
· Злоупотребата с алкохол причинява и 

много чисто физически увреждания и 

заболявания, някои от които са:

Дългосрочни и застрашаващи здравето и 

живота ефекти:

- увреждане на мозъка, водещо до синдрома на 

Корсаков (алкохолна деменция);

- преждевременно състаряване на кожата на 

лицето;

- отслабване на имунната система (намаляване 

на съпротивителните сили на организма срещу 

инфекции), повишен риск от пневмония;

- отслабване на сърдечния мускул, което може 

да доведе до инфаркт;

- високо кръвно налягане;

- анемия и нарушено съсирване на кръвта;

- увреждане на черния дроб  цироза;

- липса на витамини, водеща до различни 

заболявания;

- кръвоизливи (особено при напреднала 

цироза);

- тежко възпаление на стомаха, язва;

- полиневропатия (увреждане на нервите на 

цялата периферна нервна система);

- затлъстяване или пък недохранване.

 загуба на съзнание и на спомени при високи 

дози;

 кома и смърт при много високи дози;

 увреждане на мозъка и на черния дроб 

(цироза) при злоупотреба;

 падането на задръжките и състоянието на 

обръкване могат да доведат до нежелани 

сексуални контакти (изнасилване);

 увреждане на плода на бременните жени, 

особено при високи дози или голяма честота на 

употреба.

АЛКОХОЛ



Освен етиловият алкохол съществува и друг 

вид  метилов алкохол (метанол, дървесен 

спирт), който се произвежда от дървесина. 

Метиловият спирт е силно отровен и може да 

причини слепота, кома и смърт.

За разлика от повечето други психоактивни 

вещества, алкохолът има хранителна стойност 

и доставя на организма калории. 

Алкохолните напитки се състоят основно от 

овкусена и ароматизирана вода и етилов 

алкохол (етанол). Те се произвеждат чрез 

ферментацията на плодове, зеленчуци или 

зърнени растения. Бирата и сайдерът 

обикновено съдържат една част алкохол към 20 

части вода, като някои марки могат да бъдат 

двойно по-силни от други. Виното обикновено 

е от два до четири пъти по-силно от бирата, а 

напитките от дестилиран алкохол (като уиски, 

водка, ром и джин) обикновено съдържат по 

равни части вода и алкохол.

Алкохолът (етилов алкохол, етанол) е 

вещество, което действа като депресант на 

централната нервна система. Това означава, че 

забавя реакциите и функциите на тялото и 

притъпява усещанията. 

КАКВО Е АЛКОХОЛ?

Алкохолът е продукт от ферментацията на 
фруктозата в плодове и зеленчуци, или на 
зърнени растения. Виното и бирата се 
произвеждат по този начин от векове.

 ОТКЪДЕ ИДВА?

В България най-разпространеното легално 

психоактивно вещество е алкохолът (етилов 

алкохол, етанол). 

            АЛКОХОЛ

Още една разлика в ефектите от алкохола може 

да бъде видяна при хора, които пият регулярно 

и имат повишен толеранс. Човешкото тяло 

бързо се приспособява към алкохола и по тази 

причина може да се налага приемането на по-

голямо количество за получаването на едни и 

същи ефекти.

Ефектите на алкохола не са едни и същи при 

всички хора. Разлика има например при хората 

с различна телесна маса, от която зависи и 

количеството на телесните течности. 

Скоростта на абсорбиране зависи от 

количеството и типа на храната в стомаха. 

Алкохолът остава в кръвта, докато не бъде 

разграден (елиминиран) напълно от черния 

дроб. Друг фактор е възрастта  с нейното 

напредване разграждането на алкохола се 

забавя.

КАК ДЕЙСТВА АЛКОХОЛЪТ?

Алкохолът се абсорбира през стомаха и тънките 

черва и бързо навлиза в кръвта. Чрез кръвния 

поток той достига до всички части на тялото. 

Тъй като е депресант на централната нервна 

система, той забавя функциите на тялото  

дишането, сърдечния ритъм, мозъчните 

функции. Тези ефекти могат да се появят само 

след 5-10 минути и да достигнат най-високата 

си точка след около 40-60 минути.

КАКВО ЧУВСТВА УПОТРЕБЯВАЩИЯТ?

След навлизането на алкохола в кръвта 

ефектите започват да се усещат след 5 до 10 

минути. Те могат да продължат няколко часа в 

зависимост от консумираното количество. 

След изпиването на два литра бира хората 

губят координация на движенията си и 

започват да говорят завалено.

Алкохолът е депресант на централната нервна 

система и забавя функциите на тялото. След 

изпиването на около литър бира повечето хора 

се отпускат и задръжките им намаляват. Някои 

хора обаче стават агресивни, особено мъжете. 

Голяма част от насилието в дома и на улицата е 

в следствие на употребата на алкохол.

Алкохолът забавя реакциите на човека, 

нарушава двигателните умения и води до 

намаляване на самокритичността. Употребилият 

вижда и чува по-слабо. Поради тези причини 

употребата на алкохол често води до 

инциденти като падания, катастрофи и 

наранявания при работа с машини.

Употребата на голямо количество алкохол може 

до доведе до загуба на съзнание, до кома и 

смърт.

Заради падането на задръжките е по-вероятно 

хората да попаднат в ситуации, за които после 

да съжаляват. Например сексуални контакти с 

непознати или практикуване на необезопасен 

секс.
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