
Škodlivé účinky alkoholu na zdravie 
  
 
Alkohol, ktorý patrí medzi najčastejší rizikový faktor úmrtia a poškodenia zdravia v populácii, priamo 

ovplyvňuje: 
 

 látkovú premenu 

 nervový systém -  kognitívne funkcie,  

 znižuje sebaovládanie, 

 zvyšuje emotívnosť, impulzívnosť, sebavedomie a agresivitu. 
 

Alkohol je všeobecne vnímaný ako spoločensky akceptovaná, „legálna droga“. 

 

Podľa zistení SZO sa nadmerné pitie podieľa na vzniku  viac ako 60 chorôb a poškodení zdravia. 
Nezanedbateľné sú tiež sociálne poškodenia zapríčinené nadmerným pitím – disharmonické rodiny, 
znížený pracovný výkon, strata práce, spoločenské konflikty a priestupky.  

 

Vplyvom škodlivého užívania alkoholu vznikajú akútne a chronické ochorenia, pri ktorých je alkohol 
hlavnou alebo spolupodieľajúcou sa príčinou.  

 
Medzi akútne ochorenia, pri ktorých je alkohol hlavnou príčinou ich vzniku, sa zaraďujú: 

 akútna alkoholická psychóza 

 otrava alkoholom  

 otrava metylalkoholom 
 

Medzi chronické ochorenia, pri ktorých je alkohol hlavnou príčinou ich vzniku, patria:  

 organické poškodenie centrálneho nervového systému, 

 alkoholická polyneuropatia,  

 alkoholická myopatia,  

 alkoholická kardiomyopatia,  

 alkoholická gastritída,  

 alkoholická hepatopatia a  

 chronická pankreatída.  
 

Medzi akútne poškodenia zdravia, na ktorých sa alkohol spolupodieľa, patria:  

 úrazy pri nehodách v doprave, 

 utopenie, 

 vdýchnutie žalúdkových zvratkov, 

 úmyselné sebapoškodzovanie, 

 samovražedný pokus, 

 poranenia po napadnutí inou osobou 
 

Medzi chronické ochorenia, na ktorých vzniku sa alkohol spolupodieľa zaraďujeme:  

 rakovinu pier, ústnej dutiny, hltana a pažeráka, 

 rakovinu konečníka, rakovina hrubého čreva 

 diabetes mellitus (typ II.), 

 hypertenznú chorobu, 

 srdcové arytmie, 



 ischemickú mozgovú príhodu,  

 rakovinu pečene,  

 rakovinu prsníka,  

 epilepsiu, 

 ischemickú chorobu srdca,  

 varixy pažeráka a 

  spontánny potrat.  
 

 

V minulosti nebola závislosť od alkoholu považovaná za duševné ochorenie. Bola vnímaná 
prevažne ako porucha správania súvisiaca s charakterom osobnosti. 

 Už dlhšie obdobie rokov je však považovaná za ochorenie a ako taká je zaradená aj do oficiálnej 
MKCH s označením F10 - poruchy psychiky a správania zapríčinené užitím alkoholu.  

Nadmerné užívanie alkoholu prispieva k zvýšenej návštevnosti psychiatrických zariadení a zvýšeniu 
počtu návštev s diagnózou F10 spojenou s psychiatrickými chorobami. 

Počet osôb vyšetrených prvý krát na poruchy psychiky a správania zapríčinené užitím alkoholu 
v psychiatrických ambulanciách sa jednoznačne zvyšuje u mužov, a je podstatne vyšší ako u žien za 
obdobie rokov 2006 – 2011.  
 

    V súčasnosti sa koncentruje pozornosť aj na spotrebu alkoholu počas jedného posedenia tzv. 
nárazové pitie (bringedrinking). Je to nestriedme pitie definované ako 5 a viac pohárikov na jedno 
posedenie. Podľa prieskumu EHIS z roku 2009 až 1,9 % Slovákov konzumovalo za posledných 12 
mesiacov 6 a viac pohárov alkoholického nápoja na posedenie minimálne každý týždeň. Najvyššie      
percento populácie, ktorá takto hazardne konzumuje alkohol každý mesiac, patrí vekovej skupine        
25 - 34 rokov. Na jedno posedenie 6 pohárov alkoholu nikdy nevypilo 15 % mužov aj žien.   
 
   Údaje z populačného prieskumu Národného monitorovacieho centra pre drogy v roku 2010 na 
vzorke vyše 4000 obyvateľov SR vo vekovej skupine 15 - 64 rokov, dokumentovali široko rozšírenú 
skúsenosť Slovákov s alkoholom (91 %, resp. 82,7 % v skupine mladých vo veku 15 – 24 rokov). Za 
posledný mesiac pripustilo konzumáciu  alkoholu 60 % všetkých, resp. 52,6 % mladých. Minimálne raz 
týždenne konzumuje 5 a viac pohárov alkoholického nápoja 5,8 % mladých vo veku 15 - 24 rokov 
a 13,5 %  minimálne raz mesačne.  
Potvrdil sa aj vzťah medzi nárazovým pitím a fajčením a nárazovým pitím a experimentovaním 
s nelegálnymi látkami. Na základe dodatočnej analýzy údajov z tohto  populačného prieskumu 
a predchádzajúcimi prieskumami ÚV VM pri ŠÚ SR 1994 - 2006 sa vyprofilovali 2 rizikové skupiny 
osobitne ohrozené prokonzumnou klímou v spoločnosti, a to skupina mladých Bratislavčanov vo veku 
15 - 24 rokov a druhou je mužská časť populácie. 
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