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ΠερIληψη
Η χρήση και η κατάχρηση αλκοόλ στην εφηβεία εξακολουθεί 

να αποτελεί σημαντικό πρόβλημα στην Ευρώπη, αλλά και σε όλο 
τον κόσμο. Στην Ελλάδα, σε μεγάλο ποσοστό εφήβων αναφέρε
ται χρήση και κατάχρηση αλκοόλ, με μεγαλύτερη επίπτωση στις 
ημιαστικές και αγροτικές περιοχές. Οι παράγοντες κινδύνου για 
την έναρξη χρήσης του αλκοόλ είναι πολλοί και αφορούν στην οι
κογένεια, τους συνομηλίκους, τη μη φυσιολογική συμπεριφορά, τη 
διαφήμιση και σε γενετικούς παράγοντες, ενώ οι λόγοι που οι νέοι 
πίνουν ξεκινούν από την απλή ευχαρίστηση μέχρι την πεποίθηση 
ότι ξεπερνούν έτσι τα προσωπικά τους προβλήματα. Σημαντικό 
ποσοστό των εφήβων αγνοεί τα ανώτερα επιτρεπτά όρια αλκοόλ, 
καθώς και τα συμπτώματα της οξείας μέθης, που συχνά μπορεί 
να είναι απειλητική για τη ζωή, ενώ ο χρόνιος αλκοολισμός είναι 
πρόβλημα που αφορά και στην εφηβική ηλικία. Το αλκοόλ σχετί
ζεται άμεσα με το βίαιο θάνατο, ή είναι σημαντικός παράγοντας 
στις περιπτώσεις αυτές για τους εφήβους. Η αντιμετώπιση του 
προβλήματος είναι εφικτή με τη συνεργασία της οικογένειας, του 
ίδιου του εφήβου, της αποφυγής της διαφήμισης και της σωστής 
ενημέρωσης με τη βοήθεια των παιδιάτρων. (Δελτ Α΄ Παιδιατρ Κλιν 
Πανεπ Αθηνών 2006, 53(1):33-40)

Λέξεις ευρετηριασμού: αλκοόλ, εφηβεία, οξεία μέθη, αλκοολι
σμός.

εΙΣΑΓΩΓη
Παρά τη μείωση της χρήσης παράνομων φαρμάκων στην εφηβι

κή ηλικία, η χρήση και η κατάχρηση αλκοόλ έχουν παραμείνει ως 
το πρώτο και μεγαλύτερο φαρμακευτικό πρόβλημα μεταξύ των 
νέων στις ΗΠΑ και στην Ευρώπη1,2. Οι έφηβοι είναι περισσότερο 
επιρρεπείς να αναπτύξουν πραγματικό εθισμό, διότι η μετάβαση 
από τη χρήση στην κατάχρηση και στην εξάρτηση επιταχύνεται 
με πολύ γρηγορότερο ρυθμό συγκριτικά με τους ενήλικες3,4. Το 
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αλκοόλ ευθύνεται για τη νοσηρότητα και τη θνητό
τητα στους εφήβους περισσότερο απ΄ ό,τι όλες οι 
άλλες ουσίες σε συνδυασμό5,6. Επειδή το αλκοόλ, 
όπως και τα τσιγάρα, είναι νόμιμα και εύκολα δια
θέσιμα, συχνά η χρήση τους παρερμηνεύεται από 
τους γονείς ως μια ακίνδυνη δοκιμή και αργούν να 
καταλάβουν την κατάχρηση αλκοόλ από τα παιδιά 
τους, υποεκτιμώντας την έκταση του προβλήματος. 
Παράλληλα, οι ιατροί υποεκτιμούν τη σοβαρότητα 
και τη συχνότητα της χρήσης αλκοόλ από τους εφή
βους. Στην πραγματικότητα, η κατάχρηση ουσιών 
από τους εφήβους είναι πιθανώς η παιδιατρική 
διάγνωση που συχνότερα διαφεύγει6.

εΠΙΔηΜΙΟλΟΓΙΑ
Στις ΗΠΑ, οι εκτιμήσεις αναφέρουν ότι περισσό

τεροι από 300.000 αλκοολικοί είναι ηλικίας 1318 
ετών και οι μελέτες δείχνουν ότι οι έφηβοι στις 
αγροτικές περιοχές πίνουν τόσο συχνά, όσο και οι 
έφηβοι των αστικών περιοχών4,5. Από μελέτες έχει 
βρεθεί πως τόσο στις ΗΠΑ, όσο και στην Ευρώπη, 
87% των αποφοίτων λυκείου έχουν κάνει χρήση 
αλκοόλ κάποια στιγμή στη ζωή τους, 67% έχουν 
μεθύσει και 51% έχουν μεθύσει κατά τη διάρκεια 
του μήνα πριν από την έρευνα, ενώ σε άλλη μελέτη 
φάνηκε ότι 50% των τελειόφοιτων έχουν οδηγή
σει αυτοκίνητο μετά από χρήση αλκοόλ ή έχουν 
επιβιβασθεί σε όχημα που οδηγούσε μεθυσμένος 
οδηγός1,2. Στις ευρωπαϊκές χώρες, η κατανάλωση 
αλκοόλ είναι αρκετά συχνή από τους εφήβους, με 
την Ελλάδα να κατέχει την τρίτη θέση μετά τη Δα
νία και τη Βρετανία. Τις καταστροφικές συνέπειες 
της άκριτης χρήσης του αλκοόλ δείχνει το γεγονός 
ότι στην Ευρώπη, ένας στους τέσσερις θανάτους 
μεταξύ των ηλικιών 1529 συνδέεται άμεσα ή έμμε
σα με το οινόπνευμα4,5. Από στοιχεία ερευνών στην 
Ελλάδα προκύπτει ότι οι έφηβοι καταναλώνουν 
για πρώτη φορά αλκοόλ στην ηλικία των 12 ετών, 
ενώ ο μέσος όρος της ηλικίας που αρχίζουν οι νέοι 
να συμμετέχουν στην επικίνδυνη αυτή συνήθεια, 

διαμορφώνεται στα 16,2 χρόνια7. Σε έρευνα του 
ΕΚΤΕΠΝ (Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης  Πληροφό
ρησης για τα Ναρκωτικά και την Τοξικομανία), 
97,6% των μαθητών δήλωσαν κατανάλωση αλκοόλ 
τουλάχιστον μία φορά στη ζωή τους και 32% 20 
ή περισσότερες φορές το 12μηνο. Τα αγόρια αρ
χίζουν νωρίτερα τη σχέση τους με το αλκοόλ (15,1 
ετών) σε σύγκριση με τα κορίτσια (17,3 ετών). Ένας 
στους τρεις νέους ηλικίας 1618 ετών ισχυρίζεται 
ότι πίνει αλκοόλ τουλάχιστον μία φορά την εβδομά
δα, το 17% ότι πίνει τουλάχιστον τρεις φορές την 
εβδομάδα και το 20% ότι καταναλώνει πάνω από 
5 ποτήρια στο ίδιο χρονικό διάστημα8. Από έρευνα 
της ΠΟΥ στη διάρκεια 20012002, σε δείγμα 1.324 
νέων ηλικίας 15 χρόνων, διαπιστώθηκε πως 23,4% 
των αγοριών και 16,9% των κοριτσιών είχαν κάνει 
χρήση 2 ή περισσότερες φορές τον τελευταίο μή
να πριν την έρευνα9. Στην Ελλάδα, σε αντίθεση με 
τις ΗΠΑ, η γεωγραφική προέλευση των μαθητών 
που καταναλώνουν αλκοόλ επικεντρώνεται στις 
ημιαστικές και αγροτικές περιοχές και μειώνεται 
στα αστικά κέντρα και ιδιαίτερα στη Θεσσαλονί
κη (στοιχεία από έρευνα του ΕΠΙΨΥ  Ερευνητικό 
Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής το 
1998, σε πανελλήνιο επίπεδο, με 8.500 μαθητές 
ηλικίας 1318 ετών)10.

ΠΑρΑΓΟΝΤεΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
Η έναρξη, η χρήση και τα πρώτα στάδια κατάχρη

σης αλκοόλ έχουν τις ρίζες τους στην εφηβεία, όταν 
ο νέος εξακολουθεί να μένει στην οικογένεια11,12. 
Σύμφωνα με τη θεωρία της κοινωνικής μάθησης, 
οι έφηβοι μαθαίνουν παρατηρώντας τις συμπερι
φορές προτύπων όπως οι γονείς, τα αδέλφια και 
οι σύντροφοι και τα πρότυπα με αυθεντία τείνουν 
να έχουν μεγαλύτερη επίδραση11,12. Οι παράγοντες 
που προδιαθέτουν στη χρήση αλκοόλ στην εφηβεία, 
φαίνονται στον πίνακα 1.

Προδιαθεσικοί παράγοντες από την οικογένεια 
στη χρήση αλκοόλ είναι δυσάρεστα γεγονότα, 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΠρΟΔΙΑΘΕΣΙΚOI ΠΑρAγΟΝΤΕΣ γΙΑ χρHΣΗ ΑλΚΟOλ ΣΤΗΝ ΕφΗΒΕIΑ

Οικογένεια: οικονομική κατάρρευση, διαζύγιο, ασθένεια, θάνατος, αλκοολικοί γονείς.
Οι συνομήλικοι: προσαρμογή στην παρέα, ενηλικίωση, περιέργεια, «της μόδας»
Μη φυσιολογική συμπεριφορά: κακή επίδοση μαθημάτων, έλλειψη στόχων, απαισιοδοξία, μοναξιά κ.λπ.
Διαφήμιση
γενετικοί λόγοι: γονίδιο;



όπως η οικονομική κατάρρευση, οι χαλαρές οι
κογενειακές σχέσεις ή το διαζύγιο των γονέων, 
η ύπαρξη ασθένειας ή θανάτου στην οικογένεια 
και ο αλκοολικός γονέας12,13. Οι γονείς που κά
νουν κατάχρηση αλκοόλ γίνονται πρότυπα για τα 
παιδιά τους1416. Η κατάχρηση αλκοόλ από τους 
γονείς έχει αρνητικές επιδράσεις στα παιδιά τους, 
συμπεριλαμβανομένων των αυτοκινητιστικών ατυ
χημάτων λόγω αλκοολισμού των γονιών τους, το 
εμβρυϊκό αλκοολικό σύνδρομο λόγω αλκοολισμού 
της μητέρας, την υψηλότερη συχνότητα σωματικής 
και συναισθηματικής κακοποίησης των παιδιών, 
την υψηλότερη συχνότητα σχολικών προβλημά
των και προβλημάτων συμπεριφοράς, τη χαμηλή 
αυτοεκτίμηση κ.λπ.16,17. Τις τελευταίες δεκαετίες 
έχει διερευνηθεί και στοιχειοθετηθεί η συσχέτιση 
οικογενειακού ιστορικού αλκοολισμού με τον αυξη
μένο κίνδυνο αλκοολισμού στα παιδιά. Οι έφηβοι 
που έχουν ένα ή περισσότερους συγγενείς «πρώ
του βαθμού» με ιστορικό αλκοολισμού, έχουν 35 
φορές μεγαλύτερο κίνδυνο για κατάχρηση αλκο
όλ18. Οι οικογένειες με αλκοολικό γονιό έχουν την 
εμπειρία επαναλαμβανόμενων διαταραχών των 
οικογενειακών ρυθμών και συσσώρευση αγχογόνων 
γεγονότων της ζωής, στα οποία περιλαμβάνονται 
διαταραγμένοι τύποι της αλληλεπίδρασης γονέα 
 παιδιού και η ένταση μεταξύ των συζύγων. Η 
επίδραση του αλκοολισμού του γονέα στο παιδί 
ή στον έφηβο μπορεί να είναι τεράστια. Ο αλκοο
λικός γονέας έχει μειωμένη ανάμιξη στη ζωή του 
παιδιού ή του εφήβου, που μπορεί να οδηγήσει 
σε συνεχή ή χαλαρή πειθαρχία και λίγη επίβλεψη. 
Επιπλέον, επηρεάζεται αρνητικά η εξελικτική πο
ρεία και ο αυτοέλεγχος στο παιδί, ενώ η ανατροφή 

του μειονεκτεί, αφού ζει σε απαξιωτικό, ακόμη 
και εχθρικό περιβάλλον18,19.

Πολλοί έφηβοι πίνουν για λόγους προσαρμογής 
στην παρέα, γιατί αισθάνονται ως «ενήλικοι», από 
περιέργεια, ή γιατί είναι της μόδας, ή ακόμη στο 
πλαίσιο μιας αποκλίνουσας συμπεριφοράς, όπως 
κακή επίδοση στα μαθήματα, έλλειψη στόχων, α
παισιοδοξία, μοναξιά κ.λπ.

Η διαφήμιση αποτελεί σημαντικό ενθαρρυντικό 
παράγοντα, αφού οι έφηβοι στις περισσότερες χώ
ρες βομβαρδίζονται κυριολεκτικά από διαφημιστικά 
σποτς για μπύρες και κάθε είδους ποτά. Σε μελέτη 
διαπιστώθηκε ότι η τηλεόραση, ακολουθούμενη από 
τον τύπο, ήταν οι συχνότερες πηγές πληροφόρη
σης των εφήβων για το αλκοόλ. Στις τηλεοπτικές 
εκπομπές και διαφημίσεις κυριαρχεί αφθονία θε
τικών περιγραφών για τη χρήση αλκοόλ και μικρή 
αναφορά στις ανεπιθύμητες ενέργειες6,14,15.

Τέλος, στην κατάχρηση αλκοόλ φαίνεται πως ε
νέχονται και γενετικοί παράγοντες. Σε μελέτες έχει 
βρεθεί ότι το ποσοστό αλκοολισμού είναι αυξημένο 
σε μονογενή σε σχέση με διζυγωτικά δίδυμα, ενώ 
σε άλλες βρέθηκε ότι υιοθετημένα παιδιά αλκοο
λικών γονέων που μεγαλώνουν σε μη αλκοολικό 
περιβάλλον, έχουν 34 φορές μεγαλύτερο κίνδυνο 
να γίνουν αλκοολικοί, παρά το γεγονός ότι ανατρά
φηκαν από μη αλκοολικούς γονείς14. Ο κίνδυνος 
για αλκοολισμό φαίνεται ότι εξαρτάται τόσο από 
τον αριθμό των αλκοολικών συγγενών, όσο και α
πό τη στενότητα των σχέσεών τους με το άτομο 
που ερευνάται. Από μελέτη φάνηκε ότι ο κίνδυνος 
εμφάνισης αλκοολισμού αγγίζει το 80% στα άτομα 
που μόνο κάποιος συγγενής πρώτου βαθμού ήταν 
αλκοολικός17.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2. ΟΙ λOγΟΙ ΠΟΥ ΟΔΗγΟYΝ ΤΟΥΣ NEΟΥΣ ΣΤΗ χρHΣΗ ΤΟΥ ΑλΚΟOλ
 
 η άποψη ότι η χρήση αλκοόλ είναι δράση ενάντια στην αυστηρότητα των γονιών
 για διασκέδαση
 για κοινωνικοποίηση, αποδοχή ,συμμόρφωση ή εξομοίωση
 για ευχαρίστηση
 θεωρούν ότι έτσι θα είναι πιο αποδεκτοί
 για δοκιμή, ρίσκο, για να αποδείξουν σεξουαλικό θάρρος
 για να μειώσουν το άγχος 
 για να ανακουφιστούν από την ανησυχία, την κατάθλιψη και το φόβο
 για να ξεφύγουν από την πλήξη
 για να ανακουφιστούν από τον πόνο ενός οικογενειακού προβλήματος
 για να λύσουν προσωπικά προβλήματα



 ΠΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΠΙΝΟΥΝ ΟΙ ΝεΟΙ
Πολλοί και περίπλοκοι λόγοι ερμηνεύουν το γιατί 

πίνουν οι νέοι (πίνακας 2), οι περισσότεροι από 
αυτούς όμως σχετίζονται με την επιθυμία τους να 
νοιώθουν καλά και να περνούν όμορφα με τους φί
λους τους. Από έρευνες έχει διαπιστωθεί ότι από 
τους πιο σημαντικούς λόγους που οδηγούν τους 
έφηβους στη χρήση αλκοόλ είναι η διευκόλυνση 
της κοινωνικοποίησής τους και η σεξουαλική απο
δοχή. Έτσι εξηγείται η χρήση αλκοόλ κάτω από 
ορισμένες συνθήκες (πίνακας 3)6,14,15,16,18.

εΠΙΠΤΩΣεΙΣ ΑΠΟ Τη ΧρηΣη - ΚΑΤΑΧρηΣη 
ΤΟΥ ΑλΚΟΟλ

Ο τρόπος που το αλκοόλ επηρεάζει τον οργανι
σμό εξαρτάται από την πυκνότητά του στο αίμα, 
που είναι υψηλότερη όταν κάποιος πίνει γρήγο
ρα. Ποτά με υψηλή περιεκτικότητα σε αλκοόλ 
απορροφώνται γρηγορότερα. Το αλκοόλ στο αίμα 
αυξάνει μετά από κάθε ποτό19. Το οινόπνευμα α
πορροφάται από το στομάχι και το λεπτό έντερο. 
Η απορρόφησή του αρχίζει 10 λεπτά μετά την 
λήψη του και επηρεάζεται από την παρουσία ή 
όχι τροφής. Η υψηλότερη στάθμη στο αίμα παρα
τηρείται σε 4060 λεπτά. Το οινόπνευμα διαχέεται 
σε όλους τους ιστούς σε βραχύ χρονικό διάστημα. 
Ο μεταβολισμός του αλκοόλ γίνεται στο ήπαρ από 
το ένζυμο alcohol dehydrogenase σε ακεταλδεΰδη, 
που στη συνέχεια μεταβολίζεται σε διοξείδιο του 
άνθρακα και νερό. Η ποσότητα αλκοόλ που μπορεί 
κάποιος να κάνει χρήση την εβδομάδα δεν πρέπει 
να ξεπερνά τις 21 μονάδες για τους άνδρες και τις 
14 μονάδες για τις γυναίκες. Τα όρια ασφάλειας για 
τους εφήβους είναι: 14 μονάδες/εβδομάδα για τα 
αγόρια και 7 μονάδες/εβδομάδα για τα κορίτσια 
(κάθε μονάδα ισοδυναμεί περίπου με 8 γραμμάρια 
αλκοόλ, όσο δηλαδή περιέχουν ένα ποτήρι μπύρα, 
ένα ποτήρι κρασί, ή μια μεζούρα οινοπνευματω
δών του μπαρ).

Είναι γνωστό ότι ο γερός πότης βλάπτει σοβαρά 
την υγεία του και κινδυνεύει από ατυχήματα στο 
δρόμο, στο σπίτι και τη δουλειά. Το υπερβολικό 
ποτό είναι επίσης η αιτία του χουλιγκανισμού, της 
αντικοινωνικής συμπεριφοράς και της βίας στο 
σπίτι, καθώς και της διακοπής των προσωπικών 
σχέσεων16.

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΠΟ ΤηΝ ΚΑΤΑΧρηΣη ΑλΚΟΟλ
Οι κίνδυνοι από την κατάχρηση αλκοόλ στους 

έφηβους περιλαμβάνουν την αντικοινωνική συμπε

ριφορά (εσωστρέφεια, συναισθηματική απομάκρυν
ση, ανειλικρίνεια, κατάσταση απουσίας ελέγχου) 
και ριψοκίνδυνη συμπεριφορά (διέγερση, μείωση 
κριτικής ικανότητας, παρορμητικότητα, αμνησία, 
μείωση αντίληψης, συσκότιση, sex χωρίς προφυ
λάξεις, χρήση και άλλων τοξικών ουσιών και αυξη
μένη νοσηρότητα και θνητότητα) (πίνακας 4). Οι 
τρεις κύριες αιτίες θανάτου και αναπηρίας μεταξύ 
των εφήβων είναι ο τραυματισμός από ατύχημα, 
η αυτοκτονία και η δολοφονία7. Τρομακτικό είναι 
το γεγονός ότι το αλκοόλ συμβάλλει στο 2550% 
των εφηβικών ατυχημάτων, των δολοφονιών και 
των αυτοκτονιών20,21.

Η συχνή κατανάλωση μεγάλων ποσοτήτων αλκο
όλ μπορεί να βλάψει το ήπαρ, την καρδιά και 
τον εγκέφαλο. Οι κίνδυνοι για τη σωματική υγεία 
εξαρτώνται από την ποσότητα της κατανάλω
σης. To αλκοόλ είναι κατασταλτικό του ΚΝΣ. Σε 
μικρές δόσεις προκαλεί χαλάρωση και διέγερση, 
με εμφανή επίδραση στην κρίση. Σε μεγαλύτερες 
δόσεις προκαλούνται διαταραχές της άρθρωσης, 
της ομιλίας, του βαδίσματος, της συμπεριφοράς 
και της επαφής με το περιβάλλον. λήθαργος και 
κώμα είναι επιπλοκές που συνοδεύουν πυκνότητες 
οινοπνεύματος υψηλότερες των 300mg%. Η κλινική 
εικόνα συνοδεύεται από πτώση της θερμοκρασίας 
του σώματος, υπόταση, υπογλυκαιμία, διαταραχές 
των ηλεκτρολυτών. Πυκνότητα αλκοόλ 500mg/dl 
είναι θανατηφόρος. Ο θάνατος στην οξεία μέθη 
οφείλεται στην καταστολή της αναπνοής. Η βα
ριά κατανάλωση οινοπνεύματος συνεπάγεται πε
ριόδους προσωρινής αμνησίας, η επονομαζόμενη 
συσκότιση (blackout), σε πολλά εξαρτημένα από το 
αλκοόλ άτομα. Κατά τη διάρκεια της συσκότισης, 
ο έφηβος δεν μπορεί να ανακαλέσει στη μνήμη του 
συγκεκριμένα συμβάματα, αν και την ίδια στιγμή 
έχει πλήρη συνείδηση18.

ΚλΙΝΙΚΟ ΚΑΙ ΣΤερηΤΙΚΟ ΣΥΝΔρΟΜΟ
Το κλινικό σύνδρομο είναι ανάλογο της ποσό

τητας του αλκοόλ στο αίμα (πίνακας 5). Αρχικά 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3. ΠΟY ΠIΝΟΥΝ ΟΙ ΝEΟΙ

Σε πάρτυ με φίλους
Σε μια μικρή ή μεγάλη ομάδα φίλων
Τις νύχτες του Σαββατοκύριακου
Στο σπίτι φίλου όταν λείπουν οι γονείς του
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παρατηρείται ευφορία, διαταραχή της συμπερι
φοράς, του βαδίσματος και της ομιλίας. Ο χρόνος 
και η ικανότητα αντίδρασης σε εξωτερικό ερέθισμα 
επηρεάζονται δυσμενώς και η οδήγηση γίνεται 
επικίνδυνη. Πυκνότητα οινοπνεύματος στο αίμα 
0,1g% θεωρείται και νομικά ότι προκαλεί τοξίκωση 
και είναι σημείο ενοχής σε περίπτωση τροχαίου 
ατυχήματος. ́ Εντονη τοξίκωση και ακολούθως κώ
μα επέρχονται με πυκνότητα οινοπνεύματος στο 
αίμα 0,20,3g%. Ο έλεγχος της αναπνοής παρέχει 
ακριβή εικόνα της πυκνότητας του οινοπνεύματος 
στο αίμα και χρησιμεύει για τον καταλογισμό ευθυ
νών από το δικαστήριο19.

Η υπογλυκαιμία είναι συχνή επιπλοκή της οξείας 
μέθης και πρέπει να αντιμετωπίζεται. Εξωτερικές 
κακώσεις, ακόμα και της κεφαλής, είναι συχνές στα 
άτομα με οξεία μέθη και πάντα πρέπει να εξετάζε
ται η περίπτωση σε ανάλογες περιπτώσεις κατάγ
ματος του κρανίου ή υποσκληριδίου αιματώματος, 
παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχουν κακώσεις των 
μαλακών μορίων της κεφαλής. Η παράλληλη τοξί
κωση με άλλες εξαρτησιογόνες ουσίες και φάρμακα 
είναι συχνή και πρέπει πάντα να εξετάζεται στις 
περιπτώσεις οξείας μέθης. Στην αντιμετώπιση της 
οξείας μέθης με αλκοόλ είναι σημαντικό να ερευνη
θεί η πιθανότητα πολλαπλής συνέργιας με άλλες 
φαρμακευτικές ουσίες. Στη διάγνωση και στην 
περαιτέρω θεραπευτική προσέγγιση συμβάλλει η 
λήψη γαστρικού υγρού, αίματος και ούρων για τον 
προσδιορισμό των επιπέδων οινοπνεύματος. Στις 
περιπτώσεις οξείας μέθης προέχει η διατήρηση 
σε φυσιολογικά επίπεδα της θερμοκρασίας του 
σώματος και της αρτηριακής πίεσης, η διόρθωση 
της υπογλυκαιμίας και των καρδιοαναπνευστικών 
δυσκολιών. Μεγάλη προσοχή χρειάζεται για τυχόν 
συνυπάρχοντα τραύματα κεφαλής. Η ενδοφλέβια 
χορήγηση γλυκόζης, η διόρθωση των ηλεκτρολυτών, 
της μεταβολικής οξέωσης και της μυοκαρδιοπάθειας 

για την αποτροπή ευρείας καρδιαγγειακής ανεπάρ
κειας αποτελούν τον κορμό της αντιμετώπισης της 
οξείας τοξίκωσης με οινοπνευματώδη. Το άτομο 
που βρίσκεται σε οξεία μέθη πρέπει, τέλος, να προ
στατευθεί και από τον αυτοτραυματισμό19. 

Η χρόνια κατάχρηση οινοπνεύματος συνοδεύεται 
από γαστρίτιδα, έλκος του στομάχου, παγκρεατίτι
δα, μυοκαρδίτιδα και κίρρωση του ήπατος. Στους 
αλκοολικούς, συνήθης είναι η έλλειψη βιταμινών του 
συμπλέγματος Β (θειαμίνη, φυλλικό οξύ) και των 
ιχνοστοιχείων μαγνησίου και ψευδαργύρου.

Απότομη στέρηση του οινοπνεύματος στα εθι
σμένα, εξαρτημένα άτομα προκαλεί το στερητικό 
σύνδρομο (ανησυχία, αϋπνία, ψυχοδιανοητικές 
διαταρχές, τρόμος, σπασμοί). Τα συμπτώματα 
αρχίζουν 68 ημέρες μετά την αποχή από το οινό
πνευμα και εξελίσσονται σε επικίνδυνη για τη ζωή 
κατάσταση αν δεν αντιμετωπισθούν έγκαιρα και 
αποτελεσματικά19.

ΧρΟΝΙΟΣ ΑλΚΟΟλΙΣΜΟΣ
Τα προβλήματα της αντικοινωνικής συμπεριφο

ράς, της κατάθλιψης και των ψυχοδιανοητικών 
δυσκολιών που παρατηρούνται με τη χρόνια λή
ψη οινοπνεύματος απαιτούν προσοχή και σωστή 
αντιμετώπιση22,23.

ΠΙΝΑΚΑΣ 4. ΚIΝΔΥΝΟΙ ΑΠO ΤΗΝ ΚΑΤAχρΗΣΗ ΑλΚΟOλ

- Αντικοινωνική συμπεριφορά: εσωστρέφεια, συναισθηματική απομάκρυνση, ανειλικρίνεια, κατάσταση απουσίας 
ελέγχου.

- ριψοκίνδυνη συμπεριφορά: διέγερση, μείωση κριτικής ικανότητας, παρορμητικότητα, αμνησία, μείωση αντίλη
ψης, συσκότιση.

- ροπή σε ριψοκίνδυνες συμπεριφορές: sex χωρίς προφυλάξεις, χρήση και άλλων τοξικών ουσιών, προθάλαμος 
ναρκωτικών.

- Νοσηρότητα και θνητότητα: ατυχήματα, αυτοκτονίες, δολοφονίες.

ΠΙΝΑΚΑΣ 5. ΠΥΚΝOΤΗΤΑ ΟΙΝΟΠΝΕYΜΑΤΟΣ 
ΣΤΟ ΑIΜΑ ΚΑΙ ΒΑΘΜOΣ ΤΟξIΚωΣΗΣ

Οινόπνευμα  Κλινική εικόνα
πυκνότητα (g%) τοξίκωσης
0,05  Ευφορία
0,20  Έντονη τοξίκωση
0,30 Κώμα
0,35 Θάνατος
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Το Εθνικό Συμβούλιο για τον αλκοολισμό στις 
ΗΠΑ και η Αμερικανική Εταιρεία Εθισμού δίνουν 
ένα κοινό αποδεκτό όρο για τον αλκοολισμό: «Ο 
αλκοολισμός είναι πρωτοπαθής, χρόνια νόσος με 
γενετικούς, ψυχοκοινωνικούς και περιβαλλοντι
κούς παράγοντες. Η νόσος είναι προοδευτική και 
μοιραία. χαρακτηρίζεται από συνεχή ή περιοδική 
εξασθένιση του ελέγχου της χρήσης αλκοόλ, συνε
χή χρήση παρά τις ανεπιθύμητες συνέπειες και 
διαταραχές στη σκέψη.»

Οι χρόνιοι αλκοολικοί έφηβοι είναι δυνατόν να 
παρουσιάσουν σοβαρά προβλήματα. Η προοδευ
τικά αυξανόμενη ποσότητα κατανάλωσης αλκοόλ 
τούς οδηγεί σε συμπεριφορά συνεχούς αναζήτησης, 
γίνονται πιο εσωστρεφείς και ανειλικρινείς και ξεκι
νά μια διαδικασία συναισθηματικής απομάκρυνσης 
από την οικογένεια, ενώ προοδευτικά, η ανάγκη 
εξεύρεσης αλκοόλ κυριαρχεί στη ζωή τους22,23. Συ
χνά, οι έφηβοι αλκοολικοί πίνουν περισσότερο απ΄ 
ό,τι είχαν σκοπό και η χρήση αλκοόλ συνεχίζεται 
παρά τις επιβλαβείς συνέπειες που μπορεί να εί
ναι ψυχολογικές, κοινωνικές, νομικές, οικονομικές, 
πνευματικές ή να αφορούν στην πνευματική τους 
αντίληψη. Τέλος, οι έφηβοι αλκοολικοί συνήθως 
ελαχιστοποιούν την επίδραση που έχει η χρήση 
του αλκοόλ στην υγεία τους και στερούνται της 
επίγνωσης, της αποδοχής και της κατανόησης για 
τη φύση και τη βαρύτητα του προβλήματός τους. 
Ο έφηβος αλκοολικός σκέφτεται κάπως έτσι: «Δεν 
πίνω περισσότερο από τους φίλους μου και μπορώ 
να σταματήσω τη λήψη αλκοόλ όποτε θελήσω».

Πολύ συχνά, ακόμα και οι γονείς που είναι γνώστες 
του προβλήματος, δίνουν λανθασμένες πληροφο
ρίες σχετικά με την ποσότητα και τη συχνότητα 
που πίνουν τα παιδιά τους23.

Η διαχωριστική γραμμή μεταξύ του μέσου πότη 

και του ανθρώπου που έχει εξαρτηθεί από το αλκο
όλ, ή αυτού που βλάπτει την υγεία του πίνοντας 
υπερβολικά, είναι πολύ λεπτή. Όσο περισσότερες 
είναι οι θετικές απαντήσεις στις ερωτήσεις του πίνα
κα 6, τόσο η πιθανότητα ύπαρξης προβλήματος 
αλκοολισμού είναι μεγαλύτερη.

ΑΝΤΙΜεΤΩΠΙΣη - ΠρΟληψη
Τα πρόβλημα του αλκοολικού εφήβου απαιτεί 

την ατομική και εντός των ομάδων, θεραπευτική 
προσέγγισή του, με σκοπό την αποτοξίνωσή του και 
τη βαθμιαία αποκατάστασή του2428. Η προσπάθεια 
καταβάλλεται στην αλλαγή της συμπεριφοράς του 
εφήβου, με αποχή από το οινόπνευμα ή και άλλα 
φάρμακα, τη διακοπή των σχέσεων με τα άτομα 
που κάνουν χρήση οινοπνεύματος και την εντατική 
παρακολούθηση, ψυχιατρική, κλινική και εργαστη
ριακή (εξέταση αίματος, ούρων, αναπνοής) του 
νέου ατόμου, ώστε να επιτύχει στην προσπάθεια 
που καταβάλλει να παραμείνει ελεύθερος από το 
οινόπνευμα25,26. Ο ρόλος της οικογένειας, των φίλων 
και του άμεσου περιβάλλοντος είναι πάντα καταλυ
τικός στη θεραπευτική προσέγγιση του εθισμένου 
στο οινόπνευμα, όπως ασφαλώς και σε άλλα φάρ
μακα. Η οικογένεια, ως κύτταρο φροντίδας, χρειά
ζεται θεραπεία όταν οποιοδήποτε μέλος της κάνει 
κατάχρηση ουσιών, ώστε να βοηθηθεί να σηκώσει 
το φορτίο26,27. Οι θεραπευτικές προσεγγίσεις που 
περιλαμβάνουν την οικογενειακή μονάδα για τα 
προβλήματα κατάχρησης ουσιών, θεωρούνται πιο 
αποτελεσματικές από τις ατομικές προσεγγίσεις. Οι 
θεραπευτικές προσεγγίσεις με βάση την οικογένεια 
είναι 45 φορές πιο επιτυχείς στην αντιμετώπιση 
των ναρκομανών και των αλκοολικών, από τις α
τομικές προσεγγίσεις26. Η ακρίβεια της εκτίμησης 
του μεγέθους του προβλήματος αυξάνεται με τη 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 6. YΠΟΠΤΑ ΣΗΜΕIΑ γΙΑ ΤΗΝ EγΚΑΙρΗ ΔΙAγΝωΣΗ ΑλΚΟΟλΙΣΜΟY

 Πίνεις όταν είσαι μόνος στο σπίτι ή στο μπαρ 
 Όταν αδειάσει το ποτήρι το ξαναγεμίζεις
 Συνεχίζεις τη χρήση, ενώ έπαθες ατύχημα υπό την επήρεια αλκοόλ 
 Διαπληκτίζεσαι στο σπίτι σου όταν έχεις πιει μερικά ποτηράκια
 Νοιώθεις άσχημα αν δεν πιεις μια ημέρα καθόλου αλκοόλ
 Καθυστερείς στη δουλειά σου επειδή είχες πιει πολύ
 Εξακολουθείς να πίνεις όταν οι άλλοι έχουν σταματήσει
 Πίνεις για να χαλαρώσεις ή να νοιώσεις ευχάριστα στο τέλος της ημέρας
 Έχεις τρεμούλα ή νοιώθεις έντονη επιθυμία να πιεις ένα ποτό όταν σηκώνεσαι το πρωί



λήψη πληροφοριών και απόψεων από πολλά μέλη 
της οικογένειας, γεγονός που αυξάνει την έγκαι
ρη αναγνώριση των προβλημάτων κατάχρησης 
ουσιών από την οικογένεια και παρέχει σε όλους 
τη δυνατότητα να μάθουν και να ωφεληθούν από 
τη διαδικασία. Αυτή η προσέγγιση δίνει κουράγιο 
στην οικογένεια να αισθανθεί περισσότερο «δικά 
της» τα προβλήματα κατάχρησης ουσιών και τα 
οικογενειακά προβλήματα που συχνά συνοδεύουν 
αυτή την κατάχρηση28,29. Μια αντιμετώπιση με 
βάση την οικογένεια δίνει κίνητρο στον έφηβο να 
αναζητήσει βοήθεια και να παραμείνει στο θερα
πευτικό πρόγραμμα, αυξάνει την πιθανότητα για 
μια επιτυχή παραπομπή του εφήβου ασθενούς 
και ενθαρρύνει την ανάμειξη της οικογένειας στη 
θεραπεία, από την οποία μπορούν να ωφεληθούν 
τόσο αυτοί, όσο και ο έφηβος. Η αντιμετώπιση με 
βάση την οικογένεια βοηθά επίσης τους παιδιάτρους 
να ανιχνεύσουν τις οικογενειακές δυνατότητες ή 
τις ευθύνες, κάτι πολύ βοηθητικό στη θεραπεία. 
Η επικοινωνία με τον έφηβο μπορεί να είναι πολύ 
δύσκολη και οι οικογένειες μπορεί να βοηθήσουν 
τον παιδίατρο και το αντίστροφο. Ο παιδίατρος 
μπορεί να δει ότι οι δρόμοι επικοινωνίας της οικογέ
νειας και οι σχέσεις είναι δυσλειτουργικές και πρέπει 
να εξεταστούν παράγοντες που συμβάλλουν στα 
προβλήματα κατάχρησης ουσιών. Η συζήτηση για 
θέματα κατάχρησης ουσιών με τον έφηβο μπορεί 
να αποκαλύψει την κατάχρηση μιας ουσίας ή και 
την εξάρτηση ενός γονιού, ή την άρνηση και την 
ελαχιστοποίηση των προβλημάτων της οικογένειας, 
καθώς επίσης και την ελλιπή ενημέρωσή του για 
τους κινδύνους του αλκοόλ. Από έρευνα που έγινε 
στην Αθήνα, διαπιστώθηκε ότι το 94% των εφήβων 
που ρωτήθηκαν είχαν μερική γνώση των κινδύνων 
από το αλκοόλ, ενώ το 6% δεν γνώριζαν τους κιν
δύνους. φορείς ενημέρωσής τους διαπιστώθηκε 
ότι στο 55% ήταν οι γονείς, στο 20% τα ΜΜΕ και 
στο 19% το σχολείο7. 

Επειδή τα προβλήματα κατάχρησης ουσιών εί
ναι τόσο συνηθισμένα στους έφηβους και επειδή 
οι επισκέψεις τους στους ιατρούς είναι σπάνιες, 
είναι ουσιώδες σε κάθε επίσκεψη στον παιδίατρο 
να περιλαμβάνεται και συζήτηση για το κάπνισμα, 
το αλκοόλ και άλλα φάρμακα, ειδικά αν αποκαλυ
φθεί θετικό οικογενειακό ιστορικό. 

ΣΥΜΠερΑΣΜΑ
Το πρόβλημα της χρήσης και της κατάχρησης 

αλκοόλ στην εφηβική ηλικία εξακολουθεί να υπάρ

χει, παρά τις προσπάθειες που κατά καιρούς 
γίνονται για την αντιμετώπιση του προβλήματος 
(απαγόρευση πώλησης αλκοόλ στους εφήβους, 
περιορισμός των διαφημίσεων κ.λπ.).Οι γονείς, 
αλλά και οι παιδίατροι, πρέπει να είναι σωστά ενη
μερωμένοι και ευαισθητοποιημένοι για την έγκαιρη 
ανίχνευση και σωστή αντιμετώπιση των εφήβων 
που κάνουν χρήση αλκοόλ, πριν αυτοί φτάσουν 
σε σημείο εθισμού.

          
Alcohol use and adolescence
Α. Triantaphyllidou, C. Tsoumakas
(Ann Clin Paediatr  2006, 53(1): 33-40)

Alcohol consumption and alcohol abuse are still a 
major problem in Europe and in other countries. In 
Greece a great proportion of teenagers drink and are 
alcohol addicted especially in semiurban and rural areas. 
Many factors contribute to this bad habit such as the 
family condition, the friends, the abnormal behavior, 
the advertisements and genetic factors as well. The 
adolescents could drink for several reasons such as 
simple pleasure or the false impression that drinking 
help them to overcome their personal problems. The 
highest safe alcohol level and the symptoms of acute 
alcohol intoxication are unknown to the majority of 
young people and unfortunately the alcoholism is a 
problem concerning this sensitive age as well. Alcohol 
seems to be directly involved or be an important risk 
factor for the majority of brutal deaths in adolescents The 
restriction of the problem demands the collaboration 
of the family, the adolescent it self, the advertisement’s 
inhibition, the appropriate information and the support 
of the pediatrician. 

Key words: alcohol, adolescents, acute alcohol 
intoxication, alcoholism, alcohol restriction 
measures.

ΒΙΒλΙΟΓρΑΦΙΑ
1. Castiglia PT. Alcohol use by children. Journal of Pediatric 

Health Care 1992; 6:271273.
2. Dusenburg L. Adolescent substance abuse: A socio 

developmental perspective. In Lowinson JH Ruiz P, 
Milman RB (eds): Substance Abuse: A comprehensive 
Textbook, 2nd edition Baltimore, Williams &Wilkins, 
1992.

3. Czechowicz D. Adolescent alcohol abuse and its 
consequences: An overview. Am J Drug Alcohol 
Abuse 1988; 14:189197.

Δελτ Α’ Παιδιατρ Κλιν Πανεπ Αθηνών 53, 2006 39



4. Faden VB, Fay MP. Trends in drinking among Americans 
age 18 and younger: 19752002. Alcohol Clin Exp 
Res 2004; 28:138895.

5. DinhZarr T. Interventions for preventing injuries in 
problem drinkers. Cochrane Database Syst Rev 
2004; CD001857.

6. Patton GC. Puberty and the onset of substance use and 
abuse. Pediatrics 2004; 114:3006.

7. Τσουμάκας Κ, ΓεωργιοπούλουΜίχα Π, Ζερβουδάκη 
Α. Αλκοόλ και εφηβεία. Ανάγκη για καλύτερη ενη
μέρωση. 40 Πανελλήνιο Συνέδριο Προληπτικής 
Ιατρικής. Αθήνα, Ιανουάριος 2004.

8. Αλκοόλ: Πιάσαμε πάτο. Δέσμη μέτρων για πρόλη
ψη και καταπολέμηση. Ελευθεροτυπία, Αθήνα 
28.1.2003.

9. World Health Organization: Global Status Report on 
Alcohol (Country profiles) 2004, 15.

10. Το αλκοόλ πνίγει τους Έλληνες εφήβους. Βήμα, Α
θήνα 21.2.2001.

11. Donovan JE. Really underage drinkers: alcohol use 
among elementary students. Alcohol Clin Exp Res 
2004; 28:3419.

12. Warner LA, White HR. Longitudinal effects of age at onset 
and first drinking situations on problem drinking. 
Subst Use Misuse 2003; 38:19832016.

13. Labouvie E, Bates ME. Reasons for alcohol use in 
young adulthood: validation of a threedimensional 
measure. J Stud Alcohol 2002; 63:4555.

14. Malone SM, Iacono WG, McGue M. Drinks of the 
father ΄s maximum number of drinks consumed 
predicts externalizing disorders, substance use, 
and substance use disorders in preadolescent and 
adolescent offspring. Alcohol Clin Exp Res 2002; 
26:182332.

15. Hellandsjo BU et al. Teenage alcohol and intoxication 
debut: The impact of family socialization factors, 
living area and participation in organized sports. 
Alcohol Alcohol 2002; 37:7480.

16. Shen S, LockeWellman J, Hill SY. Adolescent alcohol 
expectancies in offspring from families at high risk 
for developing alcoholism. J Stud Alcohol 2001; 
62:76372.

17. Morrison S, Rogers P, Thomas M. Alcohol and adolescence. 
Paed Clin N Amer 1995; 65:509529.

18. Vieten C. The University of California, San Francisco 
Family Alcoholism Study.1.Design,methods and 
demographics. Alcohol Clin Exp Res 2004; 28:1509
16.

19. Μαραγκός Γ. Οινόπνευμα. Εφηβική Ιατρική, εκδό
σεις λίτσας.

20. Levy DT et al. Alcohol involvement in burn, submersion, 
spinal cord, and brain injuries. Med Sci Monit 2004; 
10:1724.

21. Markowitz S, Chatterji P, Kaestner R. Estimating the 
impact of alcohol policies on youth suicides. J Ment 
Health Policy Econ 2003; 6:3746.

22. Chassin L, For DB, King KM. Trajectories of alcohol 
and drug use and dependence from adolescence 
to adulthood: the effects of familial alcoholism and 
personality. J Abnorm Psychol 2004; 113:483.

23. Brook DW. Drug use and the risk of major depressive 
disorder, alcohol dependence, and substance use 
disorders. Arch Gen Psychiatry 2002; 59:1039
44.

24. Williams RJ. Parental awareness of adolescent substance 
use. Addict Behav 2003; 28:8039.

25. Beck KH, Boyle JR, Boekeloo BO. Parental monitoring 
and adolescent alcohol risk in a clinic population 
.Am J Health Behav 2003; 27:10815.

26. Cruz IY, Dunn ME. Lowering risk for early alcohol use 
by challenging alcohol expectancies in elementary 
school children. J Consult Clin Psychol 2003; 
71:493503.

27. Ennett ST. Mediation in a familydirected program for 
prevention of adolescent tobacco and alcohol use. 
Prev Med 2001; 33:33346.

28. Bailey KA. Pilot randomized controlled trial of a brief 
alcohol intervention group of adolescents. Drug 
Alcohol Rev 2004; 23:15766.

29. Metrik J. Strategies for reduction and cessation of 
alcohol use:adolescent preferences. Alcohol Clin 
Exp Res 2003; 27:7480.

Δελτ Α’ Παιδιατρ Κλιν Πανεπ Αθηνών 53, 200640


