
ALKOHOL 

Alkohoolsete jookide toimeaine on 
etüülalkohol 

 Alkohol mõjub närvisüsteemile

 See, kuidas alkohol sulle mõjub, sõltub:

- vanusest

- väsimusest

-meeleolust

-söömisest

-ensüümide (närviimpulsse edasikandev 
aine) aktiivsusest



 Kerge joove:

- meeleolu tõus

- kriitilise mõtlemisvõime alanemine

- liigutused kiirenevad, kuid täpsus 
hajub

- suureneb kordades õnnetuste oht

JOOBEASTMED



JOOBEASTMED

Keskmine ja raske joove:

- Raske rääkida,

- Kõnnak on taaruv;

- Mõtlemine ebaselge ja häiritud

- Tunded ja mõtted ei vasta reaalsele 
tegelikkusele

- Mälulüngad (liigne alkoholikogus 
pidurdab ajutegevust)



ALKOHOL



ALKOHOLIMÜRGITUS

 Teadvushäired

 Hingamishäired

 Lihased lõtvuvad

 Pulss nõrgeneb

 Oksendamine!!!!

 Tugev alkoholilõhn



ALKOHOLISÕLTUVUS

 Psüühiline sõltuvus

- Inimene ei märka seda, peab seda 
isikuvabaduse piiramiseks

- Otsitakse põhjust, et juua

- Hakatakse tarbima olukordades, kus seda 
poleks vaja teha (õhtuti koju tulles jms)

- Inimene ei saa aru, et antud olukord 
halvendab ta elu

- NB! Alati leidub põhjus, et võtta!!!!!



ALKOHOLISÕLTUVUS

Kehaline ehk füüsiline sõltuvus:

 - inimene tunneb end hästi vaid joobes

 okserefleks kaob, keha on harjunud 
alkoholiga

 Kaob kontroll joodud koguste üle

 Inimene suudab juu üha rohkem, enne 
kui tekivad joobe tunnused !!! Olen kõva 
mees ja kannan palju!!!!

 Tekivad mälulüngad (ajutalitlus on 
kurnatud, areneb ajukahjustus)



POHMELL

... Tekib inimestel, kelle keha pole harjunud alkoholiga.
NB! Mitte ajada segi võõrutusseisundiga
 Mürgitus
 Uus alkoholikogus tundub väga ebameeldiv ja 

vastumeelne
 Uus kogus alkoholi teeb enesetunde veelgi halvemaks
 Võite vajada arstiabi
Aitab:
 Väljamagamine
 Suures koguses vedeliku tarvitamine
 Kerge sport

NB! Pohmell annab tunnistust sellest, et ainevahetus on 
korras



RASKEKUJULINE ALKOHOLISM

 - esinevad joomasööstud, pidev vajadus alkoholi 
järele

 Deliirium 

 Süvenevad tervisehäired (eelkõige maksa- ja 
neerupuudulikkus)

 Puudub kontroll alkoholi tarvitamise koha ja aja 
üle

 Pole tähtis, mida juua (odekolonn, salaviin, 
lahustid jms)

 Inimene kaotab oma mina

 Kaasuvad rasked, ravimatud psüühikahäired



ALKOHOL ON

 õnnetuste

 kuritegude

 enesetappude

 peretülide

 haiguste jms sagedane põhjustaja


