Pracovní profese predisponované k alkoholismu

Stránka uvádí několik profesí a důvody, proč by se zaměstnanec mohl stát potencionálním
pijákem alkoholu. Jako modelový případ je lékař, učitel, novinář, dělník, řidič a číšník nebo
barman.
Lékař v nemocnici
Ze stresu na odděleních, kde o životě a smrti rozhodují minuty, se lékař potřebuje uklidnit.
Napětí zvyšují i časté noční služby s nedostatkem spánku, nepřetržitá práce s lidmi, nevděčnost
pacientů i jejich mnohdy nepříjemných příbuzných. Od těch, kteří jsou mu vděční, pak lékař
často dostává darem láhev něčeho ostřejšího.
Učitel
Znalost oboru nebo láska k dětem ještě neznamená, že má učitel pedagogické vlohy. Kantor,
kterému děti přerůstají přes hlavu a jehož výuka se mění v každodenní boj o přežití, může
hledat v alkoholu uklidnění a únik od reality. Úzkostný pedagog, kterého
žáci nerespektují, čelí tlaku také ze strany jejich rodičů a svých nadřízených.
Řidič
Musí se celý den nepřetržitě soustředit. Dopravní firmy často neumožňují svým zaměstnancům
dodržovat povinné přestávky. Řidiči přespávají v hotelích či v náklaďáku, daleko od rodiny
. Mají nepravidelný životní styl, pracují na směny, jejich rodinné vztahy to mnohdy narušuje.
Kolegové se pak scházejí, aby zapili své zážitky z cest.
Novinář
Je vystaven neustálému napětí. Základním znakem jeho práce je snaha stihnout termín.
Sebekvalitnější článek či reportáž se změní ve velký průšvih, pokud ji autor nedokončí do
uzávěrky. Stres zvyšují konflikty
s lidmi, kteří nechtějí, aby o jejich jednání novinář referoval. K alkoholu svádí i nepravidelná
pracovní doba.
Číšník, barman
U této práce se závislost přímo nabízí. I když v luxusnějších podnicích není možné, aby obsluha
popíjela, práce mezi lahvemi alkoholu činí z alkoholických nápojů běžnou součást života. V
klasické vesnické hospodě nebývá zvykem, aby byl vrchní střízlivější než hosté. Samostatnou
kapitolou je nebezpečí, které hrozí profesionálním ochutnávačům alkoholických nápojů.
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Stavební dělník
Obvykle začíná pracovní den s pivem, na svačinu jde s kolegy do hospody nebo do obchodu
pro „lahváče“. Pokud pracují dělníci na stavbách v horku, konzumují pivo často celý den.
Zákoník práce nízkostupňové pivo v horkých provozech dovoluje, podle výkladu jde jen o
takzvanou osmičku, nikoliv již desítku. Stavbyvedoucí často porušování předpisů tolerují.
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