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Кокетирање са алкохолом

 кокетан (фр. coquet)

– који воли (удешава, тражи) да се – који воли (удешава, тражи) да се 
другима допадне, леп, красан, 
цифраст, укусан (за ствари)



 Шта је за Вас алкохол?



Историјат употребе алкохола

 Докази о прављењу вина из 3. миленијума пре нове ере

 У време старих Грка и Римљана злоупотреба алкохола је 
сматрана друштвеним проблемом

 1250. су Европљани развили процес дестилације-
направљена ракијанаправљена ракија

 У XVIII веку употреба проширена на Америку, у XIX веку 
на снази прохибиција

 У XIX веку је Магнус Хус први пут болесно стање назвао 
алкохолизмом

 Алкохол је нераскидиви део традиције и културе грађана 
Србије



Светска здравствена организација 1951. године 
дефинисала алкохоличаре као:

 Особе које дуготрајно и прекомерно пију 
алкохолна пића

 Зависност од алкохола таква да испољавају  Зависност од алкохола таква да испољавају 
поремећаје у области:
– психичког здравља

– физичког здравља 

– поремећаје у односима са другим особама

– поремећаје свог економског стања



Алкохол као дрога
Састав: 

 етил - алкохол (етанол)

 конгенерс 

(органска супстанца од које је одређена 
врста алкохолног пића и направљена)

Дејство: 

 ефекти на флуидност и пермеабилност 
ћелијског зида неурона

 повећање GABA неуротрансмисије и 
инхибиција глутаматергичке трансмисије

 алкохол - дехидрогеназа га оксидише до 
ацеталдехида који улази у Кребсов циклус



Метаболизам алкохола

Углавном се ресорбује путем танког црева 
(преко 50%) и желуца (20%)

- највећа концентрација се постиже за 30-60 
минута

Концентрација алкохола у крви је алкохолемија

Из организма се одстрањује преко јетре (више 
од 90%), а мањи део дисањем (3-7%)



Употреба алкохола: Епидемиологија
Алкохол је пети фактор ризика 

за обољевање и онеспособљеност у свету 

 55 милиона Европљана свакодневно конзумира 
алкохол у опасним количинама 

Око 118 милиона Европљана се опија до “прекида 
филма” најмање једном месечно

 23 милиона Европљана: 5% одраслих мушкараца и 
1% жена су зависници од алкохола



Пијење алкохолних пића у Србији -
2013. година

 46,1% становништва није конзумирало алкохол

 Млади од 15-19 година: 47% није конзумирало 
алкохол: 

девојака (54%) момака (41,1%)

Свакодневно је пило 4,7% становништва

Мушкарци пију свакодневно 6 пута више него жене

Навика свакодневног конзумирања алкохола је 
највише заступљена међу најсиромашнијом 
популацијом (6,9%)



Проценат становништва који је у последњих 12 месеци 
најмање једном месечно конзумирало 6 или више пића у 

току једне прилике, Србија и изабране земље, 2010. година



 Скоро сваки пети (17%) адолесцент 
узраста 15 – 19 година 

најмање једном месечно најмање једном месечно 

конзумирао више од 6 алкохолних 
пића током једне прилике 

(22,7% младића и 10,6% девојака)!



 Који су разлози 
за пијење? 



Акутна употреба алкохола
- иницијални симптоми

 субјективно повишено расположење

 смањење социјалне напетости

 повећана дружељубивост повећана дружељубивост

 причљивост

 осећање самопоуздања 

 дезинхибиција



Класификација алкохолизма
- Лешова типологија

 Тип 1: Ефекти алкохола на симптоме апстиненцијалне 
кризе (неуроадаптација)

 Тип 2: Алкохол као анксиолитик (социјално учење и 
когнитивни модели)

 Тип 3: Алкохол као антидепресив

 Тип 4: Алкохол код поремећаја контроле импулса и/или 
компулзија са претходним оштећењем мозга, који 
покушавају да се адаптирају са социјалном ситуацијом 
(социо – културолошко - органски модел)



Акуто напито стање

Краткотрајни душевни поремећај

Акутно интоксицирана особа пролази кроз четири 
фазе: 
– фаза ексцитације (психомоторна, мускуломоторна и – фаза ексцитације (психомоторна, мускуломоторна и 

вазомоторна надраженост)
– фаза правог пијанства 
– фаза наркотичног дејства алкохола или депресије 

(мускуломоторна, психомоторна и вазомоторна 
инхибиција) 

– фаза коме



 Колико је “мало”?

 Колико је “много”?

 Колико је “довољно”?



Нискоризично (“одговорно”) пијење

 Друштвено прихватљив стил пијења са 
дефинисаном количином до 2 стандардна 
пића (СП) у једној ситуацији за мушкарце и 
до 1СП за женедо 1СП за жене

 Минимално 2 дана у недељи апстиненција

стандардно пиће (СП) - флаша пива, чаша вина или чашица жестоког пића



Ризично (прекомерно) пијење

 Стил пијења који носи ризик по здравље

 За мушкарце - више од 14 СП недељно 
(више од 7 СП за жене) или 3 и више СП (више од 7 СП за жене) или 3 и више СП 
током једне одређене ситуације (2 и више СП 
за жене)

Учестале интоксикације (оба пола)

стандардно пиће (СП) - флаша пива, чаша вина или чашица жестоког пића



Штетно пијење 

 Стил пијења који доводи до здравствених 
проблема (телесних или психичких)

 Особа није зависна од алкохола 



Злоупотреба алкохола

 Присуство проблема у:

– породици

– на послу

– са законом – са законом 

– у друштвеном окружењу 

због пијења алкохола!



Алкохолизам

 Зависност од алкохола

 Неопходна стручна помоћ



Зависност

 Клиничка слика алкохолне зависности је 
група психолошких, бихејвиоралних и 
когнитивних синдрома насталих због 
унутрашњег порива особе за поновљеним унутрашњег порива особе за поновљеним 
узимањем алкохола

Развија се током више месеци и година и ако 
се не лечи има хроничан и прогресиван ток



Етиолошки фактори настанка 
алкохолизма

ТРОУГАО ЗАВИСНОСТИ
ЧОВЕК

(ЛИЧНОСТ)
- генетске и психолошке 

теорије

СРЕДИНА
- доступност
- социјална толеранција

АЛКОХОЛ
- седативни ефекти



Психичка и физиолошка зависност

1. Снажна жеља или жудња за алкохолом

2. Безуспешни покушаји остављања или 
контроле дозе психоактивне супстанце

3. Стална употреба супстанце, упркос сазнању 
да је она узрок телесног или менталног 
поремећаја

4. Постојање толеранције или апстиненције



Мамурлук
 Стање после акутног пијанства:

– повраћање, губитак апетита, жеђ

– тремор главе и екстремитета

– слабост у зглобовима

– палпитације– палпитације

– тешкоће у дисању

– замор, главобоља, вртоглавица, несаница, горушица, 
знојење

– несаница и промене расположења – анксиозност, 
депресија, безнадежност, напуштеност, 
раздражљивост, самооптуживање, суицидалне идеје 
и суицидални покушаји



Класификација алкохолизма
- претоксикоманска и токсикоманска фаза

Претеоксикоманска фаза:
 повишена толеранција
 развој психичке зависности

Токсикоманска фаза: 
 губитак контроле
 алкохолне амнезије
 немогућност апстиненције
 пад толеранције



Апстиненцијални синдром

 Једноставна апстиненцијална криза: несаница, 
јутарња раздражљивост која траје до првог пијења 
алкохола

 У тежим случајевима: симптоми се појачавају током 
48-72h и укључују анксиозност, тремор, презнојавање, 

 У тежим случајевима: симптоми се појачавају током 
48-72h и укључују анксиозност, тремор, презнојавање, 
тахикардију, повишену температуру и пулс

 У најтежим случајевима: апстиненцијални 
симптоми прогредирају до делириjум тременса, по 
живот опасног обољења, уколико се не дијагностикује 
и не лечи на време



Алкохолни делиријум тременс
- настанак

Узрок је дуготрајна алкохолна интоксикација, али и 
допунске ноксе (телесне трауме, хируршки захвати, 
инфекције, психичке трауме)

Најчешће је последица апстиненције



Алкохолни делиријум тременс
 Поремећаји оријентације у времену и 

простору

 Неправилан, неповезан говор

 Доживљај привида малих животиња или 
инсеката, који гамижу по кожи или је 
пацијент њима окружен

 Општа слабост, тремор, обилно знојење, 
доводе до дехидратације и поремећаја 
електролитне равнотеже- хипокалијемија 
може водити ка застоју срца

 За период делиријума пацијент има 
период делимичног несећања 

 Може бити компликован епилептичним 
нападима



Компликације
зависности од алкохола

Психичке

Телесне
– Гастроинтестиналне болести

– Кардиоваскуларне сметње

– Респираторна обољења– Респираторна обољења

– Неуролошке компликације

– Висок унос алкохола је посебно повезан са повећаним 
ризиком за настанак болести срца и крвних судова, 
можданог удара и цирозе јетре, као и појединих врста 
малигних обољења 

Социјалне



Зависност као културолошки 
феномен

Употреба дрога (цигарете, алкохол...) је део 
наше културе

Образац детаљно описан у литератури



Доступност алкохола

Упркос закону, деца у готово свакој 
продавници могу да купе цигарете или 
алкохолалкохол



Оглашавање на телевизија
- промоција алкохола

Недавно је забрањена

Ако у јавности влада мишљење и често се Ако у јавности влада мишљење и често се 
понавља да све више младих узима дрогу, то 
постаје очекивана појава

Ако то већина ради – онда је то нормално???



Поремећаји личности и употреба 
алкохола

Манифестују озбиљно насилничко понашање, 
склони су криминалу, што утиче на другачију 
прогнозу него код просечних зависника од 
алкохола

Сматра се да се у свим програмима за лечење 
алкохолизма налази око 15% мушкараца и око 5% 
жена са дијагнозом антисоцијалног поремећаја 
личности, код којих се развио алкохолизам као 
секундарна појава



Карактеристике адиктивне 
личности

Избегавање одговорности и проблеми у 
самоконтроли

Недостатак самодисциплине, егоцентричност и 
преокупираност собомпреокупираност собом

Амбивалентан и негативан став према ауторитетима

Неприлагођеност, неадекватно, асоцијално и 
антисоцијално понашање

Нереалан и незрео приступ процесима живљења

Површан однос са људима, неспособност да се 
преузму социјалне улоге



За одржавање што дужег и неометаног пијења 
зависник од алкохола користи несвесне и 

свесне одбрамбене механизме:

 рационализацију (увек постоји “довољно” добро 
лажно објашњење зашто је пио)

 социјалну компарацију (други пију више од њега) социјалну компарацију (други пију више од њега)

пројекцију (неко/нешто је крив за пијење – тешко 
детињство, проблеми на послу и сл.)

негацију (смањење количине попијеног алкохола)

потискивање (не сећа се догађаја везаних за 
пијење)



Социјални интеракцијски процеси 
прилагођавања појединих зависника од алкохола

Промене које зависник од алкохола формира са 
социјалним окружењем

Промене настају са циљем да се пијење може 
“несметано” наставити у датом социјалном систему“несметано” наставити у датом социјалном систему

Социјално-интеракцијски процеси прилагођавања 
алкохоличара и његовог друштвеног окружења, а 
подразумева:

– повећање пијења

– дисоцијализација

– тактике и стратегије у понашању



Повећање пијења

Организовано и смишњено инсистирање, 
истрајавање и све уочљивије повећање 
пијења у скоро свим социјалним ситуацијама: 
на послу, код куће, у слободном времену, за на послу, код куће, у слободном времену, за 
време излазака, прослава и сл.

“Аранжирање” и “легализација” скоро свих 
социјалних ситуација за пијење већих 
количина алкохола, па и опијање



Дисоцијализација

Дружење са појединцима и социјалним 
групама које одобравају и подржавају пијење 
алкохолаалкохола

Пијење у све “нижим” социјалним 
категоријама и ситуацијама (периферијске 
кафане, “бурдељи”, испред продавнице, на 
пијацама и сл.)



Пијење на радном месту

 Групни процеси који подлежу законитостима
формирања социјалних група – група зависника од 
алкохола као подгрупа у радној групиалкохола као подгрупа у радној групи

Легализација и давање примата ритуалима пијења
на радном месту

Веће позитивно вредновање групне солидарности
око пијења него око професионалних обавеза и 
радних тема – не признају хијерархију радног
миљеа



Пијење и радна хијерархија

Групе зависника од алкохола:

– често нису “тајне” групе

– могу бити организоване и могу бити толико 
утицајне и престижне да су сасвим легализоване

– њихова правила су врло јасна и јавна– њихова правила су врло јасна и јавна

– некада су утицајније од формалних управљачких 
група

– некада су толико структурисане да постају 
вишегенерацијске и представљају “имиџ” или 
заштитни знак неких привредних система, 
предузећа или професија



Алкохол и вожња

Алкохол смањује способност доношења исправних 
одлука и брзину реакција

Под дејством алкохола долази до продужења 
психичке секунде – време које протекне од тренутка психичке секунде – време које протекне од тренутка 
опажања до тренутка нашег реаговања

Психомоторна координација је компромитована, 
честа су прекорачења брзине и непоштовање 
саобраћајних знакова и не постоји правилна 
просторна оријентација



Вожња у стадијуму лаког пијанства

Алкохолемија 0,5 – 1,5%

Посебно је опасно возити у овом стању због 
некритичног понашања, претеране некритичног понашања, претеране 
самоуверености и идеје да нисмо пијани

Највећи број саобраћајних несрећа се догађа 
управо у овом стању



Вожња са концентрацијом алкохола у 
крви која је већа од дозвољене

Повлачи казну, негативне поене и губитак 
возачке дозволе

У опасности је возач, али и путници, други 
возачи на путу и пешаци због могуће 
саобраћајне несреће



Алкохол и насиље
Проблеми:

– у породици

– на послу

– проблеми са законом

– у друштвеном окружењу

Под дејством веће количине алкохола, поједине особе Под дејством веће количине алкохола, поједине особе 
почињу да се понашају увредљиво или насилно

Насиље може укључивати:

– застрашујуће, претеће или увредљиво понашање

– узнемиравање јавности

– агресивне и насилне радње, као што су туче или 
уништавање имовине



Породично насиље под дејством 
алкохола

 Заснива се на традиционалном моделу и 
хипертолеранцији према злоупотреби
алкохола

Облици злостављања у породици:

– злостављање брачног партнера

– злостављање деце

– насиље деце над родитељима



Злостављање брачног партнера 
под дејством алкохола

вербалне увреде

претње

физичко насиљефизичко насиље

принудни сексуални односи

физичке повреде од којих неке могу да 
угрозе живот



Злостављање деце под дејством 
алкохола

Физичко и сексуално злостављање (инцест)

Запостављање детета (психичко и Запостављање детета (психичко и 
емоционално)

Детеубиство



Насиље над родитељима под 
дејством алкохола

Убиство мајке или оца

Емоционално злостављањеЕмоционално злостављање

Социјално и економско искоришћавање 



Алкохоличарски брак

Дефинише се као брак између једног
партнера/ке зависног/не од алкохола и 
другог партнера/ке који није зависан/на од другог партнера/ке који није зависан/на од 
алкохола

У терапијској пракси се најчешће ради о 
мужу зависнику од алкохола и супрузи која то 
није



Капацитети партнера у 
алкохоличарском браку

Формирају психичка стања која су повезана са 
квалитетом емоционалних релација и процеса у 
претходним генерацијама, односно у примарној 
породици

Манифестације те фузије се разматрају и сагледавају 
кроз:

– емоционалну зависност од партнера

– емоционални притисак на другог да реагује

– испољавање слабих граница између себе и других и 
нереалне процене себе и других

– процес мишљења који је нереалан и емоционално 
пребојен

– принцип размишљања и тражења решења



“Симетричност” односа у 
алкохоличарском браку

Алкохоличарски брак често поприма облик 
симетричног односа у којем доминирају 
конфликти, агресија или бескрајне расправе и 
дебате

Може имати и облик несиметричног односа у којем 
постоји један партнер који трпи и попушта:

– муж зависник од алкохола има изглед 
ефикасније, доминантније особе

У суштини су они једнаки, са истим емоционалним 
потребама



Партнерска динамика 
алкохоличарског брака

Муж зависник од алкохола се појављује као онај
који одлучује и наређује, он контролише
емоционалну реакцију пијењем

Супруга контролу остварује емоционалнимСупруга контролу остварује емоционалним
дистанцирањем, неизвршавањем “угиворених
уступака”, избегавањем “битке” и одговорности, 
или компромисима у виду краткорочних псеудо-
решења

 “Емоционална комплементарност” се најчешће
среће у алкохоличарском браку ћерке, чији је отац
био агресивни зависник од алкохола



Емоционална зависност од партнера
у браку са зависником од алкохола

Некада до нивоа две половине исте целине 
које се симетрично допуњују

Испољава се као отворено изражена појачана Испољава се као отворено изражена појачана 
потреба за заједништвом и стапањем

Реципрочно емоционално удаљавање и 
хладноћа у односима, односно неспособност 
да се емоције изразе, али и поред тога 
остајање у релацијама упркос проблемима



Супруге зависника од алкохола
 У популарном схватању је супруга зависника од 

алкохола храбра, трагична и напаћена жртва 
“агресивног алкохоличара” и несрећних околности

 Сматра се да она није нимало одговорна ни за пијење 
мужа, ни за поремећен породични живот

 Често је њено порекло из алкохоличарске породице, и  Често је њено порекло из алкохоличарске породице, и 
са постојањем оца алкохоличара она лако остаје у браку 
са алкохоличарем 

 Понашање супруге алкохоличара је обележено 
нестабилношћу, сталном променљивошћу са 
постојањем силазне спирале прилагођавања на све веће 
оштећење себе као личности, али и оштећење деце 
(саучесништво у насиљу над децом)



Породице зависника од алкохола

Алкохолизам као процес, има особености 
које су значајне за породицу и има утицај на 
њу:

– хроницитет– хроницитет

– уношење психо-биолошки активне супстанце

– образац двоструког понашања

– предвидљивост и стереотипност реакција и 
понашања

– развојни ток, тј. природна историја алкохолизма



Главне карактеристике 
алкохоличарске породице:

 поремећај организације свакодневног живљења

 неадекватна породична правила

 конфузија и инверзија породичних веза и улога

 поремећена хијерархија међу субсистемима

 дисфункционалне, нејасне, испрекидане и недоследне 
комуникацијекомуникације

 нестабилне, варирајуће интеракције праћене обрасцима 
двоструког понашања односно формирањем “пактова”, 
“нагодби”, “савеза” и “завера”

 поремећене границе система, како унутар породице, тако и у 
односима са спољним светом

 извитоперени системи вредности праћени антисоцијалним 
понашањем, што понекад доводи до значајног одударања од 
понашања околине и сукоба са њом



Тактике и стратегије зависника од 
алкохола

Масовно коришћење механизама негације, 
минимизације, рационализације свог пијења и 
опијања у односима са социјалним окружењем, са 
надређенима на послу, при конфликтима и са било 
којом значајном личношћу у социјалној ситуацији и којом значајном личношћу у социјалној ситуацији и 
сл.

Тактике и стратегије су понекада до савршенства 
разрађене и манипулацијама поткрепљене од групе 
којом се пије

 Главни стратешки циљ алкохоличарске групе је 
настављање истог обрасца пијења, али без губљења 
добити од социјалних и професионалних система


