odwieziono do schroniska na Paluchu.odwieziono do schroniska na Paluchu.


