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Ievads. 

 

Darba tēma: Alkohols. 

Es izvēlējos šo tēmu lai saprastu cik alhokols ir indīgs, un to  varētu pastāstīt cilvēkam kurš lieto 

alkoholu. 

Darba mērķis: Iepazīties un izpētīt saslimšanas iespējas, ja lieto alkoholu. 

Darba uzdevumi: 

1. Uzināt par alkoholu vairāk. 

2. Izpētīt alkohola atkarību. 

3. Uzzināt vai alkohols izposta ģimenes. 

4. Alkohola izraisošas slimības. 

5. Aptauja. 

Darba struktūra:  Darbs sastāv no ievada, 2 nodaļām, 4 apakšnodaļām, secinājumiem, Darbā ir 

5 attēli, 1 aptauja. 
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Alkohols. 

 

ALKOHOLS – etilspirtu (C2H5OH) saturoši dzērieni. 

Etilspirts ir nāvējoša inde. Ja cilvēks izlieto vairāk kā 8g/kg, tad viņš mirst. Etilspirts darbojas kā 

narkoze.   Agrāk alkoholu izmantoja medicīnā, bet no tā atteicās, jo alkoholam ir ļoti šaurs 

narkotiskais slieksnis. Ķīnā, alkoholu taisa arī no cilvēku izkārnijumiem un eksportē to. 

 Kādēļ alkohols ir kaitīgs? 

Paaugstinās kuņģa skābes līmenis, kuņģa iekšējo sieniņu iekaisumu, aizķuņģa dziedzera 

iekaisumu vai peptisko čūlu, kā arī citas slimības.  Protams, arī nāvi. ; 

Miega traucējumi, grūtības iemigt ciešā un veselīgā miegā.; 

Palielinās cukura līmenis asinīs, kas ir liels risks diabēta slimniekiem un var izraisīt cilvēka 

nāvi; 
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Alkoholisms 

Atkarību no alkohola visbiežāk apzīmē ar jēdzienu „alkoholisms”. Alkoholisms ir slimība kuru ir grūti 

izārstēt. Cilvēks, kurš ir slims ar alkoholismu, dzer ar vien vairāk, ja alkoholismu neizārstē tad dzer 

ikdienā. 

Daudzi cilvēki mēdz uzskatīt, ka atkarība no alkohola nav tik kaitīga kā narkotisko vielu atkarība. Tomēr 

alkohols ir tik pat kaitīgs kā smēķēšana vai citas narkotisko vielu atkarības. Atkarību no alkohola var 

uzskatīt par mūža slimību, jo cilvēks pat pēc vairāku gadu atturības nespēs lietot alkoholu kontrolētā 

veidā, par cik alkohola pārstrādes procesi organismā ir izmainīti – jau pārmantoti ģimenē, vai arī 

ļaunprātīgi un pārmērīgi to lietojot iepriekš  Vienīgais veids, kā apturēt alkoholismu, ir pilnīga atturība. 

Alkoholismu var ārstēt arī speciālās iestādēs. 

 Kas liecina par alkoholismu? 

Alkoholisms var būt jebkuram cilvēkam kurš lieto alkoholu. Par alkoholismu liecina tas, kad cilvēks 

ikdienā lieto alkoholu, nav nozīmes cik lielā daudzumā. 
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Alkohola iedarbība 

Alkohols absorbējas asinsritē un sāk iedarboties 5 – l0 minūšu laikā. Iedarbība var ilgt vairāku 

stundu garumā, atkarībā no izlietotā daudzuma. Alkohols katru cilvēku ietekmē citādi, atkarībā 

no šiem faktoriem: 

 izdzertā alkohola daudzums; 

 alkohola dzeršanas ātrums; 

 lietotāja svars un augums; 

 lietotāja dzimums; 

 alkohola lietotāja veselības stāvoklis; 

 alkohola lietotāja aknu veselības stāvoklis; 

 vai alkohols tiek lietots kopā ar zālēm. 

 

 



Atlabšana pēc alkohola lietošanas. 

 

Atlabšana pēc alkohola lietošanas vai alkohola izkļūšana no ķermeņa prasa laiku. Neliels 

alkohola daudzums tiek izvadīts ar elpu, sviedriem un urīnu, taču lielāko daļu pārstrādā aknas. 

Šo procesu nav iespējams paātrināt ar melnu kafiju, aukstu dušu, fiziskām aktivitātēm, vemšanu 

vai citiem procesiem.  Ja tu jūties tā kad nebūtu lietojis alkoholu , tas nenozīmē kad alkohols ir 

no ķermeņa izvadīts.  
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Alkoholisms ir ģimenes slimība 

 

 Ģimenes apsēstība. Tā bieži nebeidzas ar alkoholiķa dzeršanu, viņi cenšas aprēķināt kā 

apstādināt to un nezaudēt dūšu. Apsēstības rezultātā, viņi aizmirst jebko citu. Nevērība 

pret bērniem, aizmirsti draugi , samazinās pārējās intereses, aizmirst savus pienākumus.  

 

 Ģimenes nemiers. Kad alkoholiķis dzeršanas dēļ iekļūst nepatikšanās, ģimenē valda 

satraukums. Viņi baidās par to, kas notiks un dara jebko, lai alkoholiķis attaptos. Viņi 

dara alkoholiķa darbus, maksā viņa rēķinus, uzņemas viņa nepatikšanas, nokārto viņa 

pārpratumus, melo par viņu. Darot to, viņi domā, ka alkoholiķis nespēs turpināt dzert.  

 



 Ģimenes dusmas. Sajukums, dēļ alkoholiķa uzvedības un savas nespējas kontrolēt to un 

doma, ka alkoholiķis dzer tāpēc, ka nemīl tos, ir iemesls ģimenes dusmām. Viņi strīdas 

un kaujas, saka viens otram sliktus vārdus, cenšas nokārtot rēķinus par visām sev 

nodarītajām sāpēm. Māja kļūst par kaujas lauku. Ģimene nespēj izprast, ka alkoholiķis 

dzer tāpēc, ka viņš nespēj ar sevi neko izdarīt un ienīst sevi par to. Viņi nosoda alkoholiķi 

par viņa uzvedību, tādā veidā pārliecinot, ka viņš ir citiem pretīgs. Sodot viņu par 

dzeršanu, ģimene uzņem viņa vainas sajūtu. 
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Alkohola izraisītas slimības. 

 

 

Alkohols iznīcina smadzeņu šūnas. Alkohols ir galvenais mirstības un kropļu bērnu dzimšanas 

iemesls. Alkohols izraisa asinsvadu un sirds slimības. Alkohols + cigaretes = daudzkārt kaitīgāk 

nekā katrs atsevišķi. Smēķēšana izraisa vēzi, asinsvadu nosprostošanos, galējā fāzē gangrēnu un 

locekļu amputāciju. 

 



 

alkoholiķa un hroniska alkoholiķa smadzenes. 

Alkohola lietošanas rezultātā radušies eritrocītu ķekari nosprosto smadzeņu šūnas barojošos 

asinsvadus un nosprostotās smadzeņu šūnas 7 sekunžu laikā, nesaņemot barību, nomirst. 
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Aptauja 
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Secinājumi. 

 



Alkohola lietošana ir kaitīga un apdraud mūsu dzīvības . Alkoholu nav ieteicams lietot nevienam, 

arī pieaugušajiem. Alkohols iznīcina ģimenes, nogalina nepiedzimušus bērnus, cilvēkus ik vienā 

vecumā. Alhokols ir viens no iemesliem kāpēc piedzimt kropļi.   Ja cilvēks lieto alkaholu pāris 

reizes gadā , vienalga šis cilvēks bojā savu organismu it īpaši aknas, bet ja cilvēks alkoholu lieto 

ikdienā un ir atkarīgs, tad mirst pakāpeniski. Ja tomēr ir atkarība no alkohola vajag iet uz 

specijālām iestādēm, piemēram, anonīmio alkoholiķu klubu.. 

Un ja cilvēks ir dzēris , nevajag sēsties pie auto stūres, jo sēžot dzērumā pie stūres, šis cilvēks 

apdraud ne tikai sevi, bet arī tos kuri arī ir uz ceļa, citas mašīnas , gājēji , riteņbraucēji u.c.  

 

Kad cilvēks sāk lietot alkoholu, viņš kļūst agrsīvāks. 

Es pirmo reizi uzzināju tik daudz par alkoholu, pirms es rakstīju šo darbu man likās kad alkohols 

nav tik kaitīgs kā izrādās.  

Es nevienam neiesaku sākt lietot, jo alkohols ir viena no tām vielām kura izraisa atkarību un mūs 

lēnam nogalina.  

Ja tu lieto alkoholu tad arī tavi bērni būs to darījuši jau pirms dzimšanas.  
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