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Ορισμός

Ο όρος αλκοολισμός αναφέρεται για πρώτη 
φορά από έναν Ολλανδό γιατρό στα τέλη της 
δεκαετίας του 1840, ενώ αναλύθηκε σε νόσο 
το 1972 από έναν Άγγλο γιατρό. Αλκοολισμός 
σημαίνει δηλητηρίαση από αλκοόλ και 
παρουσιάζεται σε δύο μορφές, την οξεία και 
χρόνια μέθη.



  

Οξεία Μέθη

Στην οξεία μέθη, ανάλογα με την ποσότητα του 
οινοπνεύματος που έχει καταναλωθεί και την 
κατάσταση του ατόμου υπάρχουν διαταραχές 
συνειδήσεως, αναστολή φραγμών, μειωμένη 

αντίληψη έως κώμα και θάνατος.



  

Οξεία Μέθη

Η οξεία δηλητηρίαση από το οινόπνευμα ,πιό 
γνωστή ως μέθη, αποτελεί συνηθισμένο επείγον 
ιατρικό πρόβλημα. Η οξεία μέθη χαρακτηρίζεται 
από διαταραχές μνήμης, κρίσης, προσανατολισμού, 
συνέργειας κινήσεων ,ενώ επηρεάζεται η ομιλία και 
επιβραδύνονται οι αντιδράσεις. Σε πολύ υψηλά 
επίπεδα το οινόπνευμα λειτουργεί ως αναισθητικό 
προκαλώντας καταστολή του ΚΝΣ, δυσλειτουργία 
του αυτόνομου νευρικού και κώμα.



  

Χρόνια Μέθη

Στη χρόνια μέθη έχουμε καθημερινή χρήση μεγάλης 
ποσότητας αιθανόλης.Τα άτομα με χρόνια μέθη, ειναι 
ανίκανα να αντισταθούν στην αυξημένη επιθυμία τους, 
οδηγούνται σιγά-σιγά σε αδυναμία να λειτουργήσουν εάν 
δεν πιουν, πράγμα καταστροφικό τόσο για τους ίδιους 
όσο και για τον περίγυρο. 



  

Χρόνια Μέθη

Στον χρόνιο αλκοολισμό, παρουσιάζονται 
διαταραχές:
➔ του νευρικού συστήματος (τρεμούλιασμα, 

παραισθήσεις,) 
➔ του ήπατος (αλκοολική κίρρωση, δηλαδή 

καταστροφή του ιστού του οργάνου) 
➔ του κυκλοφορικού συστήματος 

(αρτηριοσκλήρωση).



  

Συμπτώματα

● 1.Ανοχή

● 2.Ψυχολογική εξάρτηση (να έχεις επιθυμία για αλκοόλ, που ποικίλει από πολύ μικρή �
μέχρι πολύ μεγάλη)

● 3.Στερητικά συμπτώματα (να εκδηλώνονται σωματικές αντιδράσεις μετά τη διακοπή)�
● 4.Χρήση αλκοόλ για τον περιορισμό των στερητικών συμπτωμάτων�
● 5.Αποτυχημένες προσπάθειες να ελέγξει τη χρήση του αλκοόλ.�
● 6.Σπατάλη πολύ χρόνου που απαιτείται για τη λήψη αλκοόλ ή για την απαλλαγή από τη �

επήρειά του

● 7.Καταστροφικές συνέπειες από τη χρήση τόσο στο ίδιο το άτομο όσο και στο �
περιβάλλον του (προβλήματα στη δουλειά ή το σχολείο, διαφωνίες με τα άτομα του 
στενού περιβάλλοντος, αφιερώνει λιγότερο χρόνο σε χόμπι, ασθένειες)

● 8.Λήψη αλκοόλ πιο συχνά και σε μεγαλύτερες δόσεις απ  ότι σχεδίαζε.�
● 9.Συνεχίζει να πίνει αλκοόλ ακόμα κι αν γνωρίζει ότι του προκαλεί ζημιά



  

Επιπτώσεις

Το μακροπρόθεσμα, κλιμακούμενο επίπεδο της κατανάλωσης 
αλκοόλ, μπορεί να δημιουργήσει:

1.αντοχή και εξάρτηση, καθώς επίσης και 

τέτοια έντονη προσαρμογή του σώματος ώστε η διακοπή 
της χρήσης του, να μπορεί να προκαλέσει ένα

2.σύνδρομο στέρησης που χαρακτηρίζεται συνήθως από 
αϋπνία, στοιχεία υπερδραστηριότητας του αυτόνομου 
νευρικού συστήματος και συναισθήματα άγχους και 
έντονης ανησυχίας. 



  

Πως λειτουργεί το 
αλκοόλ?
Το αλκοόλ είναι φάρμακο και μάλιστα ισχυρά εξαρτησιογόνο 
ιδίως όταν καταναλώνεται για μεγάλη χρονική διάρκεια. 
Απορροφάται ταχέως από το στομάχι και διανέμεται γρήγορα 
σ’ όλα τα υγρά του σώματος. Το 90-95% διασπάται από τα 
ένζυμα του ήπατος, ενώ το υπόλοιπο αποβάλλεται από τους 
πνεύμονες, τα ούρα και τον ιδρώτα. 

Η γεύση, η οσμή και η ικανότητα των αλκοολούχων ποτών να 
προσφέρουν χαλάρωση και ευφορία τα κάνουν ιδιαίτερα 
δημοφιλή στους καταναλωτές ανεξαρτήτου ηλικίας και φύλου 
και ειδικά σε περιόδους γιορτών.



  



  

Κατάχρηση αλκοόλ 

Πως δημιουργείται ο αλκοολισμός; Πως γίνεται κανείς 
αλκοολικός;

Πολλοί παράγοντες έχουν επιπτώσεις στην απόφαση να αρχίσει 
κάποιος να πίνει, στην ανάπτυξη των προσωρινών προβλημάτων 
με το αλκοόλ στα εφηβικά έτη και στη δεκαετία των 20 ετών, και 
στην ανάπτυξη τελικά της εξάρτησης από το αλκοόλ. Η έναρξη της 
κατανάλωσης οινοπνεύματος εξαρτάται κατά ένα μεγάλο μέρος 
από κοινωνικούς, θρησκευτικούς, και ψυχολογικούς παράγοντες, 
αν και τα γενετικά χαρακτηριστικά φαίνεται επίσης ότι 
συμβάλουν.



  

Πως επιδρά το αλκοόλ 
στο σώμα μας

Η ικανότητα του σώματός σας να επεξεργάζεται το αλκοόλ εξαρτάται από την 
ηλικία, το βάρος, το φύλο
Οι επιδράσεις στο σώμα μας είναι ποικίλες και διαφορετικές.Θα πρέπει επίσης να 
αναφερθεί ο κίνδυνος που υπάρχει σε νεαρές εγκύους, που πίνουν υπερβολικά, 
να γεννήσουν παιδιά με σοβαρά προβλήματα, όπως διανοητική καθυστέρηση. 



  

Το φύλο παίζει ρόλο

Oι γυναίκες δεν μπορούν να καταναλώσουν τις ίδιες ποσότητες αλκοόλ 
με τους άντρες. Δεν πρόκειται για κάποια αντρική συνομωσία αλλά για 

βιολογικό γεγονός! Οι γυναίκες έχουν λιγότερα σωματικά υγρά από τους 
άντρες άρα η συγκέντρωση αλκοόλ στο αίμα τους είναι αναλογικά 

υψηλότερη. Έτσι, αν μια γυναίκα που ζυγίζει 60 κιλά καταναλώσει δύο 
μονάδες αλκοόλ, τότε ένας άντρας ίδιου μεγέθους πρέπει να 

καταναλώσει 3 μονάδες  για να φτάσει το αλκοόλ στο αίμα του στα ίδια 
επίπεδα.

http://www.eneap.com.gr/articlepage.php?article_id=72
http://www.eneap.com.gr/articlepage.php?article_id=72


  

Ομορφιά

Η υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ επηρεάζει αρνητικά την εμφάνιση 
τόσο των γυναικών όσο και των ανδρών. Η συστηματική κατανάλωση 
αφυδατώνει το σώμα και το δέρμα. Αυτό γίνεται γιατί εμποδίζει την 
απελευθέρωση αντι-διουρητικών ορμονών και τα νεφρά αποβάλλουν 
υπερβολική ποσότητα νερού.

Οι υπερβολικές ποσότητες αλκοόλ διαστέλλουν τα αιμοφόρα αγγεία που 
βρίσκονται κάτω από το δέρμα και καταλήγουν στην εμφάνιση 
αντιαισθητικών φλεβών στη μύτη και τα μάγουλα. 

Άσχημη αναπνοή; Το συκώτι μεταβολίζει τη μεγαλύτερη ποσότητα αλκοόλ 
αλλά το 5-10% αποβάλλεται από τα ούρα, την αναπνοή και τον ιδρώτα.



  

Όραση

Η υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ διαστέλλει τα 
αιμοφόρα αγγεία των ματιών τα οποία δείχνουν κόκκινα 
και «ματωμένα».

Επηρεάζει επίσης τα σήματα που στέλνουν τα μάτια στον 
εγκέφαλο, η όραση θολώνει και γίνεται δυσκολότερο να 
κρίνει κανείς τις αποστάσεις και τις ταχύτητες. Για το λόγο 
αυτό, σε πολλά τροχαία εμπλέκονται οδηγοί ή πεζοί με 
υψηλά επίπεδα αλκοόλ στο αίμα τους. 

http://www.eneap.com.gr/articlepage.php?article_id=103


  

Αίμα και έντερα

Η υπερβολική ποσότητα αλκοόλ ερεθίζει το στομάχι και 
μπορεί να οδηγήσει σε ναυτίες, κράμπες, κοιλιακούς 
πόνους και διάρροια.
Η κατανάλωση τροφής πριν ή κατά τη διάρκεια 
επιβραδύνει την απορρόφηση του αλκοόλ από το αίμα.



  

Εγκέφαλος

 

Το αλκοόλ δρα ως κατασταλτικό στον εγκέφαλο, το κέντρο ελέγχου του 
σώματος. Μπορεί να κάνει το άτομο που πίνει να αισθάνεται 
ευτυχισμένο για λίγο αλλά αυτό συνήθως ακολουθείται από κατάθλιψη. 

Η μακρόχρονη κατανάλωση αλκοόλ μπορεί να καταστρέψει τα 
εγκεφαλικά κύτταρα και να προκαλέσει απώλεια μνήμης και διανοητικά 
προβλήματα. 

Το αλκοόλ «κλέβει» νερό από τον εγκέφαλο. Έτσι, καθώς το σώμα 
ξεκινά το μεταβολισμό του αλκοόλ, το άτομο μπορεί να αισθανθεί 
ζαλάδα και πονοκέφαλο αν έχει καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ.



  

ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ



  

ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ

Εάν το αλκοόλ ήταν μια «απόδραση» από τα 
καθημερινά προβλήματα για σένα, μπορεί να 
θες να το κόψεις αλλά ταυτόχρονα να μην 
ξέρεις πώς να αντιμετωπίσεις τα προβλήματα 
αυτά. Μπορεί το άγχος σου να μεγαλώνει όταν 
σκέφτεσαι ότι δεν θα έχεις πια το αλκοόλ να σε 
βοηθάει. 



  

Θέσε στόχους. Σε 
σοβαρές περιπτώσεις 
εξάρτησης, συνίσταται 
να ζητήσεις τη βοήθεια 
κάποιου γιατρού ή 
κλινικής που θα 
μπορούσαν να 
ενισχύσουν την 
προσπάθεια σου με 
φαρμακευτική αγωγή.

ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ



  

Επίσης δεν είναι σπάνιες οι πτώσεις και τα 
ατυχήματα στο σπίτι ή στην εργασία που 

οφείλονται σε κατάχρηση αλκοόλ. Η μέθη είναι 
επίσης συχνά υπεύθυνη για εγκλήματα. Από 

σοβαρή κατάχρηση αλκοόλ μπορεί να επέλθει και 
θάνατος του χρήστη, κυρίως από καταστολή των 

αναπνευστικών κέντρων ή από αναρρόφηση 
εμετού.



  



  

ΤΕΛΟΣ

Σας ευχαριστούμε για 
την προσοχή σας!!!
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