PhDr. Ladislav Csémy, MUDr. Václav Dvořák a jejich poznatky o alkoholismu žen

Dne 24.11.08 v Českém rozhlase byl pořad, ve kterém vystoupili výše zmínění pánové a který
byl věnován ženám alkoholičkám, tedy osobám ženského pohlaví závislým na alkoholu. Dr.
Ladisla Csémy uvedl některá statistická fakta a Dr. Václav Dvořák (primář ženského oddělení v
Psychiatrické léčebně v Praze, Bohnicích) pak sdělil několik svých poznatků z oblasti této
problematiky.
- statisticky stále více mladých dívek pije ve větším množství alkohol než chlapců než v
minulosti, poměr se vyrovnává
- pokud žena pije dlouhodobě nad 40 gramů alkoholu denně (0,5 litru 12° piva, 0,2 litru
vína), může být již její zdraví ohroženo (u mužů je to od 40 gramů)
- každá desátá dospělá žena pije alkohol způsobem, který jí může způsobit zdravotní
prolblémy
- po léčbě závislosti na alkohlu asi 32% žen vydrží abstinovat, v trvalé abstinenci nejvíce
nepomáhají sociální faktory (rodina, zaměstnání ad.), ale překvapivě náhled pacientky (její
kritický pohled na to, že má opravdu problém a že je závislá)
- populace žen závislých na alkoholu mládne - zatímco v minulosti byl průměrný věk
pacientek alkoholiček kolem 30-40 let, tato hranice postupně klesá
- problémy s alkoholem u žen bývají často kombinovány s poruchy příjmu potravin
- častěji pijí ženy,které žijí samy nebo v neuspořádaných partnerských vztazích
- alkoholičky vyhledávají pomoc často až v pozdních stádiích alkoholismu, dlouho své pití
tají
- zatímco v minulosti bylo raritou vidět ženu v hospodě s půllitrem piva, společnost je stále
více benevolentnější a toto začíná být běžnou situací
- nejsilnějším argumentem pro vstup do léčby jsou děti a jejich případné odebrání
sociálními institucemi
- závislé na alkoholu mají četnější sebevražedné pokusy
- ženy nejvíce pijí víno, méně pivo a destiláty
- za rok je na protialkoholní ženské oddělení v Psychiatrické léčebně v Praze Bohnicích
přijato průměrně 750 žen
Související odkazy:
Žena alkoholička, pití alkoholu u žen - specifika chování a důvody alkoholismu
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