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Problemy alkoholowe kobiet z perspektywy zdrowia publicznego 

 

Wstęp 

Alkohol jest substancją psychoaktywną o właściwościach uzależniających. Spożycie 

alkoholu i wynikające z tego problemy są różne na całym świecie, ale obciążenie jego 

skutkami, chorobami i śmiercią, pozostaje znaczne w większości krajów. Szkodliwe 

używanie alkoholu jest jednym z pięciu najważniejszych czynników ryzyka choroby, 

niepełnosprawności i zgonu na całym świecie [1]. Na skutek nadużywania alkoholu 

dochodzi do około 3,3 mln zgonów rocznie, co stanowi 5,9% wszystkich zgonów na 

świecie. 

Picie alkoholu wiąże się z ryzykiem wystąpienia takich problemów zdrowotnych jak 

schorzenia neuropsychiatryczne - uzależnienie od alkoholu, depresja, lęki czy też 

padaczka [2]. Wykazano także związek przyczynowo-skutkowy w odniesieniu do 

samobójstw i przemocy [3, 4]. Kolejną grupę schorzeń zależnych od alkoholu stanowią 

choroby układu pokarmowego, takie jak marskość wątroby oraz zapalenie trzustki [5, 

6]. Jak podaje Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem, spożycie alkoholu 

zostało uznane za czynnik ryzyka części nosowej gardła, jamy ustnej, krtani, przełyku, 

trzustki, jelita grubego i odbytnicy, wątroby [7]. U kobiet zwiększa ryzyko raka piersi 

nawet przy spożywaniu tak małych ilości jak jedna porcja alkoholu dziennie [8,9,10]. 

Zależność między spożywaniem alkoholu a chorobami układu krążenia jest złożona. 

Korzystny kardioprotekcyjny efekt alkoholu występujący w chorobie niedokrwiennej 

serca i udarze niedokrwiennym znika w przypadku jego nadmiernego spożycia. 

Ponadto, spożywanie alkoholu ma wpływ na powstawanie nadciśnienia tętnicze, 

migotania przedsionków i udaru krwotocznego [11]. Do dziś spotkać się można z 

opinią, że niewielkie dawki alkoholu zapobiegają przedwczesnemu porodowi, 

tymczasem spożywanie alkoholu przez kobietę w ciąży może doprowadzić do 

wcześniactwa, powikłań okołoporodowych czy też do płodowego zespołu 

alkoholowego (FAS) [12, 13]. Najnowsze badania wskazują na zależności pomiędzy 

piciem alkoholu a występowaniem chorób zakaźnych, takich jak gruźlica i HIV / AIDS 

[14,15], jak również między nadużywaniem alkoholu i przebiegiem HIV / AIDS  [16]. 



Spożywanie alkoholu niezgodne z normami kulturowymi danego społeczeństwa może 

przynosić, oprócz szkód dla zdrowia, także  konsekwencje społeczno-gospodarcze, 

takie jak utrata zarobków, bezrobocie lub problemy rodzinne [17,18]. 

 

Czynniki ryzyka nadmiernego spożywania alkoholu 

Istnieje kilka głównych czynników, które mają wpływ na poziom spożycia alkoholu. Są 

to poszczególne czynniki ryzyka (wiek, płeć, sytuacja ekonomiczna) oraz czynniki 

społeczno-środowiskowe, na przykład dostępność alkoholu czy polityka ochrony 

środowiska. Jeśli chodzi o różnice w zależności od płci, to wykazano, że w roku 2010 

całkowite spożycie alkoholu na jednego mieszkańca wynosiło średnio 21,2 litra 

czystego alkoholu w przypadku mężczyzn oraz 8,9 litra w przypadku kobiet. Daje to  

30-57 gramów czystego alkoholu dziennie dla mężczyzn i 10-29 g czystego alkoholu 

dziennie dla kobiet. Istnieją zależne od płci różnice między przyczynami zgonów 

powiązanych ze spożyciem alkoholu. U kobiet są to głównie choroby sercowo-

naczyniowe, podczas gdy u mężczyzn najczęściej są to urazy i ich konsekwencje. 

Mimo różnic wskazujących na występowanie większego problemu wśród mężczyzn, 

nie należy lekceważyć tego zjawiska wśród kobiet, ponieważ kobiety są bardziej niż 

mężczyźni podatne na niekorzystne następstwa picia alkoholu [19]. 

Najbardziej narażone na nadużywanie alkoholu są kobiety rozwiedzione lub żyjące w 

separacji, z grupy wiekowej 26-34 lata [20]. Ciągi picia (co najmniej 5 drinków przy 

jednej okazji 5 razy w miesiącu lub częściej) najczęściej obserwuje się wśród kobiet 

między 18 a 25 rokiem życia [20]. Picie alkoholu jest bardziej rozpowszechnione wśród 

kobiet rasy białej, ale wystąpienie przypadków intensywnego picia jest bardziej 

prawdopodobne wśród kobiet czarnych [21].  

 

Narzędzia zdrowia publicznego stosowane w celu ograniczenia picia alkoholu 

Ochrona zdrowia ludności przed szkodliwymi skutkami picia alkoholu jest jednym z 

zadań z obszaru zdrowia publicznego. W działania te angażują się różne instytucje, 

na różnych szczeblach organizacyjnych. Instytucją zaangażowaną w skali 

ogólnoświatowej jest WHO, której jednym z celów jest zmniejszenie kosztów 

zdrowotnych i społecznych spowodowanych nadużywanie alkoholu.  

Globalna strategia mająca na celu zmniejszenie szkodliwego spożycia alkoholu 

definiuje "nadużywanie" jako picie powodujące niekorzystne skutki zdrowotne i 



społeczne dla pijącego, jego otoczenia oraz ogółu społeczeństwa. Strategia ta ma na 

celu poprawę zdrowia i sytuacji społecznej jednostek, rodzin i całych społeczności [17] 

Dotychczas, pomimo znacznego wpływu na zdrowie, obciążenie społeczne i 

ekonomiczne, przeciwdziałanie nadużywaniu alkoholu miało stosunkowo niski 

priorytet w polityce zdrowia publicznego. Jednak od roku 2008 obserwuje się 

reorientację w zakresie tej polityki. W wielu krajach stworzone zostały programy 

mające na celu ograniczanie spożycia alkoholu oraz zapobieganie społecznym i 

zdrowotnym skutkom nadużywania alkoholu. Programy takie obejmują z jednej strony 

regulację zachowań związanych z piciem, z drugiej zaś - interwencje środowiskowe i 

edukacyjne ukierunkowane na modyfikację tych zachowań [22]. Ważne jest również, 

aby podejmowane działania podlegały ewaluacji, która jest podstawą wyboru tych 

najskuteczniejszych i ekonomicznie uzasadnionych. Pozwala to kształtować politykę 

w zakresie profilaktyki, jak i ukierunkowywać interwencje środowiskowe i 

edukacyjne. Wg ekspertów WHO krajowa strategia powinna obejmować dziesięć 

najważniejszych, prezentowanych kolejno obszarów. 

1. Przywództwo, świadomość i zaangażowanie 

Ograniczenie szkodliwego spożycia alkoholu wymaga przywództwa na szczeblu 

krajowym, rozpoznania zagadnienia oraz zaangażowania gremiów decyzyjnych [23].  

2. Zapewnienie adekwatnych usług zdrowotnych 

System ochrony zdrowia odgrywa kluczową rolę w walce ze szkodami wywołanymi 

przez nadużywanie alkoholu [24]. Przykładem może być stosowanie badań 

przesiewowych i krótkiej interwencji (SBIRT), które uznano za skuteczne i opłacalne w 

różnych warunkach [25,26]. 

3. Aktywność środowiskowa 

Należy wykorzystywać wiedzę i doświadczenie kulturowe społeczności lokalnych na 

temat skuteczności możliwych do zastosowania metod w celu zapobiegania i 

ograniczania nadużywania alkoholu [27]. W efekcie działania lokalne mogą przynosić 

korzyści na poziomie całej populacji [28]. 

4. Ograniczanie liczby i ciężkości wypadków komunikacyjnych spowodowanych przez 

osoby pod wpływem alkoholu 

Najlepszymi środkami zaradczymi wobec ciężkich wypadków spowodowanych przez 

osoby pod wpływem alkoholu jest wprowadzenie strategii ograniczających jego 

spożycie. Badania dowiodły, że wypadki drogowe są bardziej prawdopodobne gdy 

stężenie alkoholu we krwi kierowcy wynosi powyżej 0,04% [29]. 



Z punktu widzenia polityki zdrowotnej najbardziej opłacalne jest ustalenie twardych 

limitów stężenia alkoholu we krwi i rekwirowanie prawa jazdy osobie, która 

spowodowała wypadek pod wpływem alkoholu. Takie działania mogą zredukować 

liczbę wypadków drogowych o około 20% [30].  

6. Regulowanie dostępności alkoholu 

Strategie regulujące dostępność alkoholu są bardzo istotne dla polityki na rzecz 

zmniejszania nadużywania alkoholu. Są kraje, w których stosuje się ograniczenie 

punktów sprzedaży alkoholu [31], ograniczanie dni i godzin sprzedaży alkoholu [32]. 

Powszechnie stosuje się zaś ograniczenia wiekowe dotyczące zakupu i spożywania 

alkoholu [33]. 

7. Zapobieganie reklamie alkoholu 

Wykazano, że działania marketingowe mające na celu promowanie wyrobów 

alkoholowych wyraźnie zwiększają liczbę osób rozpoczynających picie alkoholu, a 

wśród pijących wywołują zwiększenie konsumpcji [34]. Szczególne nasilenie tego 

zjawiska występuje w krajach o niskich i średnich dochodach per capita. Najbardziej 

narażone są młodzi dorośli, w tym zwłaszcza kobiety [35]. Globalna strategia w celu 

zmniejszenia szkodliwego spożycia alkoholu zaleca ustanowienie prawnych podstaw 

regulacji treści i wielkości bezpośrednich lub pośrednich metod marketingu, 

sponsoringu czy promocji alkoholu skierowanych do młodych ludzi.   

8. Regulacja cen alkoholu 

Jest wiele doniesień naukowych wykazujących, że podniesienie ceny alkoholu może 

być skuteczne w redukcji szkodliwego spożywania alkoholu wśród pijących alkohol w 

ogóle, a także wśród młodzieży. Wzrost cen alkoholu koreluje ze spadkiem 

umieralności i zachorowalności [36]. Stąd rekomenduje się ustanawianie oraz 

utrzymanie podatku akcyzowego na alkohol. Poleca się również regularny przegląd 

cen alkoholu w stosunku do inflacji i poziomu dochodów obywateli oraz wprowadzenie 

zakazu stosowania cen promocyjnych. Można także oznaczać produkty alkoholowe 

etykietami wskazującymi negatywne konsekwencje szkodliwego picia alkoholu. 

Wprawdzie jak dotąd skuteczność tych działań nie jest jeszcze zbyt wielka, jednak 

ocena stosowanych strategii wykazuje pewne obiecujące wyniki [37]. 

9. Ograniczanie nielegalnej i nieformalnej produkcji alkoholu 

Nielegalne i nieformalnie produkowana jest prawie jedna czwarta alkoholu 

spożywanego na całym świecie. W rezultacie w statystykach pomijany jest alkohol 

często spożywany przez osoby o najniższym statusie ekonomicznym [38]. Zaleca się 



zatem nadzorowanie produkcji i obrotu wyrobami nielegalnymi. Działania takie 

powinny być podejmowane na szczeblu krajowym oraz międzynarodowym. 

10. Monitorowanie i nadzór 

Monitorowanie i nadzór są niezbędne do mierzenia efektów działania oraz oceny 

ponoszonych kosztów koniecznych dla rozwiązywania problemu nadużywania 

alkoholu. 

 

Podsumowanie 

Z punktu widzenia zdrowia publicznego i stosowanych w jego obszarze narzędzi nie 

ma różnic w podejściu do kobiet i mężczyzn. Należy jednak rozumieć i pamiętać jakie 

są różnice w sposobie nadużywania alkoholu miedzy płciami, jakie są uwarunkowania 

uzależniania się i jakie pojawiają się tego konsekwencje.  

Stąd wskazane jest szkolenie pracowników systemu ochrony zdrowia w zakresie 

czujności i rozpoznawania problemów pojawiających się u kobiet, które obawiając się 

stygmatyzacji, często ukrywają swój problem aż do momentu, kiedy niejednokrotnie 

jest za późno na konstruktywną pomoc. 

Ogromną rolę ma do spełnienia lekarz pierwszego kontaktu, który wykorzystując 

narzędzia badań przesiewowych i krótkiej interwencji może rozpoznać i wstępnie 

zaopatrzyć problem. Niezwykle pomocny może być psychoterapeuta, któremu zaufa 

zagubiona kobieta. Ale najważniejszą role do spełnienia ma sama kobieta, która 

wsparta przez specjalistów może uwierzyć w swoją wartość i możliwość życia bez 

„pomocnika” jakim jest alkohol. Dla takich kobiet i dla tych, które stoją u progu 

uzależnienia przytaczam kilka porad autorstwa Gabrielle Glaser. Warto się z nimi 

zapoznać, warto je zastosować, warto przekazać je tym, które szukają pomocy: 

 Nie pij samotnie. Oprzyj się pokusie, by samej otworzyć butelkę. Poczekaj. 

 Porównaj pragnienie wypicia alkoholu do innych zachcianek – tak samo jak one, 

również chęć sięgnięcia po kieliszek może minąć. Tymczasem wyjdź z domu. 

Wyprowadź psa na spacer, znajdź sobie zajęcie na te najtrudniejsze godziny. Zapisz 

się na zajęcia z jogi albo do jakiegoś kółka zainteresowań. 

 Rób coś konkretnego o tej porze dnia, o której w przeciwnym razie zaczęłabyś pić. 

 Jeśli pić zaczynasz w kuchni, kiedy przygotowujesz kolację dla dzieci, postaraj się 

zmienić ustaloną rutynę. Zaangażuj bardziej dzieci w proces przygotowywania 

posiłku. 



 Spróbuj medytacji by zmienić swój nastrój. Jeśli nie wiesz jak zacząć, w internecie 

znajdziesz wiele pomocnych stron. 

 Kto u ciebie w domu kupuje wino? Ty? To po prostu go nie kupuj. Jeśli nie będziesz 

go mieć na podorędziu w chwili słabości, nie wypijesz go. 

 Trzymaj alkohol gdzieś wysoko. Na Glaser to działało, bo bała się, że się upije i 

spadnie sięgając po kolejną butelkę. 

 Zorganizuj swój plan dnia tak, żebyś wieczorem musiała gdzieś pojechać 

samochodem. 

 Przyrzeknij sobie, że w określone dwa wieczory w tygodniu bezwarunkowo nie 

bierzesz alkoholu do ust. 

 Postaraj się myśleć o alkoholu jak o lodach, czyli czymś, na co pozwalasz sobie przy 

wyjątkowej okazji, od czasu do czasu. 

 Jeśli wychodzisz gdzieś, gdzie pijesz alkohol, postaw sobie szlaban po dwóch 

drinkach. Nie zamawiaj trzeciego, ponieważ właśnie przy trzecim zaczynają się dziać 

niepożądane rzeczy. 

 Zapamiętaj słowo klucz: nawodnienie organizmu. Pij w ciągu dnia dużo wody, żeby 

poziom alkoholu we krwi nie podskoczył gwałtownie już przy pierwszym kieliszku, 

ponieważ pozbawi cię to zahamowań i natychmiast zapragniesz kolejnego drinka. 

 Pamiętaj, że wszystko zależy do twoich własnych zachowań i wyborów. Jeśli czujesz, 

że masz problem z ich kontrolowaniem, być może warto poszukać pomocy lekarza 

specjalisty [39]. 
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