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Bezpečné pitie? Lekári pojem nepoznajú 

 

Alkohol sa stal legálnou drogou a jeho užívanie je premnohých nie príležitostnou, ale každodennou 

realitou. 

Dohady a tvrdenia, či alkohol môže v malom množstve prospievať zdraviu, balansujú na hrane. 

Odborníci síce za určitých okolností pripúšťajú jeho priaznivé účinky, ale generalizovaným 

odporúčaniam sa vyhýbajú. Klinický psychológ Anton Heretik z Katedry psychológie FF UK v Bratislave 

uvádza, že asi 10 – 12 percent dospelej populácie tvoria závislí od alkoholu, ktorí pre abstinenčné 

príznaky nedokážu užívanie prerušiť a v dôsledku chronického nadmerného konzumu alkoholu majú 

závažne poškodené fyzické i psychické zdravie. 

Kto je alkoholik 

Kedy však odborníci označia človeka za alkoholika? Psychiater Michal Turček z Psychiatrickej kliniky LF 

UK a Univerzitnej nemocnice Bratislava vysvetľuje, že termín alkoholik je pomerne nejasný, rôzni 

ľudia, vrátane lekárov, ho používajú v rôznom kontexte. 

„Navyše ide o termín, ktorý určitým spôsobom pacientov stigmatizuje svojím skrytým hanlivým 

významom.“ 

Podľa odhadov Svetovej zdravotníckej organizácie sa na Slovensku v minulom roku vypilo vyše 13 

litrov čistého alkoholu na obyvateľa. Vo svetovom rebríčku sme tak obsadili 19. miesto. Aj z tohto 

hľadiska na Slovensku pijeme nadpriemerne. 

V užšom zmysle ako alkoholika označujeme človeka závislého od alkoholu. Závislosť je však podľa 

neho iba špičkou ľadovca, ktorý nazývame alkoholizmus. „Širšie chápanie tohto termínu zahŕňa 

všetkých ľudí, ktorí si nemiernym konzumom alkoholu opakovane navodzujú akékoľvek zdravotné, 

psychické či sociálne problémy.“ Dôležité je pripomenúť ešte dve veci, ktoré spolu špecificky súvisia. 

„Po prvé, každá opitosť spôsobuje škody jedincovi i spoločnosti. Po druhé, závislosť nie je ľudská 

slabosť, ale medicínsky (resp. spoločensko-medicínsky) problém. Zdôrazniť však treba, že 

alkoholový návyk nie je ospravedlnením pre akt vypitia alkoholického nápoja vedúceho k opitosti, 

zvlášť ak sa udeje v preukázateľne rizikovej situácii.“ 

Všeobecným problémom je nárast užívania alkoholu u žien a vek a spôsob pitia alkoholu mladistvými. 

Podľa Antona Heretika je dôvod zrejme najmä spoločenský a súvisí s emancipáciou a ďalšími 

zmenami v postojoch spoločnosti. Hovorí, že kým postoje k pitiu alkoholu a prejavom opitosti u 

mužov boli a sú u nás veľmi tolerantné, v prípade žien sa na ne nahliada veľmi negatívne. 

Ženy sú na tom horšie 



„Ženy, ktoré pili alkohol, ho z tohto dôvodu často pili tajne a tak, aby prejavy boli navonok čo 

najmenej nápadné (udržiavanie „hladiny“ namiesto rýchleho opitia sa). Dnes tieto zábrany najmä u 

mladistvých padli a nárazové víkendové opíjanie sa do nemoty považujú za módne a zábavné. K 

užívaniu alkoholu mladistvými významne prispieva aj nezákonná, ale v realite neobmedzená 

dostupnosť alkoholu v bežných obchodoch aj rôznych baroch či diskotékach,“ varuje psychológ. 

Ženy navyše alkohol ťažšie znášajú. „Väčšina žien horšie odbúrava alkohol ako väčšina mužov, súvisí 

to s enzymatickou výbavou žien, ktorá je horšia ako u mužov – príroda to tak zariadila,“ hovorí 

hepatológ Peter Jarčuška z I. internej kliniky FNLP a LF UPJŠ v Košiciach a prezident Slovenskej 

hepatologickej spoločnosti. Existuje bezpečná dávka? Podľa Antona Heretika sa zo zdravotného 

hľadiska nedá hovoriť o bezpečnej konzumácii alkoholu, či už ide o frekvenciu alebo množstvo. 

„Relatívne nízke riziko predstavuje do 20 g čistého alkoholu u žien a 40 g u mužov, čo je zhruba 

jedno-dve pivá denne,“ hovorí psychológ. 

Alkohol - áno či vôbec 

Žiadne užívanie alkoholu teda nemožno považovať za bezpečné a neškodlivé. Hovoríme skôr o miere 

rizika, s akou užívanie alkoholu – podľa množstva a frekvencie pitia, môže viesť k zdravotným 

ťažkostiam. Podľa Petra Jarčušku sú ľudia, u ktorých, keď sa stretnú s alkoholom, je veľmi 

pravdepodobné, že sa stanú závislými. Zdôrazňuje, že je rizikom paušálne odporúčať ľuďom piť 

alkohol, hoci i v malých množstvách. S alkoholom je to podľa neho podobné ako s marihuanou a 

tvrdými drogami – časť ľudí bude chcieť väčšie množstvo a riskujú, že sa stanú závislými. 

Dodáva, že „skôr možno povedať, že nízke dávky alkoholu, zvlášť červeného vína, majú priaznivý 

vplyv na aterogenézu. Ale zasa je viac ako 200 druhov chorôb, ktoré môžu byť zapríčinené alkoholom. 

Nedá sa teda podať jednoznačný návod, je to komplexnejší problém, súvisí so životným štýlom, 

stravou, genetikou, pohybom, stresom“. 

Akú rolu hrá genetika 

Je alkoholizmus dedičný? „Genetické predpoklady zohrávajú rolu v tom, kto bude alkoholik a kto 

nie. Je známe, že deti alkoholikov sa častejšie stávajú alkoholikmi, a to dokonca aj v prípade, že 

vyrastajú v inom prostredí,“ vysvetľuje hepatológ Peter Jarčuška. 

U každého človeka, ktorý sa napije väčšieho množstva alkoholu, sa v pečeni vytvorí väčšie množstvo 

tuku. U väčšiny ľudí je to vratný proces, ak však človek v pití pokračuje, nielenže mu stukovatie pečeň, 

ale môže sa pridružiť aj fibrogenéza – tvorba väziva. 

Štartovacím momentom je zrejme genetická výbava. Nie u každého, kto pije veľa alkoholu, sa tvorí 

toto väzivo. 

„U pacientov, ktorí majú túto predispozíciu a budú pokračovať v pití, môže proces pokračovať až do 

vzniku cirhózy a u časti pacientov s cirhózou pečene môže vzniknúť nádor.“ 


