Tomos7_t3

12/8/14

4:49 PM

Page 27

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Αλκοόλ και αλκοολισµόσ:
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η κατάχρηση του αλκοόλ αποτελεί ένα παγκόσµιο πρόβληµα, το οποίο τισ τελευταίεσ δεκαετίεσ φαίνεται να ανησυχεί τη διεθνή επιστηµονική κοινότητα καθώσ οι επιπτώσεισ τησ στην
υγεία, στην κοινωνία και στην οικονοµία των ατόµων είναι σοβαρέσ. Εκτόσ από τισ επιδράσεισ στα διάφορα συστήµατα του οργανισµού, η κατανάλωση αλκοόλ δύναται να συµβάλλει στην εκδήλωση διαταραχών που επηρεάζουν την ψυχική υγεία του ατόµου και άµεσα
στην συµπεριφορά του σε όλα τα επίπεδα, µεταξύ των οποίων και στο εργασιακό. Οι επαγγελµατίεσ υγείασ βιώνουν έντονη φόρτιση λόγω των ιδιαιτεροτήτων που αντιµετωπίζουν
στον εργασιακό τουσ χώρο και τησ συχνήσ επαφήσ τουσ µε τον άρρωστο. Ωσ εκ τούτου, αρκετέσ µελέτεσ έχουν πραγµατοποιηθεί, αναδεικνύοντασ τα προβλήµατα αλκοολισµού που εκδηλώνονται σε επαγγελµατίεσ υγείασ. Σκοπόσ τησ παρούσασ περιγραφικήσ ανασκόπησησ είναι
η επικαιροποίηση των πληροφοριών σχετικά µε το αλκοόλ και τισ επιπτώσεισ από την κατάχρησή του, αλλά και την κατανάλωσή του από τουσ επαγγελµατίεσ υγείασ.
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ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ
• Η κατάχρηση αλκοόλ παρουσιάζει ανησυχητικά υψηλά επίπεδα σε πολλέσ ανεπτυγµένεσ κοινωνίεσ.
• Ο αλκοολισµόσ µπορεί να επιφέρει σωµατικά, κοινωνικά, εργασιακά και ψυχικά προβλήµατα.
• Η αύξηση τησ κατανάλωσησ αλκοόλ σε επαγγελµατίεσ υγείασ αποτελεί ένα φαινόµενο
που διερευνάται τα τελευταία χρόνια από την
επιστηµονική κοινότητα.
• Το οικονοµικό φορτίο που σχετίζεται µε την
εξάρτηση από το αλκοόλ είναι σηµαντικό,
τόσο για το άτοµο και το περιβάλλον του, όσο
και για το σύστηµα υγείασ.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
στορικά, το αλκοόλ έχει χρησιµοποιηθεί θεραπευτικά ενώ οι θεραπευτικέσ του ιδιότητεσ έχουν καταγραφεί 191 φορέσ στην παλαιά και την καινή ∆ιαθήκη (Straus 1979). Η µέτρια κατανάλωση αλκοόλ σχετίζεται
µε τη µείωση των πιθανοτήτων εκδήλωσησ καρδιακήσ
νόσου (NIAAA 2004) και η συγκεκριµένη πραγµατικότητα αποκτά ακόµη µεγαλύτερη βαρύτητα, αν αναλογιστεί κανείσ ότι οι καρδιαγγειακέσ παθήσεισ αποτελούν
την πρώτη αιτία θανάτου στισ ΗΠΑ (AHA 1997).
Έρευνα του εθνικού ινστιτούτου για την κατάχρηση
αλκοόλ και αλκοολισµού στισ ΗΠΑ, διαπίστωσε ότι το
χαµηλότερο ποσοστό θανάτων από όλεσ τισ αιτίεσ παρατηρείται στο επίπεδο του ενόσ έωσ δύο ποτών την ηµέρα
(NIAAA 2004), ενώ µελέτη του πανεπιστηµίου του Χάρβαρντ αναφέρει ότι το ποσοστό του κινδύνου για θάνατο
από όλεσ τισ αιτίεσ είναι χαµηλότερο µεταξύ των ανδρών
που κάνουν µέτρια κατανάλωση αλκοόλ, σε σύγκριση µε
αυτούσ που δεν καταναλώνουν αλκοόλ (21% vs 28%)
(Camargo et al, 1997). Μια άλλη µελέτη του κέντρου έρευνασ για τον καρκίνο στη Χονολουλού, η οποία διεξήχθη σε
40.000 ανθρώπουσ, έδειξε ότι τα άτοµα που καταναλώνουν µέτρια ποσότητα αλκοόλ φαίνεται να έχουν χαµηλότερο ποσοστό θνησιµότητασ από τα άτοµα που δεν κάνουν
καθόλου χρήση (Maskarinec et al. 1998), ενώ έρευνα σε
µεσήλικουσ κινέζουσ άνδρεσ πιστοποίησε τη συσχέτιση
τησ κατανάλωσησ δύο ποτών την ηµέρα µε τη µείωση του
κινδύνου θνησιµότητασ κατά 19% (De Groot & Zock 1998).
Παράλληλα, η συστηµατική ανασκόπηση 26 µελετών οδήγησε στο συµπέρασµα ότι η κατανάλωση δύο ποτών την
ηµέρα σχετίζεται µε µειωµένο κίνδυνο ισχαιµικού εγκεφαλικού επεισοδίου, ενώ µελέτη τησ Αµερικανικήσ Καρδιολογικήσ Ένωσησ (AHA), έδειξε ότι η µέτρια κατανάλωση αλκοόλ σχετίζεται µε δραµατική µείωση του κινδύνου
εκδήλωσησ εγκεφαλικού επεισοδίου σε άνδρεσ και γυναί-

I

κεσ ανεξάρτητα από την ηλικία και την εθνότητα. Η ίδια
έρευνα, κατέληξε στο συµπέρασµα πωσ ο κίνδυνοσ εκδήλωσησ εγκεφαλικού επεισοδίου είναι διπλάσιοσ στα άτοµα που απέχουν από το αλκοόλ σε σύγκριση µε τα άτοµα
που καταναλώνουν µέτρια ποσότητα (AHA 1997).
Σκοπόσ τησ παρούσασ περιγραφικήσ ανασκόπησησ
είναι η επικαιροποίηση των πληροφοριών σχετικά µε
το αλκοόλ και τισ επιπτώσεισ από την κατάχρησή του
αλλά και η σχέση του µε τουσ επαγγελµατίεσ υγείασ. Θα
περιγραφούν τα διαγνωστικά κριτήρια του αλκοολισµού
και οι επιπτώσεισ του στην υγεία και γενικότερα στη
ζωή του ατόµου. Επίσησ, θα παρουσιαστούν στοιχεία
που αφορούν στη σχέση αλκοόλ και επαγγελµατιών υγείασ, καθώσ και γενικά στοιχεία για τισ οικονοµικέσ επιπτώσεισ από την κατάχρηση του αλκοόλ.
ΑΛΚΟΟΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΣΗ
Ωσ αλκοολισµόσ ορίζεται οποιαδήποτε χρήση αλκοολούχων ποτών που προκαλεί βλάβη στο άτοµο, στην κοινωνία ή και στα δύο. Η εξάρτηση ενόσ ατόµου από το αλκοόλ γίνεται σε µεγάλο χρονικό διάστηµα και ύστερα από
συχνή και χωρίσ µέτρο χρήση (Μποµπολάκη & Σταµατελοπούλου 2004).
Ο αλκοολισµόσ, αναφέρεται σε οποιοδήποτε όρο που
οδηγεί στη συνεχή κατανάλωση οινοπνευµατωδών ποτών
παρά τα προβλήµατα υγείασ και τισ αρνητικέσ κοινωνικέσ συνέπειεσ που προκαλεί. Σύµφωνα µε τον ΠΟΥ. Παγκόσµιοσ Οργανισµόσ Υγείασ (1952): «ο αλκοολισµόσ είναι
µια χρόνια διαταραχή τησ συµπεριφοράσ που εκδηλώνεται µε επανειληµµένη, σταθερή και συνεχή χρήση οινοπνεύµατοσ και οινοπνευµατωδών ποτών σε ποσότητεσ οι
οποίεσ είναι έξω από το κοινωνικό ή και ιατρικό πλαίσιο.
Η χρήση αυτή γίνεται σε βαθµό που επηρεάζει δυσµενώσ την υγεία του χρήστη και την επαγγελµατική, κοινωνική και ευρύτερη λειτουργία του. Ο αλκοολισµόσ είναι
ασθένεια και σαν τέτοια πρέπει να αντιµετωπιστεί». Η
ανακρίβεια του όρου οδήγησε την ειδική επιτροπή του
ΠΟΥ στην απόρριψη του, προτιµώντασ τον στενότερο ορισµό του συνδρόµου εξάρτησησ ωσ ενόσ ορισµού µίασ
πλειάδασ προβληµάτων σχετιζόµενων µε το αλκοόλ
(Edwards & Gross 1976; WHO1980).
∆ιαγνωστικά κριτήρια αλκοολισµού
Ο όροσ αλκοολισµόσ δεν πρέπει να θεωρείται συνώνυµοσ µε την εµφάνιση σωµατικήσ εξάρτησησ από το αλκοόλ. Ο αλκοολισµόσ, είναι µια κατάσταση κατά την οποία
δηµιουργούνται στο άτοµο προβλήµατα υγείασ, εργασίασ
και κοινωνικά προβλήµατα, ανεξάρτητα από το κατά πόσον
έχει αναπτυχθεί σωµατική εξάρτηση στο αλκοόλ ή όχι.
Σύµφωνα µε την τελευταία ταξινόµηση τησ Αµερικανικήσ
Ψυχιατρικήσ Εταιρίασ, τα διαγνωστικά κριτήρια τησ εξάρτησησ και κατάχρησησ αλκοόλ είναι παρόµοια µε αυτά
που ισχύουν για τισ υπόλοιπεσ ψυχοτρόπεσ ουσίεσ. Τα
συγκεκριµένα αυτά κριτήρια παρατίθενται στον πίνακα 1.
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ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΛΚΟΟΛΙΣΜΟΥ
Ο αλκοολισµόσ και οι διαταραχέσ που συνδέονται µε
αυτόν αποτελούν µείζον πρόβληµα υγείασ και τισ περισσότερεσ φορέσ µια δυσεπίλυτη θεραπευτική πρόκληση.
Ο αλκοολισµόσ είναι µια χρόνια, εξελισσόµενη και
δυνητικά θανατηφόροσ νόσοσ η οποία δύναται να προκαλέσει πλήθοσ σοβαρών σωµατικών, ψυχιατρικών και
κοινωνικών επιπλοκών (Kaplan & Sadock 1998).
Αλκοολισµόσ και σωµατική υγεία
Η κατανάλωση αλκοόλ θεωρείται ότι έχει αιτιολογική
σχέση µε 60 τύπουσ διαταραχών και σωµατικών κακώσεων. Εκτιµάται ότι η χρήση αλκοόλ προκαλεί το 20 30% των καρκίνων του οισοφάγου και του ήπατοσ, των
κιρρώσεων του ήπατοσ, των φόνων, των επιληπτικών κρίσεων και των τροχαίων ατυχηµάτων παγκοσµίωσ (WHO
2004). Η θνησιµότητα που οφείλεται στο αλκοόλ εκτιµάται από τον ΠΟΥ ότι φτάνει παγκοσµίωσ σε 1,8 εκατ. θανάτουσ, που αντιπροσωπεύουν το 3,2% τησ παγκόσµιασ θνησιµότητασ. Μετρώντασ το µέγεθοσ του προβλήµατοσ µε
βάση το δείκτη DALY’S ( Disability Adjusted Life Year)
που συνδυάζει τα απολεσθέντα έτη ζωήσ από την πρώιµη θνησιµότητα ή αναπηρία, ο ΠΟΥ εκτιµά ότι στην κατανάλωση αλκοόλ οφείλεται παγκοσµίωσ το 4,0% των απολεσθέντων ετών ζωήσ από πρώιµη θνησιµότητα ή ανικανότητα
(58,3 εκατ.), ποσοστό που ειδικά για τουσ άνδρεσ ανέρχεται σε 6,5% έναντι 1,3% για τισ γυναίκεσ (WHO 2004).
Εξάρτηση από αλκοόλ
Συνιστά έναν παθολογικό τύπο χρήσησ οινοπνεύµατοσ που οδηγεί σε κλινικά σηµαντική έκπτωση ή δυσφορία και εκδηλώνεται
µε τρία ή περισσότερα από τα ακόλουθα τα οποία συµβαίνουν
οποτεδήποτε σε µια 12µηνη περίοδο:
1)Ανοχή: ανάγκη για σαφώσ αυξηµένεσ ποσότητεσ αλκοόλ προκειµένου να επιτευχθεί το επιθυµητό αποτέλεσµα ή τοξίκωση ή
σαφώσ µειωµένο αποτέλεσµα µε τη συνέχιση τησ χρήσησ τησ
ίδιασ ποσότητοσ αλκοόλ.
2)Στέρηση: χαρακτηριστικό στερητικό σύνδροµο για το αλκοόλ
ή λαµβάνεται η ίδια ουσία για την ανακούφιση ή αποφυγή στερητικών συµπτωµάτων.
3)Το αλκοόλ συχνά λαµβάνεται σε µεγαλύτερεσ ποσότητεσ ή για
µεγαλύτερεσ περιόδουσ παρά την αντίθετη πρόθεση του ατόµου.
4)Υπάρχει επίµονη επιθυµία ή ανεπιτυχείσ προσπάθειεσ να διακοπεί ή ελεχθεί η χρήση του αλκοόλ.
5)Ένα µεγάλο µέροσ του χρόνου δαπανάται για δραστηριότητεσ
απαραίτητεσ για την απόκτηση , τη χρήση ή την ανάνηψη από την
δράση του αλκοόλ.
6)Περιορισµόσ σηµαντικών κοινωνικών, επαγγελµατικών και
ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων εξαιτίασ τησ χρήσησ του αλκοόλ.
7)Συνέχιση τησ χρήσησ του αλκοόλ παρόλη την επίγνωση τησ
ύπαρξησ µόνιµου ή υποτροπιάζοντοσ σωµατικού ή ψυχολογικού
προβλήµατοσ το οποί είναι πιθανό να έχει προκληθεί ή επιδεινωθεί από το αλκοόλ.
ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ∆ιαγνωστικά κριτήρια αλκοολισµού Πηγή: American
Psychiatric Association (1994). Diagnostic & Statistical Mannual
of Mental Disorders, 4th Edition, Washington DC

Επίδραση στο Κεντρικό Νευρικό Σύστηµα (ΚΝΣ)
Η κύρια δράση τησ κατανάλωσησ οινοπνεύµατοσ αφορά στο κεντρικό νευρικό σύστηµα. Η φαρµακολογική
του δράση είναι κατασταλτική και όχι διεγερτική. Σε
µεγάλεσ συγκεντρώσεισ το κατασταλτικό αποτέλεσµα
τησ δράσησ του αλκοόλ είναι ιδιαίτερα εµφανέσ και µοιάζει µε εκείνο των αναισθητικών φαρµάκων. Τα πρώτα
συµπτώµατα από το Κ.Ν.Σ εκδηλώνονται µόλισ η συγκέντρωση του αλκοόλ ξεπεράσει τα 40mgr% και περιλαµβάνουν εξασθένιση τησ µνήµησ και τησ προσοχήσ, ήπιεσ
διαταραχέσ του λόγου, διαταραχέσ στην εκτέλεση λεπτών
χειρισµών και ελάττωση τησ αντίδρασησ σε αισθητηριακά ερεθίσµατα (www.bestrong.org.gr). Σε µεγαλύτερεσ συγκεντρώσεισ, παρατηρείται σταδιακή θόλωση
τησ διάνοιασ (µέθη) και κεφαλαλγίεσ. Σε ακόµα υψηλότερεσ συγκεντρώσεισ, εµφανίζεται η εικόνα τησ βαριάσ
µέθησ και τησ δηλητηρίασησ µε σύγχυση, λήθαργο και
κώµα. Ο θάνατοσ είναι σπάνιοσ σε αυτήν την περίπτωση. Στο νευρικό σύστηµα, η υπερβολική και παρατεταµένη κατανάλωση αλκοόλ προκαλεί ποικίλεσ βλάβεσ
του εγκεφάλου και των περιφερικών νεύρων που µπορούν να οδηγήσουν σε σηµαντικέσ αναπηρίεσ διαφόρων µορφών. Επιπλέον, δύναται να εµφανιστεί επιληψία µε το σχετικό κίνδυνο ήδη από τη µέτρια κατανάλωση
να είναι 7,5 φορέσ µεγαλύτεροσ σε σύγκριση µε αυτούσ
που δεν κάνουν χρήση.
Επίδραση στο πεπτικό σύστηµα
Η κίρρωση του ήπατοσ είναι ίσωσ η πιο ευρέωσ αναγνωρισµένη επιπλοκή του χρόνιου αλκοολισµού. Οι χρόνιοι
χρήστεσ έχουν κατά µέσο όρο 7,5 φορέσ µεγαλύτερη πιθανότητα να εκδηλώσουν ηπατική κίρρωση απ’ ότι οι µη
χρήστεσ, µε τουσ άνδρεσ να εµφανίζουν 13 φορέσ µεγαλύτερη πιθανότητα. Το ποσοστό των αλκοολικών που αναπτύσσουν κίρρωση κυµαίνεται από 2% έωσ 30%, ενώ για
πότεσ που καταναλώνουν περισσότερα από 180γρ. οινοπνεύµατοσ την ηµέρα για 15 χρόνια, το ποσοστό αυτό αγγίζει το 51%. Μεταξύ όλων των θανάτων από κίρρωση το
2009, 48,2 τοισ εκατό οφείλονταν στην κατανάλωση οινοπνεύµατοσ (Yoon & Yi 2009) ενώ το ίδιο έτοσ η αλκοολική ηπατοπάθεια ήταν η κύρια αιτία τησ σχεδόν 1 στισ 3
µεταµοσχεύσεισ ήπατοσ στισ ΗΠΑ (Singal et al. 2012).
Επίδραση στο καρδιαγγειακό σύστηµα
Η αυξηµένη κατανάλωση οινοπνεύµατοσ σχετίζεται µε
την ισχαιµική νόσο του µυοκαρδίου, την υπέρταση, την
µυοκαρδιοπάθεια, τισ καρδιακέσ αρρυθµίεσ και την καρδιακή ανεπάρκεια (Friedman 1998). Το οινόπνευµα
αυξάνει τόσο τη συστολική όσο και τη διαστολική αρτηριακή πίεση, χωρίσ να είναι γνωστόσ ο µηχανισµόσ. Η
υπέρταση σχετίζεται µε βαριέσ περιπτώσεισ κατανάλωσησ αλκοόλησ (Murray 2002), ενώ το οινόπνευµα ευθύνεται για το 11% τησ υπέρτασησ στουσ άνδρεσ, αποτελώντασ το δεύτερο σηµαντικότερο παράγοντα κινδύνου
µετά την παχυσαρκία.
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Κατανάλωση οινοπνεύµατοσ και καρκίνοσ
Πλήθοσ ερευνητικών µελετών καταδεικνύουν τη συσχέτιση τησ χρήσησ αλκοόλ και διάφορων τύπων καρκίνου
(IARC, 2010). Το εθνικό πρόγραµµα τοξικολογίασ του
αµερικανικού υπουργείου υγείασ και ανθρωπίνων υπηρεσιών σε µια έκθεσή του για τισ καρκινογόνεσ ουσίεσ
κατατάσσει το αλκοόλ στισ επικίνδυνεσ για τον ανθρώπινο οργανισµό καρκινογόνεσ ουσίεσ. Με βάση τα στοιχεία από το 2009, εκτιµάται ότι περίπου 3,5 % του συνόλου των θανάτων από καρκίνο στισ ΗΠΑ (περίπου 19.500
θάνατοι) οφείλονταν στην κατανάλωση οινοπνεύµατοσ
(Nelson et al. 2013). Οι περισσότερεσ µελέτεσ έχουν
πιστοποιήσει τη συσχέτιση τησ κατανάλωσησ οινοπνεύµατοσ µε την εµφάνιση του καρκίνου του στόµατοσ, του
φάρυγγα, του λάρυγγα, του οισοφάγου και του τραχήλου
(Baan et al 2007), χωρίσ να έχει αποσαφηνιστεί ο µηχανισµόσ τησ καρκινογένεσησ. Περισσότερεσ από 100 επιδηµιολογικέσ µελέτεσ έχουν εξετάσει τη σχέση µεταξύ
τησ κατανάλωσησ αλκοόλ και του κινδύνου καρκίνου του
µαστού στισ γυναίκεσ. Αυτέσ οι µελέτεσ έχουν βρει σταθερά έναν αυξηµένο κίνδυνο καρκίνου του µαστού που
σχετίζεται µε την αύξηση τησ πρόσληψησ αλκοόλ. Η
συστηµατικότερη µελέτη των 53 από αυτέσ τισ µελέτεσ
(οι οποίεσ περιελάµβαναν συνολικά 58.000 γυναίκεσ µε
καρκίνο του µαστού) έδειξε ότι οι γυναίκεσ που έπιναν
περισσότερα από 45 γραµµάρια αλκοόλ την ηµέρα (περίπου τρία ποτά) είχαν 1,5 φορέσ µεγαλύτερο κίνδυνο ανάπτυξησ καρκίνου του µαστού σε σχέση µε τισ γυναίκεσ
που έκαναν µετριοπαθή κατανάλωση οινοπνεύµατοσ
(Hamajima et al. 2002 ).
Σε µια άλλη µελέτη στο Ηνωµένο Βασίλειο το δείγµα
τησ οποίασ αποτέλεσαν περισσότερεσ από 28.000 γυναίκεσ µε καρκίνο του µαστού παρείχε µια πιο πρόσφατη,
και ελαφρώσ υψηλότερη, εκτίµηση του κινδύνου για καρκίνο του µαστού σε χαµηλά έωσ µέτρια επίπεδα κατανάλωσησ αλκοόλ: κάθε 10 γραµµάρια αλκοόλ που καταναλώνεται ανά ηµέρα συσχετίστηκε µε 12 τοισ εκατό αύξηση
του κινδύνου καρκίνου του µαστού (Allen et al. 2009).
Αλκοολισµόσ και ψυχική υγεία
Η κατανάλωση αλκοόλ δύναται να συµβάλλει στην εκδήλωση διαταραχών που επηρεάζουν άµεσα τη συµπεριφορά του ατόµου και µακροπρόθεσµα την ψυχική του
υγεία. Οι ψυχιατρικέσ διαταραχέσ που µπορεί να συνυπάρχουν µε την υπέρµετρη κατανάλωση οινοπνεύµατοσ
είναι η αντικοινωνική διαταραχή τησ προσωπικότητασ,
οι συναισθηµατικέσ διαταραχέσ, οι αγχώδεισ διαταραχέσ και η σχιζοφρένεια (Kandel et al. 2001).
Οι διαταραχέσ προσωπικότητασ συναντώνται συχνά
µεταξύ των αλκοολικών σε ποσοστά που κυµαίνονται
από 50 έωσ 90%. Η αντικοινωνική διαταραχή προσωπικότητασ είναι συχνή σε αλκοολικούσ άνδρεσ και ενδέχεται να προϋπάρχει και να σχετίζεται µε τον αλκοολισµό. Το 30 – 40% των ατόµων που κάνουν χρήση µεγάλων
ποσοτήτων αλκοόλ πληρεί τα διαγνωστικά κριτήρια τησ

µείζονοσ καταθλιπτικήσ διαταραχήσ. Η κατάθλιψη είναι
συχνότερη στισ αλκοολικέσ γυναίκεσ συγκριτικά µε τουσ
αλκοολικούσ άνδρεσ, καθώσ και στα άτοµα τα οποία
υποκρύπτουν οικογενειακό ιστορικό αλκοολικήσ κατάχρησησ. Στα συγκεκριµένα άτοµα παρατηρείται αυξηµένοσ κίνδυνοσ για απόπειρα αυτοκτονίασ και χρήσησ
άλλων ψυχοτρόπων ουσιών (Kandel et al. 2001).
Η αυξηµένη κατανάλωση οινοπνεύµατοσ συντελεί
στην εµφάνιση συµπτωµάτων αγχώδουσ διαταραχήσ όπωσ
οι διάφορεσ φοβίεσ και ο πανικόσ σε συνδυασµό µε την
αγοραφοβία και την κοινωνική φοβία (Liappas et al. 2003).
Οι αλκοολικοί έχουν σαφώσ µεγαλύτερη πιθανότητα να
αναπτύξουν κοινωνική φοβία σε σχέση µε το γενικό πληθυσµό. Το ποσοστό συσχέτισησ αλκοολισµού και αγχώδουσ διαταραχήσ κυµαίνεται από 14 έωσ 40% (Liappas
et al. 2003). Σύµφωνα µε τα στοιχεία τησ ετήσιασ έκθεσησ του Εθνικού Κέντρου Τεκµηρίωσησ & Πληροφόρησησ για τα ναρκωτικά το 2011, ποσοστό 51,1% των ατόµων που ζήτησαν βοήθεια από κάποια θεραπευτική
υπηρεσία το τελευταίο τρίµηνο του 2010 ανέφεραν ότι
έχουν αντιµετωπίσει κάποιο πρόβληµα ψυχικήσ υγείασ
δίνοντασ κυρίωσ έµφαση στισ αγχώδεισ διαταραχέσ, την
κατάθλιψη και τισ απόπειρεσ αυτοκτονίασ (ΕΚΤΕΠΝ 2011).
Τα ποσοστά συννοσηρότητασ αλκοολισµού και σχιζοφρένειασ κυµαίνονται µεταξύ 0 -20% ανάλογα µε τισ
µελέτεσ, ενώ οι περισσότερεσ εκτιµήσεισ για τον επιπολασµό τησ αυτοκτονίασ στουσ χρόνιουσ χρήστεσ κυναίνονται µεταξύ 10 και 15%. Στουσ παράγοντεσ στουσ οποίουσ αποδίδονται τα αυξηµένα ποσοστά αυτοκτονίασ
συµπεριλαµβάνονται η ενδεχόµενη παρουσία µείζονοσ
καταθλιπτικού επεισοδίου, η συνύπαρξη σοβαρού προβλήµατοσ σωµατικήσ υγείασ, η ανεργία και η µοναχική
ζωή (Case N 1991).
Κοινωνικόσ αντίκτυποσ αλκοολισµού
Η υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ συνδέεται µε επιβλαβείσ καταστάσεισ για τον ίδιο το χρήστη, το άµεσο περιβάλλον του και το κοινωνικό σύνολο. Τα τελευταία χρόνια δίδεται ιδιαίτερη βαρύτητα στισ κοινωνικέσ επιπτώσεισ
τησ χρήσησ αλκοόλ όπωσ είναι τα εργασιακά και οικογενειακά προβλήµατα, η διαπροσωπική βία και τα τροχαία
ατυχήµατα. Στο πλαίσιο των κοινωνικών επιπλοκών δύναται να συµπεριληφθεί ο αντίκτυποσ τησ υπέρµετρησ χρήσησ αλκοόλ στην οικονοµική ευρωστία των κοινωνιών.
Εργασιακά προβλήµατα
Η επιβλαβήσ κατανάλωση οινοπνεύµατοσ έχει διαπιστωθεί ότι δηµιουργεί σηµαντικό κοινωνικό και οικονοµικό
κόστοσ για το χώρο εργασίασ, κυρίωσ ωσ αποτέλεσµα
τησ απώλειασ παραγωγικότητασ (Collins & Lapsley 2008).
Τα αποτελέσµατα των απουσιών, η κακή απόδοση στην
εργασία, τα ατυχήµατα και οι τραυµατισµοί σχετίζονται
µε το αλκοόλ, ενώ το κόστοσ των θανάτων εξαιτίασ του
αλκοόλ σε όλο τον κόσµο ανέρχεται σε εκατοντάδεσ δισεκατοµµύρια δολάρια ετησίωσ. Στην Ινδία, το 15 µε 20%
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των απουσιών και το 40% των εργατικών ατυχηµάτων
αποδίδεται στο συγκεκριµένο αιτιολογικό παράγοντα
(Saxena et al. 2003). Στη Χιλή επίσησ, το 20%-22% των
εργατικών ατυχηµάτων σχετίζεται άµεσα ή έµµεσα µε
τη χρήση αλκοόλ ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στη Γαλλία
αγγίζει το 10%-20% (Costes & Martineau 2003).
Τα επικίνδυνα επίπεδα κατανάλωσησ αλκοόλ σχετίζονται επίσησ µε την αύξηση του αριθµού των ηµερών
αναρρωτικήσ άδειασ που λαµβάνονται (Bacharach et al,
2010). Αποτελέσµατα ερευνών από τη Σουηδία και τη Νορβηγία καταδεικνύουν ότι µια αύξηση κατά ενόσ λίτρου στη
συνολική κατανάλωση αλκοόλ συνδέεται µε µια αύξηση
13% στην απουσία ασθένειασ στουσ άνδρεσ, αλλά το αποτέλεσµα δεν είναι στατιστικά σηµαντικό µεταξύ των γυναικών (Norstrom & Moan 2009). Οι άµεσεσ επιδράσεισ των
απουσιών είναι αισθητέσ όχι µόνο από τουσ εργοδότεσ,
αλλά και από τουσ υπαλλήλουσ που µπορούν να αναλάβουν πρόσθετη εργασία προκειµένου να αναπληρώσουν
τουσ απόντεσ συναδέλφουσ τουσ (Dale & Livingston 2010).
Οικογενειακά προβλήµατα και διαπροσωπική βία
Η κατανάλωση αλκοόλ συνδέεται άρρηκτα µε τη διαπροσωπική βία. Η σχέση ανάµεσα στο αλκοόλ και τη
συζυγική βία είναι πολύπλοκη καθιστώντασ το ρόλο του
οινοπνεύµατοσ ασαφή µε το δεδοµένο ότι τα ποσοστά
τησ βίασ διαφέρουν ανάλογα µε τη έρευνα και τη µεθοδολογία. Επίσησ δύναται να βλάψει τη λειτουργία του
ατόµου σε διάφορουσ κοινωνικούσ ρόλουσ. Η κατάχρηση οινοπνευµατωδών συνδέεται µε πολλέσ αρνητικέσ
συνέπειεσ τόσο για το χρήστη, όσο και τα παιδιά. Η κατανάλωση αλκοόλ από το γονέα συσχετίζεται µε την κακοποίηση των παιδιών (Gmel & Rehm 2003) ενώ δύναται
να επηρεάσει αρνητικά τη λειτουργία του ωσ µέλοσ τησ
οικογένειασ. Η συγκεκριµένη κατάσταση µπορεί να συµβάλλει στην πρόκληση ατυχηµάτων στο σπίτι και την
εκδήλωση οικογενειακήσ βίασ (Room et al. 2002).
Άµεση απόρροια τησ συγκεκριµένησ συµπεριφοράσ
αποτελεί ο κλονισµόσ τησ ψυχικήσ υγείασ των µελών
τησ οικογένειασ. Το γεγονόσ αυτό πιστοποιήθηκε σε
έρευνα που διεξήχθη στο Μεξικό όπου συµµετείχαν
γυναίκεσ µε σύζυγο εξαρτηµένο από το αλκοόλ, σύµφωνα µε την οποία το 73% ανέφερε συναισθήµατα άγχουσ,
φόβου και κατάθλιψησ, το 62% λεκτική ή σωµατική επιθετικότητα εκ µέρουσ του συζύγου και το 31% επισήµανε σοβαρά οικογενειακά προβλήµατα σχετιζόµενα µε
τα παιδιά (Rosovsky et al. 1992).
Σε µια άλλη µελέτη επεισοδίων ενδοοικογενειακήσ
βίασ στη Ζυρίχη τησ Ελβετίασ, στο 40% των υπό εξέταση καταστάσεων είχε ενεργό συµµετοχή η αλκοόλη (Maffi
& Zumbrunn 2003), ενώ άτοµα εξαρτηµένα από το αλκοόλ ενεργούν βίαια προσ τουσ συντρόφουσ τουσ (White
& Chen 2002). Σε έρευνα που διεξήχθη στην Ουγκάντα
και συµµετείχαν 5.109 γυναίκεσ τησ αναπαραγωγικήσ
ηλικίασ, διαπιστώθηκε πωσ οι γυναίκεσ των οποίων οι
σύντροφοι κατανάλωναν αλκοόλ πριν από την ερωτική

επαφή αντιµετώπιζαν πέντε φορέσ µεγαλύτερο κίνδυνο ενδοοικογενειακήσ βίασ από εκείνεσ των οποίων οι
σύντροφοι δεν έπιναν πριν από την ερωτική επαφή
(Koening et al. 2003). Στο ίδιο συµπέρασµα κατέληξε
µελέτη στην Κολοµβία, στην οποία συµµετείχαν 275
γυναίκεσ σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα τησ οποίασ, η
τακτική κατανάλωση αλκοόλ αποτελεί παράγοντα ενδοοικογενειακήσ βίασ (Tuesca & Borda 2003).
Στην Ελλάδα, το 57,6% των ατόµων που αιτήθηκαν
θεραπείασ το τελευταίο τρίµηνο του 2010 ανέφεραν ότι
εξαιτίασ τησ χρήσησ αλκοόλ συµπεριφέρθηκαν βίαια
κάποια στιγµή σε µέλοσ τησ οικογένειάσ τουσ. Συγκεκριµένα, στο σύνολο των ατόµων που άσκησαν βία, το
56,6% άσκησε λεκτική βία, το 42,1% λεκτική και σωµατική βία και ένα µικρό ποσοστό τησ τάξησ του 1,3% αποκλειστικά σωµατική βία (ΕΚΤΕΠΝ 2011).
Τροχαία ατυχήµατα
Στο πλαίσιο τησ διερεύνησησ των τροχαίων ατυχηµάτων
ωσ άµεση απόρροια τησ υπέρµετρησ κατανάλωσησ οινοπνεύµατοσ, έχει εκτιµηθεί ότι µε 80mg% αιθανόλησ στο
αίµα ο κίνδυνοσ σύγκρουσησ είναι διπλάσιοσ, µε 150mg%
ο κίνδυνοσ είναι 10 φορέσ µεγαλύτεροσ και µε 100 mg%
ο κίνδυνοσ γίνεται 20 φορέσ µεγαλύτεροσ (Τούντασ 2011).
Στισ Ηνωµένεσ Πολιτείεσ σχεδόν 30 άνθρωποι πεθαίνουν κάθε µέρα σε τροχαία ατυχήµατα που σχετίζονται
µε την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ. Αυτό ισοδυναµεί µε ένα θάνατο κάθε 51 λεπτά (NHTSA 2014). Το
ετήσιο κόστοσ των ατυχηµάτων που σχετίζονται µε την
κατανάλωση οινοπνεύµατοσ ανέρχεται σε πάνω από 59
δισ δολάρια (Blincoe et al 2014). Το 2012, 10.322 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τουσ σε τροχαία ατυχήµατα που οφείλονταν στην υπέρµετρη κατανάλωση αλκοόλησ αριθµόσ
που αντιπροσωπεύει σχεδόν το ένα τρίτο (31%) του
συνόλου των θανάτων που καταγράφονται στισ Ηνωµένεσ Πολιτείεσ (NHTSA 2014 ).
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η περίπτωση τησ
Ελλάδασ καθώσ εµφανίζει την υψηλότερη θνησιµότητα
από τροχαία ατυχήµατα. Σύµφωνα µε στοιχεία τησ τροχαίασ, κατά τα έτη 2005 και 2006 το ποσοστό των θανατηφόρων τροχαίων ατυχηµάτων που οφείλονται σε µέθη
ήταν 28% και 25,4% αντίστοιχα (Ε.Κ.Τ.Ε.Π.Ν 2007).
ΑΛΚΟΟΛ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ
Η µελέτη τησ κατανάλωσησ αλκοόλ από επαγγελµατίεσ
υγείασ έχει αποτελέσει το επίκεντρο του ενδιαφέροντοσ
τησ επιστηµονικήσ κοινότητασ εδώ και δεκαετίεσ (Rosta
2008, Issa et al.2012). Ο τρόποσ ζωήσ που σχετίζεται
µε ασθένειεσ όπωσ η επικίνδυνη κατανάλωση οινοπνεύµατοσ αποτελεί την κύρια αιτία για την αυξανόµενη ανησυχία στο τοµέα τησ δηµόσιασ υγείασ, καθώσ απειλεί
την ποιότητα τησ παρεχόµενησ υγειονοµικήσ φροντίδασ
και κατά συνέπεια την υγεία και την ευηµερία των πληθυσµών. Η µελέτη του φαινοµένου στουσ επαγγελµατίεσ υγείασ αποκτά ακόµη µεγαλύτερο ενδιαφέρον, καθώσ
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οι πράξεισ ή παραλείψεισ των συγκεκριµένων εργαζοµένων έχουν άµεσο αντίκτυπο στη συµπεριφορά των
ατόµων που περιθάλπουν και επηρεάζουν στο µέγιστο
την ποιότητα του κοινωνικού τουσ έργου.
Αλκοόλ και ιατρικό επάγγελµα
Η κατανάλωση οινοπνεύµατοσ από τουσ επαγγελµατίεσ
υγείασ αποτελεί υπαρκτή πραγµατικότητα. Ειδικότερα
η µελέτη του φαινοµένου στην επαγγελµατική οµάδα
των ιατρών πιστοποιεί πωσ οι συγκεκριµένοι εργαζόµενοι εµφανίζουν υψηλά επίπεδα κατανάλωσησ αλκοόλ και µάλιστα σε ποσοστό µεγαλύτερο από το γενικό
πληθυσµό (Juntunen et al. 1988) ωσ άµεση απόρροια
τησ ιδιαίτερησ φύσησ του ιατρικού επαγγέλµατοσ, του
υπερβολικού φόρτου εργασίασ, των έντονων συναισθηµατικών και οικογενειακών προβληµάτων.
Σε µελέτη του 2006 µεταξύ νοσοκοµειακών γιατρών
στη Γερµανία, βρέθηκε ότι ποσοστό 76,7% κάνει µέτρια
κατανάλωση αλκοόλ, 19,8% κάνει επικίνδυνη κατανάλωση αλκοόλ και µόνο 9,5% απέχει από τη χρήση οινοπνεύµατοσ (Rosta 2008), ενώ το αντίστοιχο ποσοστό σε
έρευνα που διενεργήθηκε µεταξύ ειδικευόµενων γιατρών στη Νιγηρία ανέρχεται σε 12% για τουσ µετριοπαθείσ πότεσ και 4,1% για εκείνουσ που κάνουν επικίνδυνη κατανάλωση αλκοόλησ (Issa et al. 2012). Ωσ παράγοντεσ
κινδύνου εκδήλωσησ του φαινοµένου και στισ δύο έρευνεσ καταγράφονται η φύση του ιατρικού επαγγέλµατοσ,
ο υπερβολικόσ φόρτοσ εργασίασ, το εργασιακό στρεσ
και η επαγγελµατική εξουθένωση.
Έρευνα στισ ΗΠΑ επίσησ, έδειξε πωσ το ποσοστό
των γιατρών που εµφάνισαν διαταραχή στη χρήση οινοπνεύµατοσ ξεπερνά το 14% (Baltisseri 2007), ενώ έρευνα που έλαβε χώρα στη Φιλανδία το 1988 έδειξε πωσ το
24% των ανδρών γιατρών και το 3% των γυναικών συναδέλφων τουσ είχαν καταναλώσει πάνω από 200gr αλκοόλ την εβδοµάδα και 4% των ανδρών πάνω από 30lt το
χρόνο (> 450gr την εβδοµάδα) µε τα µεγαλύτερα ποσοστά να καταγράφονται στισ ηλικίεσ άνω των 40 ετών
(Juntunen et al. 1988), ωσ άµεση συνέπεια του εργασιακού στρεσ και του χαµηλού επιπέδου επαγγελµατικήσ ικανοποίησησ.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα υψηλά ποσοστά κατανάλωσησ αλκοόλ από γιατρούσ δύο συγκεκριµένων ιατρικών ειδικοτήτων. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα τησ έρευνασ των Nace et al (1995), το 49% των
ψυχιάτρων κατανάλωνε αλκοόλ ωσ άµεση συνέπεια οικογενειακών και συναισθηµατικών προβληµάτων , ενώ η
έρευνα των Mansky 1996). έδειξε πωσ οι ψυχίατροι
έχουν τρεισ φορέσ µεγαλύτερη πιθανότητα αυξηµένων
ποσοστών κατανάλωσησ αλκοόλ συγκριτικά µε τουσ γιατρούσ των υπόλοιπων ειδικοτήτων.
Παράλληλα, οι γιατροί που υπηρετούν το σύστηµα
υγείασ ωσ χειρουργοί, εµφανίζουν αυξηµένο κίνδυνο
κατανάλωσησ οινοπνεύµατοσ ωσ απόρροια τησ αγχωτικήσ φύσησ και του υπερβολικού φόρτου εργασίασ που
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χαρακτηρίζει τη συγκεκριµένη ειδικότητα. Σύµφωνα µε
έρευνα που διεξήχθη το 2005 στη Νορβηγία, οι γυναίκεσ χειρουργοί εµφάνισαν µεγαλύτερεσ πιθανότητεσ
κατανάλωσησ αλκοόλ, καθώσ η χειρουργική ειδικότητα απαιτεί πολλέσ και απρόβλεπτεσ ώρεσ στο χειρουργείο γεγονόσ που καθιστά δύσκολη την ισορροπία µεταξύ επαγγελµατικών και οικογενειακών υποχρεώσεων
στισ γυναίκεσ, µε επακόλουθο την υιοθέτηση αρνητικών συµπεριφορών υγείασ (Rosta et Aasland 2005).
Η ανασκόπηση τησ βιβλιογραφίασ σχετικά µε την
κατανάλωση οινοπνεύµατοσ από το επαγγελµατικό σώµα
των ιατρών δείχνει ότι οι συγκεκριµένοι εργαζόµενοι
παρουσιάζουν αυξηµένο κίνδυνο εµφάνισησ ασθενειών σχετιζόµενων µε το αλκοόλ όπωσ ο καρκίνοσ και η
κίρρωση του ήπατοσ (Drever et al. 1996). Στατιστικά
θνησιµότητασ σε αρκετέσ χώρεσ καταδεικνύουν πωσ η
κίρρωση του ήπατοσ που σχετίζεται άµεσα µε την κατανάλωση αλκοόλ είναι τόσο συχνή στουσ γιατρούσ, όσο η
απόπειρα αυτοκτονίασ (Rimbella et al. 1987), η χρήση
ναρκωτικών ουσιών (Roy 1985) και τα καρδιαγγειακά
νοσήµατα (Goodman 1975).
Αλκοόλ και νοσηλευτική
Η εκτενήσ µελέτη των ερευνητικών δεδοµένων ενισχύει την πραγµατικότητα πωσ τα µέλη που απαρτίζουν το
επαγγελµατικό σώµα των νοσηλευτών παρουσιάζουν
αυξηµένα επίπεδα κατανάλωσησ αλκοόλ και µάλιστα σε
ποσοστό µεγαλύτερο από το γενικό πληθυσµό (Καρκαλέτση και συν. 2009). Η υιοθέτηση τησ συγκεκριµένησ
αρνητικήσ συµπεριφοράσ υγείασ δύναται να συµβάλλει
στην επιβάρυνση τησ υγείασ και τησ ευηµερίασ των νοσηλευτών (International Council of Nurses 2007) µε άµεσο επακόλουθο την παροχή χαµηλού επιπέδου υγειονοµικήσ φροντίδασ.
Έρευνα που διενεργήθηκε στισ ΗΠΑ, έδειξε πωσ το
ποσοστό των νοσηλευτών που έκαναν υπέρµετρη κατανάλωση αλκοόλ ανέρχεται σε 10% (Trinkoff et al. 1997)
ενώ σε αντίστοιχη έρευνα βρέθηκε πωσ 40.000 νοσηλευτέσ που εργάζονται στισ ΗΠΑ αντιµετώπιζαν πρόβληµα αλκοολισµού (Bissell & Haberman 1984).
Η µελέτη τησ βιβλιογραφίασ επίσησ δείχνει ότι τα
επίπεδα κατανάλωσησ οινοπνεύµατοσ από τουσ νοσηλευτέσ είναι άµεσα σχετιζόµενα µε την ιδιαίτερη φύση
του νοσηλευτικού επαγγέλµατοσ και το έντονο εργασιακό στρεσ που βιώνουν οι συγκεκριµένοι εργαζόµενοι.
Έρευνα που έλαβε χώρα στην Ουγγαρία µεταξύ 218 νοσηλευτών πιστοποίησε τη συσχέτιση υψηλών επιπέδων
στρεσ και αυξηµένων ποσοστών κατανάλωσησ αλκοόλ
(Piko 1999). Η συγκεκριµένη παραδοχή ενισχύεται από
τα αποτελέσµατα ερευνών σύµφωνα µε τα οποία οι νοσηλευτέσ που προσφέρουν τισ υπηρεσίεσ τουσ σε µονάδεσ που χαρακτηρίζονται από έντονο επαγγελµατικό
άγχοσ όπωσ τα χειρουργικά τµήµατα έχουν µεγαλύτερα
προβλήµατα σχετιζόµενα µε το αλκοόλ, συγκριτικά µε
εκείνεσ που υπηρετούν λιγότερο στρεσογόνεσ µονάδεσ
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(Plant 1991). Στο ίδιο συµπέρασµα κατέληξε έρευνα που
διεξήχθη στη Νορβηγία µεταξύ ανδρών νοσηλευτών
απασχολούµενων σε χειρουργικά τµήµατα νοσοκοµειακών µονάδων (Rosta & Aasland 2005).
∆ιαπιστώνεται λοιπόν πωσ η κατανάλωση αλκοόλησ
από τα µέλη τησ επαγγελµατικήσ οµάδασ των νοσηλευτών είναι πρόβληµα µεγίστησ σηµασίασ που καθιστά επιτακτική την ανάγκη λήψησ των απαραίτητων µέτρων, µε
σκοπό την προστασία τησ υγείασ τουσ και την προάσπιση του κοινωνικού τουσ έργου.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
Η εξάρτηση από το αλκοόλ είναι µια κατάσταση µε σηµαντικέσ επιπτώσεισ τόσο στη λειτουργικότητα όσο και
στην ποιότητα ζωήσ του ατόµου. Παράλληλα, η υπέρµετρη κατανάλωση αλκοόλησ δύναται να συµβάλλει στην
κατάρρευση ολόκληρων εθνικών οικονοµιών.
Σύµφωνα µε στοιχεία που προκύπτουν από µελέτη
ανασκόπησησ σχετικά µε το οικονοµικό φορτίο τησ εξάρτησησ από το αλκοόλ, τα άµεσα ετήσια συνολικά κόστη
αγγίζουν τα 7,8 δισεκατοµµύρια ευρώ για το 2012, περίπου δηλαδή το 0,31 του ΑΕΠ, ενώ τα έµµεσα κόστη φτάνουν τα 68 δισεκατοµµύρια ευρώ, δηλαδή το 0,64 του
ετήσιου συνολικού ακαθάριστου ευρωπαϊκού προϊόντοσ
ή αλλιώσ το 7,7% των ετήσιων δαπανών µιασ χώρασ για
την υγεία (Laramee et al. 2013).
Το βασικότερο άµεσο κόστοσ φαίνεται να είναι η
νοσηλεία των εξαρτηµένων από το αλκοόλ ασθενών, η
οποία δύναται να αγγίξει µέχρι και το 15% του κατά
κεφαλήν εισοδήµατοσ για τη νοσηλεία ενόσ και µόνο
ασθενούσ, εξαρτώµενο φυσικά από τη διάρκεια τησ νοσηλείασ, ενώ το φαρµακευτικό κόστοσ είναι ιδιαίτερα χαµηλό και περιορίζεται στο 0,000005%-0,0002% του ΑΕΠ
µιασ χώρασ. Σύµφωνα µε δύο µελέτεσ που διενεργήθηκαν στη Γερµανία, παρατηρήθηκε αύξηση του άµεσου
κόστουσ από 0,04% του ΑΕΠ το 1990 σε 0,31% το 2002.
Παρόµοια αποτελέσµατα προέρχονται από έρευνα στη
Σκωτία, µε το κόστοσ που οφείλεται στην ανεργία λόγω
αλκοολισµού να ανέρχεται σε 253,5 εκατοµµύρια ευρώ
το 2001 και να αγγίζει το µέγεθοσ των 299 εκατοµµυρίων ευρώ το 2007. Το 2006, το εκτιµώµενο συνολικό
οικονοµικό κόστοσ τησ υπερβολικήσ κατανάλωσησ αλκοόλ στισ Ηνωµένεσ Πολιτείεσ ανήλθαν σε 223.500 εκατοµµύρια δολάρια ή 1,90 δολάρια ανά ποτό, το οποίο
ισούται µε περίπου 746 δολάρια για κάθε άνδρα, γυναίκα και παιδί σε κατά κεφαλήν βάση. Από τα 223,5 δισεκατοµµύρια $, $ 161,3 (72,3%) αντιπροσωπεύουν το
κόστοσ από την απώλεια παραγωγικότητασ. Από αυτό το
$ 161.300.000.000, οι δύο µεγαλύτερεσ απώλειεσ προήλθαν από διαταραχή τησ παραγωγικότητασ τησ εργασίασ
(45,9%) και τησ χαµένησ παραγωγικότητασ που οφείλεται στισ 83.180 θάνατοι σχετίζονται µε το αλκοόλ (40,3%)
(Bouchery et al,2006). ∆ιαπιστώνεται λοιπόν ότι το οικονοµικό φορτίο που σχετίζεται µε την εξάρτηση από το
αλκοόλ είναι σηµαντικό και καθιστά επιτακτική την ανά-

γκη προσδιορισµού του κόστουσ τησ νόσου, ώστε να
καθοριστούν πιο συγκεκριµένα τα οφέλη από την αποτελεσµατική πρόληψη και αντιµετώπισήσ τησ.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Από την εκτεταµένη µελέτη των ερευνητικών δεδοµένων φάνηκε ότι η κατανάλωση αλκοόλ αποτελεί υπαρκτή πραγµατικότητα, καθώσ δύναται να επιφέρει επιβαρυντικέσ καταστάσεισ τόσο για τον ίδιο το χρήστη, όσο
και για το άµεσο περιβάλλον του και το κοινωνικό σύνολο. Η επικίνδυνη κατανάλωση αλκοόλ από τουσ επαγγελµατίεσ υγείασ αποτελεί πρόβληµα µείζονοσ σηµασίασ, καθώσ απειλεί την ανάπτυξη και την ποιότητα τησ
παρεχόµενησ υγειονοµικήσ φροντίδασ. Οι χώρεσ που θα
αναλάβουν πιο έντονη δράση στην καταπολέµηση του
φαινοµένου είναι σίγουρο πωσ θα ανταµειφθούν µε σηµαντικά κέρδη όπωσ η παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών υγείασ και η εύρυθµη λειτουργία ενόσ υγειονοµικού συστήµατοσ που σκοπό θα έχει την προάσπιση τησ
υγείασ και τησ ευηµερίασ των πληθυσµών
Η παραδοχή τησ συγκεκριµένησ πραγµατικότητασ
καθιστά επιτακτική την ανάγκη λήψησ αποτελεσµατικών µέτρων και πολιτικών µε κύριο σκοπό τη µείωση
των βλαβών από τη χρήση αλκοόλ και παράλληλα τη
αύξηση του αριθµού των κερδών όπωσ είναι η βελτίωση τησ ποιότητασ τησ ζωήσ των πληθυσµών, η βελτίωση στουσ τοµείσ εργασίασ και παραγωγικότητασ, η µεγαλύτερη εξοικονόµηση όρων στην υγεία και την κοινωνική
ασφάλιση, η ευρύτερη ισονοµία στην υγεία και την οικονοµία καθώσ και η ισχυρότερη κοινωνική συνοχή.
Στο πλαίσιο των µέτρων αντιµετώπισησ τησ χρήσησ
αλκοόλ θεωρείται σηµαντική η υποστήριξη µη κυβερνητικών οργανώσεων που προωθούν έναν υγιή τρόπο
ζωήσ και κυρίωσ εκείνων που σχετίζονται µε το αλκοόλ. Επιπρόσθετα, θεωρείται απαραίτητη η συλλογή αξιόπιστων στοιχείων και η εφαρµογή νόµων µε σκοπό την

ΠΙΝΑΚΑΣ 2. ∆έκα τοµείσ δράσησ κατά τησ κατανάλωσησ αλκοόλ
Πηγή: WHO. Global strategy to reduse the harmful use of alcohol
(2010)
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παρακολούθηση τησ αποτελεσµατικότητασ των µέτρων
και την εφαρµογή αποτελεσµατικότερων ενεργειών όπου
αυτό κρίνεται αναγκαίο. Στον πίνακα 2 παρουσιάζονται
συνοπτικά οι δέκα τοµείσ δράσησ κατά τησ κατανάλωσησ αλκοόλ σύµφωνα µε τον ΠΟΥ.
Η παγκόσµια στρατηγική για τη µείωση τησ βλαπτικήσ χρήσησ του οινοπνεύµατοσ στο πλαίσιο δράσησ του
ΠΟΥ που επικυρώθηκε το 2010 περιλαµβάνει ένα σύνολο µέτρων που θεωρείται πωσ µπορεί να διαδραµατίσει
καθοριστικό ρόλο στον αγώνα καταπολέµησησ των βλαπτικών συνεπειών τησ κατανάλωσησ αλκοόλ (WHO 2010).
Τα προτεινόµενα µέτρα αφορούν στην ένταξη των πολιτικών δράσησ κατά του αλκοόλ στισ ευρύτερεσ οικονοµικέσ και προνοιακέσ πολιτικέσ µε κύριο σκοπό την αποτελεσµατική ανάπτυξη τησ υγείασ των κοινωνιών και την
πραγµάτωση τησ οικονοµικήσ τουσ ευηµερίασ. Στην προσπάθεια εκπλήρωσησ του επιθυµητού στόχου δύναται να
συµβάλλει η ανάληψη δραστηριοτήτων για την αύξηση
τησ ευαισθητοποίησησ και τησ ενηµέρωσησ του πληθυσµού για τισ γενικότερεσ επιπτώσεισ τησ κατανάλωσησ
αλκοόλ, όπωσ είναι η εφαρµογή εκπαιδευτικών προγραµµάτων αγωγήs υγείασ που ξεκινούν από την παιδική ηλικία και συνεχίζονται µέχρι την εφηβεία. Σηµαντικό ρόλο
θεωρείται ότι µπορεί να διαδραµατίσει η καλλιέργεια τησ
κοινότητασ τησ κοινωνίασ στην αντιµετώπιση των συνεπειών του αλκοόλ µέσω τησ εκπαίδευσησ και τησ επάνδρωσησ καίριων τοµέων όπωσ η υγεία και η κοινωνική
πρόνοια µε εξειδικευµένα στελέχη σε συνδυασµό µε την
ενδυνάµωση των τοπικών αρχών για την υλοποίηση προγραµµάτων που εναρµονίζονται µε όλα τα κοινωνικά στρώµατα. Παράλληλα, κρίνεται απαραίτητη η δηµιουργία θεραπευτικών και επανενταξιακών υπηρεσιών οι οποίεσ θα
απασχολούν ειδικά εκπαιδευµένο προσωπικό τόσο για
τα άτοµα που κάνουν επιβλαβή χρήση οινοπνευµατωδών,
όσο και για τα µέλη τησ οικογένειάσ τουσ.
Επισφραγίζεται λοιπόν, πωσ τα κύρια όπλα στον αγώνα κατά τησ επιβλαβούσ χρήσησ του αλκοόλ αποτελούν
η οικουµενικότητα των πολιτικών απέναντι στο αλκοόλ,
η συντονισµένη δράση, η προώθηση υγιών συνηθειών
και τρόπων ζωήσ, καθώσ και η εξασφάλιση τησ αποτελεσµατικότερησ διάδοσησ των πληροφοριών σχετικά µε
την προώθηση των θέσεων, των πολιτικών και των µεθόδων αξιολόγησησ.
Συµβολή Συγγραφέων
Ολοι οι συγγραφείσ συµµετείχαν στη σύλληψη, στο σχεδιασµό και την εκπόνηση τησ εργασίασ. Ο ΑΤ είχε την
τελική επιµέλεια του κειµένου.
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