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Про оп’яняючі властивості спиртних

напоїв люди знали ще з глибокої

давнини. 

Біблійна історія про виникнення

алкоголю, а саме вина, розповідає нам 

про випадок із Ноєм. В книзі Буття

читаємо: “І зачав був Ной, муж землі, 

садити виноград. І пив він вино та й 

упився…” (Бут. 9, 20-21).  



 Відомий мандрівник Миклухо-Маклай 

спостерігав папуасів Нової Гвінеї, що не 

вміли ще добувати вогонь, але вже

знавши прийоми готування хмільних

напоїв. 

 Чистий спирт почали одержувати в VI-

VII століттях араби і назвали його “аль 

коголь”, що означає “одурманюючий”. 

 Перегонка вина для одержання спирту 

різко збільшила пияцтво.



 У середньовіччя в Західній Європі також

навчилися одержувати міцні спиртні

напої шляхом возгонки вина й інших

цукристих рідин, що бродять. 

 Відповідно до легенди, уперше це

зробив італійський чернець Валентиус. 

Випробував знову отриманий продукт і 

прийшовши в стан сильного 

алкогольного сп’яніння, він заявив, що 

він відкрив чудодійний еліксир, що 

робить старця молодим, стомленого

бадьорим, тужного веселим. 



 З тих часів міцні алкогольні напої

швидко поширилися по країнах світу, 

насамперед за рахунок постійно

зростаючого промислового виробництва

алкоголю з дешевої сировини (картоплі, 

відходів цукрового виробництва і т.п.).









АЛКОГОЛЬ І АЛКОГОЛІЗМ

 Алкоголь – це універсальна отрута, яка 

діє на весь організм. 

 Особливо сильну шкідливу дію його

відчуває високоорганізована система 

організму – головний мозок. 

 Алкоголь нерівномірно розподіляється в 

тканинах тіла. 

 Найбільше його поглинає головний

мозок, тому що в нервових клітинах

головного мозку є велика кількість ліпідів, 

у яких алкоголь розчиняється краще, ніж

в інших середовищах. 



 Зберігається алкоголь у головному мозку

до 90 днів. 

 При важкому отруєнні алкоголем гине

декілька тисяч клітин сірої речовини

головного мозку.

 Алкоголіком може стати кожна людина, 

незважаючи на вік, стать, освіту, 

матеріальний статус і професію. 



 Помилковим є твердження, що 

алкоголіками є лише люди з маргінезу

суспільства. 

 Вживання алкоголю завжди має великий 

вплив на якусь із життєвих сфер.

 Алкоголізм вже давно вважається

невиліковною хворобою. Це хвороба, яка 

триває все життя. 

 Натомість, її розвиток можна затримати

через застосування відповідної терапії.



 Алкоголік п'є, щоб втекти від дійсності та 

відповідальності. 

 Хоча він і має почуття провини, але не 

може перестати пити, навіть, коли 

бачить, що це нищить все найцінніше в 

його житті та приносить страждання його

близьким. 

 Він є фізично і психічно (емоційно) 

узалежненим від алкоголю і глибоко

вірить в неможливість існування без 

нього. 



Як відбувається сп'яніння?

Алкоголь (етанол) починає надходити в 

кров вже через кілька хвилин після його

вживання і організм відразу ж починає

переробляти його в інші хімічні речовини.

У цьому процесі беруть участь шлунок, 

печінку і некотрие тканини нашого

організму, що володіють специфічними

ферментами. 



Основним органом, відповідальний за 

переробку етанолу все ж є печінка,яка за 

допомогою ферменту 

алкогольдегідрогенази здатна досить

швидко переробляти його в альдегід

оцтової кислоти (ацетальдегід). 

Ця речовина вельми токсична для нашого

організму - від нього страждають і клітини

головного мозку, і клітини печінки, а також

багато інших органів і системи.



На наступному етапі відбувається

переробка ацетальдегіду в оцтову кислоту, 

яка сама по собі вже абсолютно не токсична 

і бере участь у багатьох хімічних реакціях, 

що протікають в організмі людини. 

При цьому треба розуміти, що швидкість

цих реакцій залежить від індивідуальних

особливостей, статі і віку людини. 



Якщо ж людина зловживає алкоголем, то 

рано чи пізно обмін речовин порушується, 

що призводить до змін і «перекосів» у 

роботі органів і систем, до порушення

хімічних процесів в організмі хворого -

запускається коло патологічних процесів, 

що впливають один на одного. 

І розірвати це порочне коло буває не тільки

складно,але в запущених випадках і 

неможливо.



Проникнення алкоголю до клітин лобової

частки кори розкріпачує емоції людини, 

з'являються радість, сміх, легкість у 

судженнях. 

Якщо людина продовжує вживання

алкоголю, то поступово втрачається

контроль над нижчими відділами

головного мозку - втрачається

стриманість, соромливість, він говорить і 

робить те,що, ймовірно, не сказав би і не 

зробив будучи тверезим. 



Кожна нова порція спиртного усе більше

паралізує вищі нервові центри, не 

дозволяючи втручатися в діяльність нижчих

відділів мозку: 

порушуються координація рухів, наприклад, 

рух очей (предмети починають двоїтися), 

з'являється незграбна хитка хода ітд.



До найчастіших проявів

алкоголізму належать:

 Втрата контролю

Втрата контролю над уживанням алкоголю 

відбувається поступово. Спочатку алкоголік

втрачає контроль дуже рідко і випадково, 

потім це відбувається все частіше. 

В результаті перестає панувати також над 

тим, коли п'є.



 Розвиток хвороби

Це етап, під час якого алкоголік п'є все 

частіше, і на нього все менше можна

розраховувати. 

Вживання алкоголю стає його нав'язливою

ідеєю, і він зазвичай занедбує свої

обов'язки.



 Симптоми відвикання

В період перерв у вживанні алкоголю у 

хворого можуть з'являтися ознаки

відвикання: 

-ослаблення організму, пов'язане з 

відвиканням, 

-головні болі, 

-рвота, 

-трясіння, 

-знервованість,

-фрустрація,

-галюцинації. 

Інколи цей стан вимагає госпіталізації.



 Зміни особистості

Коли алкоголік п'є, його поведінка є 

протилежною до поведінки в тверезому 

стані.



 Провали пам'яті

З'являються провали пам'яті, цілі

фрагменти подій зникають. 

Усе більше справ відбувається поза 

свідомістю узалежненої особи.



Р. Хейлман виділяє вісім ознак

хворобливої залежності від алкоголю: 

1)постійні думки про алкоголь, 

2)підвищена виносливість до алкоголю, 

3)швидке споживання алкоголю, 

4)вживання алкоголю наодинці, 

5)вживання алкоголю як універсальних ліків, 

6)купування алкоголю на запас, 

7)незапланована випивка, 

8)провали з пам'яті моменту закінчення

випивки.



Концентрація алкоголю в крові

Порушення роботи нервової системи

напряму пов'язані з концентрацією

алкоголю в крові людини. 

 Коли кількість алкоголю складає 0,04-

0,05 відсотка:

вимикається кора головного мозку,

людина втрачає контроль над собою, 

втрачає здатність розумно міркувати. 



 При концентрації алкоголю в крові

0,1 відсотка:

пригнічуються більш глибокі відділи

головного мозку, що контролюють рухи. 

Рухи людини стають невпевненими і 

супроводжуються безпричинною радістю, 

пожвавленням, метушливістю.

! Однак, у 15 відсотків людей алкоголь може

викликати зневіру, бажання заснути. 



У міру збільшення вмісту алкоголю в крові

послабляється здатність людини до 

слухових і зорових сприйнять, 

притупляється швидкість рухових

реакцій.

 Концентрація алкоголю 0,2 відсотка:

впливає на області мозку, що 

контролюють емоційне поводження

людини. 

При цьому пробуджуються низинні

інстинкти,з'являється раптова

агресивність.



 Концентрація алкоголю в крові 0,3 % 

Людина, хоча і знаходиться у свідомості, 

але вже не розуміє того, що бачить і чує. 

Цей стан ще називають алкогольним

отупінням.



 Концентрація алкоголю в крові 0,4%

Веде до втрати свідомості. 

Людина засипає, подих її стає нерівним.

Може відбутися мимовільне спорожнення

сечового міхура.



 Концентрація алкоголю в крові

0,6 – 0,7 %

нерідким результатом є смерть.



Алкоголізм розвивається

за такою схемою: 

 Початкова фаза:

- Сп'яніння з випаданням пам'яті, 

"затьмарення". 

- Людина постійно думає про спиртне, йому

здається, що він випив недостатньо, він п'є

"взапас", у нього розвивається жадібність до 

алкоголю. 

- Однак він зберігає визнання своєї провини, 

уникає розмов про свою тягу до спиртного.



 Критична фаза: 

- Втрата контролю над собою після першого ж 

ковтка алкоголю. 

- Прагнення знайти виправдання своєму

пияцтву, опір усім спробам запобігти його

бажання випити. 

- Зарозумілість, агресивність. 

- Обвинувачування навколишніх у своїх лихах. 

- У нього починається запій, його друзями

стають випадкові собутильники. 

- Він змушений піти з постійної роботи, 

втрачає інтерес до усього, що не має

відносини до спиртного.



 Хронічна фаза: 

- щоденне похмілля, 

- розпад особистості, 

- помутніння пам'яті, 

- плутаність думки. 

- Людина п'є сурогати алкоголю, технічні

рідини, одеколон. 

- У нього розвиваються безпідставні

страхи, біла гарячка, інші алкогольні

психози

- Одним з характерних ускладнень під час 

запою є біла гарячка.



 Хронічна фаза: 

Біла гарячка – алкогольний психоз. 

- Вона виникає в стані похмілля, коли в 

п'яниці з'являються страх, безсоння, 

тремтіння рук, галюцинації- жахи (погоні, 

нападу і т.п.), слухові і зорові обмани у 

виді шумів, дзвоників, руху тіней. 

- Симптоми білої гарячки особливо 

виражені вночі. 

- Він бачить плазуючих навколо комах, 

пацюків, що нападають на нього

чудовиська, бандитів, відчуває біль від

укусів, ударів, чує погрози.



 Хронічна фаза: 

- Він бурхливо реагує на свої галюцинації: 

обороняється або біжить, рятуючи від

переслідування. 

- Удень галюцинації трохи загасають, хоча

хворий залишається збудженим, у нього

трясуться руки, він метушливий і не може

спокійно сидіти на одному місці.



 Хронічна фаза: 

Іншою формою психозу є алкогольне

марення:

- виникає і після короткочасного пияцтва, 

але, на відміну від білої гарячки, не 

супроводжується галюцинаціями. 

- переслідують нав'язливі думки.

- Найчастіше це марення підозрілості, 

переслідування, ревнощів. П'яниці, 

наприклад, здається, що проти нього

улаштований змова. Не бачачи виходу з  

положення, що створилося, він може

скінчити життя самогубством. -



Алкоголізм як хвороба родинна

 У залежній родині життя є нестерпним. 

Там все змішане, суцільний хаос. 

 У такій сім’ї є неможливим постійний та 

індивідуальний розвиток її членів, вона 

закрита для контактів. 

 Алкоголік весь час думає про пляшку, все 

його життя організовується навколо неї.



 Життя дружини чи матері поступово

поглинається зусиллями контролювати

частоту і кількість випитого алкоголю 

їхнім чоловіком чи сином. 

 Вдалі спроби ненадовго втримати

чоловіка від цього ілюзорно підтримують

оманливу віру в спробу контролювати

його. 

 Врешті-решт узалежнений спивається, 

його періоди тверезости стають щораз

коротшими або й зовсім зникають. 



 Діти в такій родині є емоційно

занедбаними, недолюбленими, з великим 

почуттям меншовартости та 

непотрібности, самотні, залякані, сумні.

 Якщо вони ще маленькі і начебто нічого

не розуміють, слід знати, що діти

відчувають все. 

 Вони знають, що мама весь час пильнує і 

хоче, щоб тато не напився, а тато – весь 

час хоче якось перехитрувати маму і 

знайти алкоголь. 



 Властиво, через це, алкоголізм слід

вважати хворобою всієї родини, а не 

лише людини, яка вживає психоактивні

речовини, що змінюють свідомість.



 Зловживання алкоголем одного з членів

подружжя часто є причиною розвалу

сім’ї. 

 За даними різних авторів, від 20 до 35 

відсотків цивільних розлучень спричинені

алкоголізмом у подружжі. 



Що чинити, щоб не пив (не пила): 

РЕКОМЕНДАЦІЇ

1. Пам’ятай, що алкоголізм є 

довготривалою хворобою

(фактично, на ціле життя). 

Якщо прагнеш допомогти узалежненому в 

одужанні, мусиш визнати цей факт і 

намагатись більше довідуватись про 

залежність від алкоголю.



Що чинити, щоб не пив (не пила): 

РЕКОМЕНДАЦІЇ

2. Не соромся цієї хвороби ані перед 

родичами, ані перед друзями. 

Ти можеш знайти дорогу до здоров’я

власної родини так само, як інші шукають

одужання від безлічі важких захворювань.



Що чинити, щоб не пив (не пила): 

РЕКОМЕНДАЦІЇ

3. Не вчиняй з алкоголіком так, немов це

неслухняна дитина. 

Адже ти не робила б так, якщо він був би 

хворий, наприклад, на цукровий діабет.



Що чинити, щоб не пив (не пила): 

РЕКОМЕНДАЦІЇ

4. Не інтелектуалізуй, не повчай, не давай 

настанов. 

Правда полягає в тому, що алкоголік все це

чув вже не один раз і знає про це.



Що чинити, щоб не пив (не пила): 

РЕКОМЕНДАЦІЇ

5. Не впускай у своє серце обіцянок, які не в 

змозі виконати алкоголік. 

Не вдавай, ніби віриш йому, це, зрештою, 

призведе до докорів сумління, що алкоголік

вже вкотре зумів тебе перехитрувати.



Що чинити, щоб не пив (не пила): 

РЕКОМЕНДАЦІЇ

6. Не вдавайся до маніпуляцій на зразок: 

«Якщо б ти мене кохав...». Вживання

алкоголю для узалежненого не може бути 

контрольованим «силою волі». 

Такий шантаж лише додасть до сумління

алкоголіка почуття провини і нічого не 

змінить. Це те саме, якщо сказати: «Коли б 

ти мене кохав, не захворів би на виразку

шлунка».



Що чинити, щоб не пив (не пила): 

РЕКОМЕНДАЦІЇ

7. Не вживай даремно погроз, яких не 

можеш виконати. Старайся обміркувати все 

до дрібниць, перш ніж щось промовляти

вголос. 

Звичайно, бувають ситуації, коли необхідно

робити терміново жорсткі кроки, чи для 

безпеки дітей, чи для власного захисту. 

Проте пусті балачки-погрози дозволять 

твоєму алкоголіку зробити висновок, що 

насправді серйозно ти нічого з них не 

виконаєш.



Що чинити, щоб не пив (не пила): 

РЕКОМЕНДАЦІЇ

8. Не намагайся вивідувати, скільки

алкоголю вживає узалежнений. 

Ти ніколи цього не знатимеш достеменно.



Що чинити, щоб не пив (не пила): 

РЕКОМЕНДАЦІЇ

9. Не шукай схованок алкоголіка. 

Ти лише змусиш його щоразу віртуозніше

вишукувати нові «нори».



Що чинити, щоб не пив (не пила): 

РЕКОМЕНДАЦІЇ

10. Не ховай, не зберігай вдома і не вживай

в присутності узалежненого алкоголю. 

Це провокує його ще настирливіше шукати

нові дози спиртного, зрештою, призводить

до того, що він напивається.



Що чинити, щоб не пив (не пила): 

РЕКОМЕНДАЦІЇ

11. Не сперечайся і не дорікай тоді, коли 

алкоголік знаходиться в нетверезому стані.



Що чинити, щоб не пив (не пила): 

РЕКОМЕНДАЦІЇ

12. Не випивай з алкоголіком в парі, 

міркуючи, що йому залишиться менше. 

Це до нічого доброго не приведе, він все 

одно буде напиватись. Ти теж можеш

почати узалежнюватись від алкоголю, а 

момент, коли алкоголік вирішить попросити

про допомогу, може не настати ще довший

час.



Що чинити, щоб не пив (не пила): 

РЕКОМЕНДАЦІЇ

13. Не заздри методу лікування, який

вибрав узалежнений. 

Часто нам здається, що любови до дому та 

родини повинно бути достатньо, щоб

алкоголік захотів перестати надмірно

вживати спиртне. Не почувайся відкинутою, 

коли алкоголік звернеться до инших людей 

по допомогу, щоб перестати пити і 

утримуватись в тверезості. Ти ж не була б, 

зрештою, ревнивою до лікаря, коли б той 

надавав медичну допомогу хворому.



Що чинити, щоб не пив (не пила): 

РЕКОМЕНДАЦІЇ

14. Не очікуй раптового одужання. 

Так як і в кожній хронічній хворобі, період

лікування та реабілітації є тривалим.

Можливі також рецидиви хвороби.



Що чинити, щоб не пив (не пила): 

РЕКОМЕНДАЦІЇ

15. Не оберігай узалежненого від ситуацій, в 

яких він вживає алкоголь. 

Він повинен сам навчитись відмовлятись від

чарки. Застерігаючи инших від того, щоб не 

пропонували алкоголіку спиртного, 

виявляєш власну недовіру до узалежненого.



Що чинити, щоб не пив (не пила): 

РЕКОМЕНДАЦІЇ

16. Не роби за алкоголіка нічого того, що міг

би виконати він сам. 

Не усувай проблем алкоголіка замість

нього, дай шанс самому протистояти їм. 

Дозволь їх розв’язувати особисто або нести 

відповідальність за власну незрілу

поведінку (відсутність на роботі, несплату

боргів і инші наслідки вживання алкоголю). 

Тільки тоді алкоголік матиме шанс 

зауважити, до чого привела його пиятика і, 

можливо, захоче змінювати свої вчинки.



Що чинити, щоб не пив (не пила): 

РЕКОМЕНДАЦІЇ

17. Даруй йому любов, підтримку та 

розуміння тоді, коли він буде намагатися

покинути вживати алкоголь і утримувати

тверезість.



Що чинити, щоб не пив (не пила): 

РЕКОМЕНДАЦІЇ

 Якщо хочеш досягти своєї цілі, ти

повинна послідовно застосовувати

засади «жорсткої любови». 

 Не розраховуй на раптовий ефект. 

Сьогоднішня ситуація в твоєму домі є 

результатом подій, які нагромаджувались

роками: для настання змін, будуть

потрібні місяці, а, можливо, навіть і роки. 



Що чинити, щоб не пив (не пила): 

РЕКОМЕНДАЦІЇ

 Подібні шляхи вирішення алкогольної

проблеми рекомендують і групи

взаємопідтримки Ал-Анон, які керуються

філософією одужання Анонімних

Алкоголіків «12 КРОКІВ».



12 кроків Анонімних Алкоголіків



12 кроків Анонімних Алкоголіків

1. Ми визнали, що ми були безсилі перед 

алкоголем, що наше життя стало 

некерованим.

2. Повірили, що Сила, могутніша за нашу 

власну, може повернути нам здоровий 

розум.

3. Вирішили доручити нашу волю і наше 

життя під опіку Бога, як ми Його

розуміємо.



12 кроків Анонімних Алкоголіків

4. Зробили сумлінну та безстрашну

моральну інвентаризацію самих себе.

5. Визнали перед Богом, собою та іншою

людиною справжню природу наших 

помилок.

6. Були повністю готові до того, щоб Бог 

усунув всі ці дефекти характеру.

7. Покірно попросили Його усунути наші

недоліки.



12 кроків Анонімних Алкоголіків

8. Склали список усіх людей, кому ми 

заподіяли шкоду, і стали готовими

відшкодувати всім їм завдані збитки.

9. Особисто відшкодовували заподіяні

цим людям збитки, де тільки можливо, 

крім тих випадків, коли це могло 

зашкодити їм або кому-небудь іншому.

10. Продовжували робити особисту 

інвентаризацію, і коли ми не мали рації, 

одразу визнавали це.



12 кроків Анонімних Алкоголіків

11. Шукали шляхом молитви і медитації

покращення нашого свідомого контакту з 

Богом, як ми розуміли Його, молячись

лише про знання Його волі щодо нас і 

сили виконати її.

12. Досягнувши духовного пробудження, 

як результат цих кроків, ми намагалися

нести це послання до алкоголіків і 

застосовувати ці принципи в усіх наших 

справах.


