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.Alkoholismus a související syndromy
a poruchy.
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Prostá opilost - do 1 promile (promile udává počet gramů čistého
alkoholu na litr krve) se objevuje bujará nálada, snížení sebekontroly,
zhoršení vnímání a koordinace; do 1,5 promile se výrazně snižují zábrany
i akceschopnost; do 2,5 promile jsou značně narušeny pohyby, může
narůstat sebelítost, agrese apod.; do 4 promile jde již o závažnou
intoxikaci (otravu) s poruchami základních životních funkcí; vyšší
hodnoty bývají již často smrtelné. Smrt u opilé osoby také často nastává
jako důsledek pádů, úrazů při bitkách nebo udušení zvratky.
Patická opilost – po malé dávce alkoholu dojde k razantní změně chování
– častá je agresivita, vnímání, cítění i myšlení. Dotyčný si pak většinou
nic nepamatuje.
Abstinenční syndrom – vzniká po vysazení alkoholu po delším "tahu" a
projevuje se úzkostí, depresivním laděním, třesem, zvracením, pocením,
slabostí aj. Stav může být komplikován deliriem, kde se navíc objevují
poruchy srdečního rytmu, halucinace, epileptické záchvaty, poruchy
vědomí a další příznaky. Tento stav je ono známé delirium tremens a jde
o stav akutně ohrožující život (v 10% případů končí letálně, tj. smrtí).
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Alkoholická halucinóza – projevuje se sluchovými i zrakovými
halucinacemi (hlasy, vidiny) a nastupuje po přerušení přísunu alkoholu.
Korzakovova alkoholická psychóza – projevuje se poruchami paměti,
intelektu, tupostí a apatií a přecházívá do demence.
Dále je to ještě alkoholická demence a alkoholická paranoidní psychóza.
Pokud alkohol zneužívá těhotná žena, hrozí u plodu vznik tzv.
alkoholického fetálního syndromu, který se projevuje retardací,
poruchami chování, deformací obličeje, malou hlavou aj. Plod je
zranitelný po celou dobu těhotenství, protože díky nezralosti tělesných
systémů neumí odbourávat placentou dodaný alkohol.
k tomuto tématu viz též článek o alkoholismu a příběh alkoholika na tomto webu
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Stáhněte si
relaxaci v mp3
* relaxační metody
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