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Fenékig. A túlzott alkoholizálás a kitűnni akarás egyik jele

ORVOSOK, PSZICHOLÓGUSOK AZ ALKOHOLFOGYASZTÁSBAN UNIÓS LISTAVEZETŐ ROMÁNIAI FIATALOK VESZÉLYES SZOKÁSÁNAK OKAIRÓL

Biztonsághiány vezet a túl korai italozáshoz
Leginkább azok a fi atalok válnak 
rendszeres alkoholfogyasztókká, 
akik otthon azt érzik, hogy nem 
fi gyelnek rájuk – állapították meg a 
Krónikának nyilatkozó szakemberek, 
akiket annak kapcsán faggattunk, 
hogy egy felmérés szerint uniós szin-
ten listavezetők a romániai kama-
szok az italozás terén. Orvosok, pszi-
chológusok segítségével jártuk körül, 
mennyire aggasztó a helyzet a hazai 
társadalom számára, milyen okai és 
következményei vannak, lehetnek a 
túl korán kezdett italozásnak.

 » TÓTH GÖDRI IRINGÓ

E gy nemrég közzétett, középiskolások 
válaszain alapuló felmérés szerint eu-
rópai uniós viszonylatban a romániai 

diákok listavezetők az alkoholfogyasztás 
terén: a fi atalok nyolcvan százaléka rend-
szeresen fogyaszt alkoholt, átlagosan tizen-
három évesen próbálják ki először a szeszes 
italokat. A kamaszok alkoholfogyasztási 
szokásai kapcsán az emberek hajlamosak 
lazán legyinteni, mondván, hogy középis-
kolásként mindenki iszogatott néha. Ám 
annak tükrében, hogy például az Egyesült 
Államokban hivatalosan 21 éves kor alatt 
nem szabad alkoholt fogyasztani, vagy 
hogy Skóciában az üzletek többségében 25 
év alattit nem szolgálnak ki alkohollal, ér-
demes elgondolkodni: rendben-e van-e az, 
hogy Kelet-Közép-Európában hajlamosak 
vagyunk elfogadni, amikor mondjuk egy 
14–15 éves iszogat.

Kell éreztetni, hogy nincs egyedül
Barna Katalin kolozsvári pszichológus 
szerint amikor ilyen statisztikákat látunk, 
fontos, hogy ne általánosítsunk, hanem 
tudatosítjuk, hogy ebben a nyolcvan szá-
zalékban egyaránt vannak olyanok, akik 
néha, egy-egy buliban megisznak egy 
sört, és olyanok, akik tényleg rendszere-
sen fogyasztanak alkoholt, akár minden 
hétvégén berúgva. A gyakoriság mellett 
a mennyiség is fontos tényező, ami az 
életkorral is összefüggésben van, hiszen 
egy 14 éves lehet, hogy már egy sör után 
olyan állapotba kerül, mint egy 19 éves há-
rom-négy után.

A pszichológus tapasztalata szerint leg-
inkább azok a fi atalok válnak rendszeres 
alkoholfogyasztókká (és ugyanez vonat-
kozik a dohányzásra is), akik otthon azt 
érzik, hogy nem fi gyelnek rájuk. A helyzet 
nagyon összetett, kétélű, hiszen egy ter-
mészetes folyamat része, hogy 14–15 éve-
sen a szülőnek el kell engednie a gyermek 
kezét, engednie kell, hogy megismerje a 
világot, de eközben nagyon fontos, hogy 
azért ott legyen mellette, támogassa. A 
serdülő önállósodása nem azt jelenti, 
hogy a szülő ne fi gyeljen rá. Gyakran meg-
esik: a szülők arra panaszkodnak, hogy 
nem tudnak beszélgetni a fi atallal, de ezt 
nem szabad ilyen egyszerűen kijelenteni, 
elfogadni. Ezek folyamatok eredményei, 
részei. Ha a fi atallal nehéz is beszélni, de 
ott kell lenni mellette, kell kérdezni, hogy 
érezze, van egy biztonsági háló, van csalá-
di támogatottság mögötte. Ha megvan ez a 
biztonságérzet, akkor kevésbé valószínű, 
hogy az alkoholizálást választja kikapcso-
lódásként.

Tiltás helyett határmutatás
Már 9–10 éves korban elkezdődnek olyan 
folyamatok, érik olyan ingerek a fi atalo-
kat, amelyek kihatnak a későbbi viselke-
désükre, így fontos lenne, hogy a szülők 
már ekkor tudatosan viszonyuljanak 
például az alkohol és a dohányzás kér-
déséhez. Fontos lenne, hogy a vehemens 
tiltás helyett inkább arra tanítsuk meg a 
gyereket, hogy hol vannak a határok. Ha 
még gyerekként, kiskamaszként megér-
ti, hogy mi a mértékletesség, hogy mi a 
helyes viszonyulás az alkoholfogyasztás-
hoz, akkor elkerülhető a gyakran igen-
csak heves kamaszkori, dacon és dühön 
alapuló viták egy része.

Barna Katalin elmondása szerint az is-
kolán belül, az oktatásban nem igazán 
jelenik meg ez a téma, az iskolapszicho-
lógusok is ritkán beszélnek az alkoholfo-
gyasztásról, míg például az északi orszá-
gokban az iskolai nevelés szerves része az 
is, hogy ilyen téren is tudatosságra nevel-
jék a fi atalokat. Természetesen a fejlettebb 
országban is isznak alkoholt a kiskorúak 
is, mindig, mindenhol vannak és lesznek 
is különböző helyzetek, életkörülmények, 
csoportok, amelyek mást-mást eredmé-
nyeznek, ám a tapasztalat mégis azt mu-
tatja: ott, ahol nagyobb hangsúly fektet-
nek a kérdésre, egyre több gyerek kerül 
ki az úgymond veszélyzónából, kisebb az 
esélye, hogy rendszeres alkoholfogyasztó-
vá válnak. A szülő és az iskola közös fela-
data lenne a fi atalokkal foglalkozni, nem 
elég csak az egyik felől jövő inger.

Bár az életkorra vonatkozó jogi korláto-
zások, törvények valamilyen szinten csök-
kenthetik a fogyasztást, illetve minél ma-
gasabb ez az életkor, annál valószínűbb, 
hogy a fi atal felelősségteljesen vesz és 
fogyaszt alkoholt, a pszichológus tapasz-
talatai szerint könnyű „kijátszani” a rend-
szert. A fi ataloknak gyakran az idősebbek 
veszik az alkoholt, akik néha nem is gon-
dolnak bele, hogy az a három-négy sör, 
amit ők épp csak megéreznek, egy 15–16 
évesre nagyon másként hat.

Excentrikus viselkedésforma
Andreea Salan, a sepsiszentgyörgyi Dr. 
Fogolyán Kristóf Megyei Kórház gyermek-
pszichiátriai osztályának vezetője szerint 
a nemrég közölt számok egy olyan prob-
lémára, jelenségre világítanak rá, ami 
eddig is létezett, csak viszonylag keve-
sen, néhány szakember és civil szervezet 

foglalkozott specifi kusan a kérdéssel. Bár 
statisztikai adatokat nem tud közölni, ta-
pasztalatai szerint az elmúlt öt-tíz évben 
nem nőtt látványosan az alkoholt fogyasz-
tó fi atalok száma, illetve nem csökkent 
az az életkor sem, amikor kipróbálják a 
szeszes italokat. Mint orvos, szakorvos, a 
sürgősségi ügyeletben és a szakrendelé-
seken egyaránt találkozik túlzott alkohol-
fogyasztással, bár az utóbbi ritka, ritkán 
viszi egy szülő amiatt a gyerekét pszichi-
áterhez, mert alkoholproblémái vannak.

Ha egy fi atal ittas állapotban a sürgős-
ségre kerül, minden esetben foglalkozik 
vele pszichiáter (is), miután ellátták az 
esetleges sebeket, sérüléseket, vagy éppen 
magához tér egy alkoholkómából. A kivizs-
gálást tanácsadás követi a helyzet súlyos-
sága függvényében, hiszen olyan esetek 
egyaránt vannak, amikor valaki rendszeres 
fogyasztó, vagy csak alkalmi ivó.

A rendszeres vagy mértéktelen alko-
holfogyasztás a fi ataloknál gyakran tár-
sul más pszichés problémákkal, például 
depresszióval, fi gyelemhiányos hiperak-

tivitás-zavarral, alkalmazkodási nehéz-
séggel. A túlzott alkoholizálás tulajdon-
képpen egy excentrikus viselkedésforma 
az érvényesülés érdekében, hogy kitűn-
jenek. Éppen ezen összefüggések miatt, 
ha valaki ilyen probléma miatt bekerül a 
gyerekpszichiátriára, igyekeznek „nem ki-
engedni a kezeik közül”, nyomon követni 
a kamaszkora alakulását.

Az igazi negatív családi példa
Andreea Salan szerint a családi „minták” 
nem feltétlenül okozzák azt, hogy a fi atal 
is többet iszik, sőt a negatív példa gyak-
ran vált ki ellenérzést. A családi tényezők 
kapcsán inkább annak van negatív ha-
tása, ha olyanok a családi körülmények, 
hogy fi atalnak nem jut fi gyelem, nem 
találja helyét, bizonytalan. Az ilyen hely-
zetben, amikor emocionális problémák, 
bizonytalanság lép fel, nagyobb az esély, 

hogy egy „rossz társaság” hatására, má-
sok nyomására az alkoholba kényszerül-
nek, menekülnek.

Azt is tudomásul kell venni, hogy a mai 
fi atalok sokkal korábban kezdik az „éle-
tet”, sokkal hamarabb találkoznak dol-
gokkal, kipróbálnak és letudnak dolgokat. 
Lehet, hogy az alkohol helyett később ma-
rihuánát, könnyű drogokat fogyasztanak 
alkalmanként feszültségoldásra, de az is 
lehet, hogy húszas éveik elejére már oda-
érnek, hogy megértik, hogyan viszonyul-
janak felelősségteljesen mind a saját éle-
tükhöz, mind pedig a szerfogyasztáshoz.

Dr. Andreea Salan kiemelte, hogy nem 
a parancsolónak tekintett szülő vagy a 
gyakran ellenségnek titulált tanár kellene 
hogy beszéljen a témáról a kamaszokkal, 
hiszen az ilyen szájbarágás ritkán hasz-
nos. Meg kell találni a módszereket, ame-
lyek által el lehet érni a fi atalokat – példá-
ul kötetlen beszélgetéseket szervezni akár 
volt alkoholistákkal, a helyzetet belülről 
ismerő szakemberekkel, olyanokkal, akik 
testközelből ismerik a helyzetet, vagy ta-
pasztalatokat feldolgozó fi lmeket nézni.

Nem fogják fel a veszélyeket
Vajas Tóth Tímea kolozsvári háziorvos 
tapasztalatai szerint a környezeti és rész-
ben a genetikai tényezők is befolyásolják 
a fi atalok alkoholfogyasztását. Ő is hang-
súlyozta, hogy a környezeti behatások 
nagyon összetettek: az otthoni minta, a 
baráti, iskolai közösség, illetve az is hoz-
zátartozik, hogy az életkorral együtt járó 
érzelmi hullámokhoz, válságokhoz ho-
gyan viszonyul a fi atal környezete.

A szakember szerint ha a fi atalok már 
18 éves koruk előtt rendszeresen alkoholt 
fogyasztanak, négyszer nagyobb az esé-
lyük, hogy alkoholisták legyenek, mint 
azoknak, akik csak 18–20 éves kor felett 
kezdenek inni. Továbbá az alkohol káro-
sítja a központi idegrendszert, májcirró-
zist okozhat, étvágytalanságot, étkezési 
problémákat. A fi atalok hajlamosak nem 
tudomásul venni ezeket a veszélyeket, 
számukra távolinak tűnnek, ők csak egy 
„jó bulit látnak”, pedig a korán elkezdett, 
tartós fogyasztás magában hordozza eze-
ket a veszélyeket.

Vajas Tóth Tímea beszélt az alkoholfo-
gyasztás közvetett hatásairól is, példá-
ul arról, hogy ittas állapotban a fi atalok 
hajlamosak olyan dolgokat közzétenni a 
közösségi médiában, amelyeket később 
megbánnak, esetleg a túlzott fogyasztás 
miatt kiszolgáltatott helyzetbe kerülnek – 
főleg a lányok, vagy akár memóriakiesést 
tapasztalnak –, ami komoly érzelmi sérü-
léseket, lelki nyomokat okozhat egy labilis 
serdülőnek.

A fi atalok kapcsán nem igazán szokás 
függőségről beszélni: a helyesebb kifeje-
zés, hogy vannak aktív használók, akikkel 
egyre inkább foglalkoznak a segítő szak-
mákhoz tartozók, a civil szervezetek. A 
téma bizonyos szempontból kezdett egyre 
inkább felszínre kerülni az elmúlt évti-
zedben, de az információterjedés ellenére 
nem beszélhetünk csökkenő tendenciáról 
a probléma súlyosságát illetően. Másfelől 
a szakemberek egyetértenek abban, hogy 
ma már sokkal szélesebb a „választék”: ha 
a diák, a fi atal el akar lazulni, feltöltődni, 
az alkoholmámor vagy egy-két sör helyett 
sokan választják a könnyű drogokat, a 
marihuánás cigit – de ez természetesen 
nem azt jelenti, hogy fellélegezhetünk, 
mert kevesebb fi atal iszik.

 » A rendszeres vagy mér-
téktelen alkoholfogyasztás a 
fi ataloknál gyakran társul más 
pszichés problémákkal, például 
depresszióval, fi gyelemhiányos 
hiperaktivitás-zavarral, alkal-
mazkodási nehézséggel. 
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