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Recenzija znanstvene monografije
»SODOBNI PRISTOPI S PODROČJA MOTIVACIJE POSAMEZNIKOV ZA KREPITEV ZDRAVEGA
ŽIVLJENJSKEGA SLOGA - ANALIZA NEKATERIH KLJUČNIH DEJAVNIKOV PITJA ALKOHOLA
ODRASLIH PREBIVALCEV SLOVENIJE«
V monografiji avtorji na vzorcu populacije odraslih oseb v Sloveniji raziskujejo odnos do alkohola, pogostnost pitja,
pomen pitja alkohola v sklopu življenjskega sloga, starost ob prvem eksperimentiranju z alkoholom in vpliv tega
na kasnejši razvoj odvisnosti, razlike v pitju glede na starostne skupine (razdeljeno v tri variable), potem posledice
pitja alkohola, priložnosti za pitje, razlike med spoloma ipd.
Delo je napisano v znanstvenem slogu, jasno in koncizno, citirana je relevantna, novejša literatura, iz razprave in
interpretiranja dobljenih rezultatov so vidne izkušnje in znanje avtorjev iz področja alkohologije. Delo vsebuje tudi
52 slik in štiri tabele. Vzorec je reprezentativen, na velikem vzorcu anketirancev (3141), raziskovanje je potekalo v
obdobju od 29.9.2011 do 10.9.2012. Za raziskovanje je uporabljen posebej pripravljen in anonimen strukturiran
vprašalnik, kar zagotavlja bolj zanesljive rezulate. Za obdelavo z raziskovanjem pridobljenih rezultatov je uporabljen statistični program «Statistica».
Rezultati raziskovanja nakazujejo potrebo po prilagajanju načel in smernic zdravstvene politike, predvsem smernic
za alkoholizem v razvoju preventivnih aktivnosti. Gre za imperativ spodbujanja zdravega življenjskega sloga brez
alkohola. Rezultati tudi kažejo, na kateri del populacije je treba fokusirati marketinške preventivne dejavnosti, kako
jih izvajati, s kakšno intenzivnostjo in kako jih narediti privlačne za ciljno populacijo.
Primerjava dobljenih rezultatov s predhodnimi raziskavami v drugih državah pokaže, da se potrjujejo ugotovitve,
da mladi začnejo eksperimentirati z alkoholom v vedno zgodnejši starosti, da imajo tisti, ki začnejo piti bolj zgodaj,
večjo možnost za razvoj odvisnosti, da moški pijejo več kot ženske, dominantno po modelu druženja z vrstniki in
kasnejšega razvoja odvisnosti, medtem ko ženske še vedno pogosteje kot moški pijejo po vzorcu »solo pivcev«,
vendar se tudi na tem področju približujejo moškim (vpliv marketinga, emancipacije in kulturnih vzorcev).
Ob zaključku želim poudariti, da bi podobnih raziskav potrebovali več, ker brez sistemskih epidemioloških študij
ne moremo načrtovati preventivne, niti kurativne dejavnosti.
Z veseljem pričakujem pripravo smernic, ki bodo temeljile na tem delu, pripravo akcijskeg načrta, njegovo izvedbo
in končno evalvacijo dobljenih rezultatov.
						
V Zagrebu, 5. maja 2013
Doc dr. sc. Zoran Zoričić
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DRUŠTVO ŽAREK UPANJA – USPEŠNA POT
OD SKROMNIH ZAČETKOV DO NACIONALNIH RAZISKAV
dr. Zdenka Čebašek – Travnik, Psihiatrična klinika Ljubljana
Začelo se je pred dvajsetimi leti – ko je Mijo Levačič spremenil svojo življenjsko pot s pomočjo zdravljenja. Iz
odvisnosti od alkohola je stopil v novo, trezno obdobje življenja. Po nekaj letih abstinence je začel iskati drugačne
oblike pomoči za tiste odvisne, ki jim takrat dostopni načini zdravljenja niso ustrezali. Ko se mu je pridružila še
Nataša Sorko, sta začela skupaj načrtovati in izvajati tudi različne preventivne programe, predvsem med mladimi.
Iz tega delovanja so izšle prve raziskave, ki so se razširile v prave epidemiološke študije na populaciji osnovnošolcev in srednješolcev. Rezultati teh so postali pomemben kamen v sicer pestrem, a majhnem mozaiku podobnih
raziskav v Sloveniji. Ves ta čas pa so v društvu potekale rehabilitacijske in terapevtske aktivnosti, naraščalo je število
strokovnih sodelavcev, vedno bolj so se odpirale priložnosti za sodelovanje s podobnimi skupinami v Sloveniji in v
tujini ob vse močnejši navezavi na strokovne institucije.
Društvo Žarek upanja tako postaja strokoven in kompetenten izvajalec terapevtskih, rehabilitacijskih, preventivnih
in raziskovalnih aktivnosti. Pri slednjih je bilo treba izdelati načrte raziskav, metodologijo in analize, pri katerih je
svoje delo izvrstno opravila Dušica Boben.
Zavzeti strokovni tim društva je ob pomoči prim. Darje Boben–Bardutzky začel raziskovati še pomen motivacije
za spremembo življenjskega sloga. A kako spodbuditi spremembo, če nimaš podatka o izhodiščnem stanju? Je
sprememba sploh potrebna? Če je potrebna, kakšna naj bo ta sprememba in za koga? To je le nekaj vprašanj, na
katera bo dal vsaj posredne odgovore vprašalnik, s katerim smo anketirali 3141 odraslih oseb v Sloveniji.
Raziskava ponuja zelo zanimive odgovore o pivskih navadah anketirancev. Žal je na voljo le malo študij, ki bi
omogočale primerjave s prejšnjimi obdobji, zato si lahko želimo, da bi jo čez nekaj let lahko ponovili. Kljub temu
pa so zgovorni podatki o tem, kako je na primer z rabo alkohola na zabavah, pri čemer ugotovimo, da s starostjo
anketirancev delež abstinentov narašča. Kakšen motiv je torej starejše anketirance v večji meri odvrnil od pitja
alkoholnih pijač na zabavah? Se znajo bolje zabavati brez alkohola ali se bolj zavedajo negativnih posledic?
Tisti, ki jih zanima, koliko anketirancev je že odvisnih od alkohola, bodo vsaj informativni odgovor dobili v poglavju
Posledice pitja alkohola. Ob uporabi vprašalnika CAGE je tistih, ki so dali več kot en pozitivni odgovor več kot 17%
in med njimi so v večini gotovo takšni, ki bi jim s kliničnim pregledom lahko odkrili tri ali več znakov sindroma
odvisnosti od alkohola. Številka, ki se zelo dobro ujema s podobnimi študijami, kjer odvisnost ugotavljajo pri
15% rednih pivcev alkohola. Številka, ki bi morala skrbeti načrtovalce zdravstvene politike, saj se bodo odvisni od
alkohola slej ko prej znašli med porabniki zdravstvenih storitev. Zato moramo biti pozorni na idejo, ki vsake toliko
časa zakroži med predlagatelji zakonov – da bi jim zdravljenje zaračunali kot samoplačnikom. Takšnim predlogom
se moramo odločno upreti, saj bi z njimi ustvarili novo neenakost med prebivalci, hkrati pa zmanjšali dostopnost
zdravljenja za tiste, ki so zanj sicer motivirani.
Še en podatek bi rada izpostavila – na delovnem mestu pride v stik z alkoholom le okrog 2% anketirancev. To
kaže, da med anketiranimi prevladuje stališče, da alkohol ne spada na delovno mesto. S to ugotovitvijo bi lahko
bili zadovoljni, če bi veljala za vsa delovna okolja, a raziskava te razsežnosti za zdaj še nima.
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Ob koncu svojih uvodnih besed bi rada poudarila, da je raziskava bila opravljena v okviru Društva Žarek upanja
ob uporabi zelo omejenih sredstev in ob veliki osebni zavzetosti vseh sodelujočih. Pomena dobljenih rezultatov se
bomo najbrž zavedali šele čez nekaj let. Upam in želim si, da bi v tem vmesnem času naše ugotovitve bile uporabljene kot temelj motivacije za vse tiste, ki jim uživanje alkoholnih pijač že povzroča težave.

SKUPAJ za alkoholno politiko
Vesna-Kerstin Petrič, Sektor za krepitev zdravja in zdrav življenjski slog, Ministrstvo za zdravje
Alkohol je v Evropi tretji najpomembnejši dejavnik tveganja za prezgodnjo obolevnost in umrljivost (pred 65 letom starosti), kar je odraz visoke porabe alkohola, ki več kot za dvakrat presega porabo v drugih delih Sveta. S
tvegano in škodljivo rabo alkohola je povezana vrsta akutnih stanj in kroničnih bolezni, še posebej zaskrbljujoče pa
je, da je ta še vedno najpomembnejši vzrok za smrt pri mladih med 15 in 29 letom. Posledice tvegane in škodljive
rabe alkohola predstavljajo torej veliko zdravstveno, pa tudi socialno in ekonomsko breme tako za družbo, kot za
posameznika in njegove bližnje. Kljub temu alkohol kot psihoaktivna substanca še vedno ni predmet mednarodne
regulative, kot so npr. tobak, zdravila in prepovedane droge. Na ravni Svetovne zdravstvene organizacije in Evropske unije so bile sicer v zadnjih letih sprejete številne strategije, akcijski načrti in smernice za omejevanje škode
zaradi rabe alkohola, ki pa imajo bolj status priporočil in niso zavezujoči dokumenti za države članice. Alkoholna
politika tako ostaja odgovornost države in lokalnih skupnosti, njeno uresničevanje pa odseva pripravljenost posameznih okolij, da se s tem problemom soočijo na način, ki je v prid zdravju in blaginji vseh, četudi in navkljub
posameznim ekonomskim interesom.
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V mednarodnem prostoru se danes velika pozornost posveča preverjanju učinkovitosti in tudi cenovne učinkovitosti ukrepanja na področju alkoholne politike. Ugotavlja se, da je pogoj za napredek sprejetje celovitih pristopov,
ki vključujejo čim več dokazano učinkovitih ukrepov in aktivnosti ter povezujejo različne akterje in resorje. Med
cenovno najbolj učinkovite ukrepe sodijo predvsem ukrepi na področju zmanjševanja dostopnosti do alkoholnih
pijač, kamor sodi zvišanje davkov in cen alkoholnih pijač ter starostne, časovne in lokacijske omejitve prodaje alkoholnih pijač. Še posebej se poudarja pomen prepovedi oglaševanja alkoholnih pijač in zdravstvenih opozoril na alkoholnih pijačah, kot jih poznajo Francozi, ki ozaveščajo o škodljivosti pitja alkohola v primeru nosečnosti. Cenovno
bolj zahtevni ukrepi, kot sta svetovanje pri izbranem zdravniku in preverjanje alkohola v izdihanem zraku na cesti,
so še posebej učinkoviti, če jih spremljajo kampanje, ki prebivalce ozaveščajo o škodi, ki je posledica tveganega in
škodljivega pitja alkoholnih pijač. Ob tem pa je seveda poskrbeti za vse tiste, ki jim je alkohol že razdejal življenja
in zdravje. Žal odpravljanje posledic družbo stane bistveno več kot ukrepi, s katerimi škodo lahko preprečimo.
Slovenija se tako po porabi kot po posledicah tvegane in škodljive rabe alkohola uvršča v sam vrh v Evropi. Uveljavljanje alkoholne politike še vedno predstavlja trd oreh v okolju, ki je že tradicionalno permisivno do pitja alkoholnih pijač in tudi opijanja in v katerem imajo pomemben vpliv proizvajalci in prodajalci alkoholnih pijač.
Kljub temu nam je v zadnjih letih uspelo narediti nekaj pomembnih korakov v smeri celovite alkoholne politike. V
sodelovanju zdravstva, policije, pravosodja in prometa smo leta 2011 uveljavili zakonodajo, ki je ob veliki medijski
podpori že takoj vplivala na zmanjšanje prometnih nesreč, v katerih je udeležen alkohol. Ob tem smo vzpostavili

tudi razmere, v katerih tisti, ki z vožnjo pod vplivom alkohola dokažejo, da so tvegani pivci, lahko na enostaven in
učinkovit način pridejo do svetovanja in pomoči, ki jih zagotavlja zdravstvo. Posvet pri zdravniku v enem od osmih
primerov vpliva na spremembo tveganega vedenja, še bolj učinkovite pa so terapevtske delavnice, ki smo jih
omogočili z novo vozniško zakonodajo. Strokovnjaki in nevladne organizacije se v zadnjih letih tudi bistveno bolje
povezujejo pri preprečevanju opijanja na množičnih prireditvah, kot so: Maturantska parada in smučarski skoki v
Planici, in v okviru dobro obiskane spletne strani (www.infomosa) ter nacionalnih in regijskih konferenc, ki jih
organizira Ministrstvo za zdravje, izmenjujejo dobre prakse in informacije. V sodelovanju z Ministrstvom za finance
nam je v letu 2011 uspelo zvišati trošarine na alkoholne izdelke. Sprejeli pa smo spremembe v Zakonu o varnosti in
zdravju pri delu, ki h ukrepanju v primeru rabe alkohola na delavnem mestu zavezujejo tudi delodajalca. Odzvala
so se tudi lokalna okolja in kar nekaj slovenskih mest je v preteklosti sprejelo učinkovit ukrep prepovedi pitja in
opijanja na javnih mestih v okviru občinskih odlokov o javnem redu in miru.
Kljub znatnemu napredku pri povezovanju in ukrepanju družbenih struktur, pa nam podatki kažejo, da bo potrebno v prihodnje sprejeti pogumne odločitve in dokazano učinkovite ukrepe povezati v alkoholno politiko, za katero
bo stala država in celotna družba. Kot pri večini javno zdravstvenih ukrepov, ki predvidevajo določene omejitve
prodaje in reklamiranja zdravju škodljivih izdelkov, je potrebno tudi pri omejevanju škode zaradi rabe alkohola
doseči kompromis med interesi trga in interesi zdravja. To pa je v današnjem svetu dolgotrajen in zapleten proces,
ki ga je možno izpeljati v dobro zdravja samo ob dobri podpori stroke in civilne družbe.
Ministrstvo za zdravje zato pozdravlja napore društva Žarek upanja pri ozaveščanju o posledicah tvegane in škodljive raba alkohola in nudenju pomoči tistim, ki so se žal že soočili z njenimi posledicami. Raziskave, kakršna je
ta pred vami, pomembno prispevajo k razumevanju problema in zato k bolj ciljanemu ukrepanju. Po drugi strani
nas opozarjajo, da bo tudi v prihodnje alkoholna politika in njeno izvajanje zahtevala vlaganja in napore stroke,
nevladnih organizacij in posameznikov. Spremembe v pozitivno smer lahko pričakujemo zgolj, če si bomo v
okviru alkoholne politike postavili jasne cilje in skupaj tudi poskrbeli za njihovo uresničevanje.
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KAKO ODRASLE MOTIVIRATI ZA ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG
Ob izidu knjige – kako odrasle motivirati za zdrav življenjski slog
Marjeta Ferlan Istinič, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
V državah EU in seveda tudi v Sloveniji trendi kažejo, da je odvisnost od alkohola eden od resnih problemov naše
družbe in bi ji morali posvetiti več pozornosti. Celostna obravnava odvisnosti se v Sloveniji izvaja na različnih
nivojih tako v okviru javnih služb, v okviru nevladnega sektorja kot tudi v zasebnih ustanovah in za različne ciljne
skupine. Potrebno je povedati, da je poleg zdravljenja v zdravstvenih ustanovah pomembna tudi nadaljnja psihosocialna obravnava izven zdravstvenih institucij, saj osebe, ki imajo težave z odvisnostjo potrebujejo spremljanje,
strokovno pomoč ter varno okolje tudi po zaključku zdravljenja. Za psihosocialno pomoč že vrsto let skrbi Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, ki preko javnih razpisov podpira razvijanje raznovrstnih programov
obravnave in nudenja strokovne pomoči.
Tudi vaša organizacija je pred leti s skromnimi koraki vstopila na to polje in razvila program pomoči tistim, ki so
ostali v stiski. S svojim pristopom, inovativnostjo in zavzetostjo članic in članov društva ste dokazali, da tudi civilna družba lahko veliko prispeva pri nudenju pomoči posameznikom in njihovim svojcem. Vzpostavili ste program
tako za odrasle kot njihove otroke. V oporo ste bili in ste številnim slovenskim družinam, ki so se zaradi odvisnosti
znašli v stiski. V vaši organizaciji ljudje dobivajo številne informacije, ki jih opogumljajo in jim tako pomagajo pri
najtežjem koraku – odločitvi, da bodo spremenili svoj način življenja in stopili na novo, boljšo pot. Vaš program
nudi tiste vrste potrebne pomoči, ki marsikomu odločilno pomagajo pri vzpostaviti novega načina življenja. Za
ustrezno obravnavo morajo biti zagotovljeni ustrezni pogoji in posedovanje specifičnega znanja strokovnjakov s
področja odvisnosti.
Tudi v raziskavi »Sodobni pristopi s področja motivacije posameznikov za krepitev zdravega življenjskega sloga«
podajate usmeritve, različne poglede na odnos odraslih do alkohola, pregled raziskav, namen raziskave in cilje,
tvegane posledice pitja alkohola, dostopnost, vpliv družine, vpliv socialnega okolja ter vpliv družbe.
Verjamem, da bo ta raziskava v pomoč vsem nam, ki se na različne načine s temi vprašanji srečujemo pri svojem
delu, vsem, ki raziskujejo, proučujejo to področje, pa tudi tistim, ki se znajdejo v stiski.
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Se zavedamo svoje odgovornosti glede lastne krepitve zdravega
življenjskega sloga in vpliva na mlajše generacije?
Nataša Sorko
Življenjski slog je za vsakega posameznika njegov značilen način življenja, ki ga določa skupina njegovih izrazitih
vedenj in ravnanj. Le te pa se pojavljajo v določenem časovnem obdobju posameznika, ko se posameznik vključuje
v različna socialna okolja in skupine. Življenjski slog lahko vključuje tako zdravju škodljiva in/ali pa zdravju neškodljiva (koristna) vedenja. V literaturi najpogosteje omenjajo zdravju naklonjen življenjski slog.
Med pomembnimi dejavniki, ki vplivajo na oblikovanje življenjskega sloga, so vedenjski vzorci staršev, primarno
družinsko ter druga socialna okolja. Pri vplivih na oblikovanje življenjskega sloga velja pri posameznikih upoštevati
tudi vidik izobraževanja, zdravstvenega in socialnega varstva ter dejavnike okolja (socialni, okoljski, ekonomski,
kulturni), ki vplivajo na posamezne izbire posameznikov, skupin oz. skupnosti v določenem trenutku ali obdobju.
Izhajamo iz izhodišča, da celostno zdravje predstavlja stanje popolne telesne, duševne in socialne blaginje. Prvotno so zdravje označevali kot odsotnost bolezni. Po novejših spoznanjih in stališčih Svetovne zdravstvene organizacije (Edwards, 1994) je zdravje celovit in dinamičen sistem, ki je sposoben prilagajanja vsem vplivom okolja ter
omogoča posamezniku in skupnosti opravljati vse biološke, socialne in poklicne funkcije in preprečevati bolezen.
Sodobna definicija zato opredeljuje zdravje kot splošno vrednoto in bistveni vir za produktivno in kakovostno
življenje posameznika in skupnosti kot celote. Zdravje je torej dinamično ravnovesje telesnih, duševnih, čustvenih,
duhovnih, osebnih in socialnih prvin, ki se kaže v zmožnosti opravljanja funkcij in prilagajanja okolju. Zdravje je
temelj socialnega in gospodarskega razvoja in odsev razmer v družbi v posameznem zgodovinskem obdobju. Je
odsev preteklih in sedanjih dogajanj, vplivov dednosti in okolja ter človekovega odzivanja. Kakovostno celostno
zdravje omogoča osebnostno bogato življenje in je temeljni vir razvoja vsake družbe. Ni področja družbenega
življenja, ki bi ne vplivalo tudi na zdravje.
Za svoje zdravje je najprej odgovoren vsak posameznik. Država je v sodelovanju s strokovnjaki in znanostjo odgovorna za ustvarjanje razmer, v katerih lahko ljudje skrbijo za zdrav življenjski slog. Poleg zagotavljanja zdravstvenega in socialnega varstva država skrbi za zdravje z oblikovanjem, sprejemanjem in izvajanjem politik, strategij in
programov promocije zdravega načina življenja. Sem sodijo prehranska in alkoholna politika, politika za zmanjševanje rabe tobaka ter strategija varovanja in krepitve zdravja z gibanjem in športno rekreacijo. V zvezi s tem velja
poudariti pomen aktivnega preživljanja prostega časa, katerega opredelitev je dostikrat težavna.
Haralambos in Holborn (2005: 260) opisujeta prosti čas kot preostanek časa, ko so izpolnjene druge obveznosti
kot npr.: delovne in nedelovne obveznosti in fiziološke potrebe. Povzamemo lahko, da je prosti čas tisti čas, ki ga
posameznik preživlja neodvisno od poklicnih, družbenih in družinskih potreb ter obveznosti in je to čas namenjen posameznikovim individualnim interesom. Posameznikovo vedenje v prostem času je tudi odraz njegovih
individualnih potreb in ne pričakovanj drugih, posameznik deluje avtonomno in ima možnost samoizražanja in
samouresničevanja (Derganc, 2004; Kristančič, 2007).
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Prosti čas opravlja tri, tesno med seboj povezane, funkcije (Derganc, 2004; Kristančič, 2007):
•• počitek (proces sprostitve in obnavljanja telesnih in psihičnih moči, omogoča razbremenitev od intelektualnih
ali fizičnih naporov);
•• zabava in razvedrilo (prinaša ugodje, pomaga pri ustvarjanju ustreznega razpoloženja in pri vzpostavljanju
ustreznih socialnih stikov in interakcij med posamezniki);
•• razvoj osebnosti (ob prostočasnih dejavnostih posamezniki razvijajo osebnost po področjih: telesno, intelektualno, čustveno, estetsko, delovno, moralno, socialno).
Vključevanje v prostočasne dejavnosti se pri posameznikih kaže v večji socialni vključenosti, bolj razširjeni socialni
mreži in vpliva na posameznikovo socializacijo. Socializacijo razumemo kot proces, ko je posameznik v stiku z
družbenim okoljem, z drugimi ljudmi ter si ob tem izoblikuje osebnost in svojo identiteto. Socializacija poteka v
vseh življenjskih obdobjih, vendar se razlikuje po obdobjih. Prosti čas Derganc (2004) opredeljuje tudi kot nujno
potreben čas, da posamezniki razrešijo napetosti in konflikte sodobnega načina življenja, s katerimi se vsakodnevno srečujejo. Prosti čas tako zadovoljuje naslednje potrebe (Derganc, 2004:36): psihološke, izobraževalne,
socialne, relaksacijske, fiziološke, estetske.
Dejavnosti v prostem času posameznika izobražujejo, ga socializirajo, vzgajajo, oblikujejo ter razvijajo njegovo
osebnost. Namen prostočasnih dejavnosti je sproščanje in omogočanje celostnega izražanja posameznika. V te
dejavnosti se posamezniki vključujejo občasno in/ali redno. Dejavnosti pa so (Derganc, 2004): informativne (zadovoljujejo potrebo po novih izkušnjah in spoznanjih), ustvarjalne (zadovoljujejo potrebo po ustvarjanju), telesne
(zadovoljujejo potrebo po gibanju in ugotavljanju telesnih zmogljivosti), družabne (zadovoljujejo potrebo po
stikih, socialnih interakcijah in sprostitvi), filozofične (zadovoljujejo potrebo po razmišljanju o svetu in ljudeh) in
druge neopredeljene.
Družbene spremembe v zadnjih desetletjih so v socialno vključenost različnih starostnih skupin posameznikov
vnesle negotovost, ki sledi izgubi zaupanja v vodilne institucije industrijskega sveta (gospodarstvo, pravo in
politika). Negotovost je posledica »družbe tveganja« (Beck, 1986 v Ule, 2000) in je na individualnem področju
povzročila, da so biografije blagostanja postale biografije tveganja, ki ogrožajo materialno eksistenco in gotovost
socialne identitete v prihodnosti (Ule, 2000). Skupek novih izzivov in tveganj se tako odraža na ravni družb, posameznih skupin, institucij in v posameznikih, v njihovem spremenjenem načinu bivanja in značajskih strukturah.
Vse to pa vpliva tudi na proces socializacije in odraščanja (Ule, 2000:30).
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Posameznik, ki skuša slediti zahtevam informacijske družbe, je prisiljen k oblikovanju individualnega in osebnega
sloga življenja. Posameznik je v situaciji, ko se bolj ali manj uspešno prilagaja inovativnim zahtevam postmoderne
družbe. Če pri prilagajanju zahtevam okolja ni uspešen, je izločen iz konkurenčnega boja za doseganje dobrega
standarda (Ule: 31, 2000). V družboslovju se je za ta proces prestrukturiranja in dinamiziranja življenjskih stilov
utrdil naziv inidividualizacija (Beck, 1986; Habermas, 1988; Joas, 1988; vse Ule, 2000). Proces individualizacije
predstavlja tveganje in izziv, saj od posameznika zahteva psihosocialno integracijo v družbo (Ule, 2000). Na ravni
posameznikov in njihovega medsebojnega obnašanja pomeni to celovit preobrat v načinu življenja, mišljenja,
identitetnih in subjektnih struktur, njihovih medosebnih odnosov in družbenih razmerij.

Individualizacija pomembnih življenjskih dogodkov zahteva od posameznika tudi večjo pripravljenost za sprejemanje tveganih odločitev v vsakdanjem življenju in sposobnost ljudi, da sami znajo poskrbeti sami zase. Nove
oblike socialnega razlikovanja in izključevanja se močno dotikajo vseh generacij, posebej pa tistih, ki šele vstopajo
v produktivno obdobje življenja in se soočajo s pomanjkanjem izkušenj, znanja, socialnih podpornih mrež.
Motivacija je eden najpomembnejših psiholoških procesov, deluje v interakciji in se spreminja ter omogoča posamezniku njegovo enkratnost in neponovljivost (Krajnc, 1982). Je proces izzivanja, usmerjanja in uravnavanja
človekove aktivnosti k cilju oziroma zadovoljitvi potrebe, ki je bila izvor motivacije (Marentič–Požarnik, 1988;
Razdevšek–Pučko, 1999). Zajema vse silnice in gibala našega delovanja. Potrebe in nagoni nas spodbujajo, vrednote, ideali ter drugi motivacijski cilji pa so tiste prvine motivacijske situacije, ki nas privlačijo (Musek in Pečjak,
1995). Motivov ne moremo uresničiti, če se ne pojavi ustrezno motivirano obnašanje ali »notranje stanje, ki zbuja,
usmerja in vzdržuje vedenje« (Woolfolk, 2002: 318). Vsaka človekova dejavnost je motivirana. Motivacija omogoči
človeku, da zadovolji potrebo, cilj, ki si ga je zastavil ali pa mu je bil postavljen (Razdevšek–Pučko, 1999).
Različne motivacijske teorije obravnavajo naravo človekovih potreb in poskušajo določiti njihove specifične potrebe, ki posameznika motivirajo in nadalje pojasnjujejo zakaj se posameznik odloči ravnati na določen način.
Pri motivaciji za zdrav življenjski slog je primerno izhajati iz Vroomove teorije pričakovanj, ki govori o intenzivnosti
posameznikove težnje za določeno vedenje in je odvisna od dveh dejavnikov: pričakovanja, da bo vedenju sledila
določena posledica, in privlačnosti posledic za posameznika.
Notranja motivacija je prirojeno in naravno nagnjenje za razvoj notranjih sposobnosti preko učenja in zanjo posameznik ne potrebuje zunanjih spodbud (Stipek, 1998), zanjo so značilne notranje spodbude kot npr.: radovednost,
želja po spoznavanju, interesi, pozitivna samopodoba, ki neposredno spodbudijo motivacijski proces (Razdevšek
– Pučko, 1999; Marentič Požarnik, 2008). Notranja motivacija je dolgoročna, vendar ji je težko slediti, ker zahteva
veliko vlaganja čustvene energije ter omogoča učinkovitost posameznika in njegovo aktivno participacijo v socialnem okolju. Jasni cilji so pomemben vir motivacije, še posebej, če si jih zastavimo sami.
Živimo v postmoderni družbi, v kateri je hitrost zadovoljevanja potreb velikokrat najpomembnejša. Spremembe
življenjskega sloga pa niso hitre spremembe, temveč se dosegajo počasi in postopoma ob dolgotrajni vztrajnosti,
potrpežljivosti in sledenju vnaprej zastavljenemu cilju.
Posamezniki sledijo družbenim normam in prepričanjem, zato pogosto izbirajo neustrezna vedenja, ki sicer navidezno prinašajo hitre rešitve, dolgoročno pa težave, ki se kažejo v slabšem zdravstvenem stanju, težavah v komunikaciji, odnosih, pri socialnem vključevanju idr. Tako se ljudje nezdravo prehranjujejo, uživajo alkohol, se ne gibajo
ipd. Ta vedenja bistveno ovirajo razvoj zdravega življenjskega sloga in ta proces onemogočajo.
Po mnenju Svetovne zdravstvene organizacije Slovenija velja za mokro kulturo, za katero je značilno, da je alkohol
lahko dostopen, toleranca do škodljivih posledic pa zelo visoka (Edwards, 1994). To kaže na eno izmed tveganih
oblik vedenja in značilnosti nezdravega življenjskega sloga in pomembno vpliva na zdravje posameznikov, ki škodljivo ali tvegano uživajo alkohol ali pa so zasvojeni z njim. Škodljivo in tvegano pitje alkohola ter zasvojenost z
alkoholom predstavlja enega največjih javnozdravstvenih in socialnih problemov v Sloveniji kakor tudi v drugih
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državah. O zasvojenosti pri posamezniku lahko govorimo takrat, ko se določeni vedenjski vzorec (pitje alkohola,
kajenje ipd.) začne ponavljati iz dneva v dan in tako postane središče razmišljanja in dogajanja v posameznikovem
življenju. Postopoma se zasvojena oseba umika v svoj svet, pojavijo se številne negativne posledice, ki pa le še bolj
učvrstijo njegovo uničujoče vedenje.

Zgled je najbolj učinkovito vzgojno sredstvo
mag. Renata Zupanc Grom, Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport
Vzgoja, ki temelji zgolj na zahtevah in nasvetih,
ne pa na zgledih je slaba.
(Jan Amos Komensky)

O nečem, na kaj se vsi spoznamo, o vzgoji, je težko govoriti. Zato ni bil moj namen razglabljati o tem, kako starši
moramo vzgajati in kako bi to dosegli. Moj namen je spomniti, da se naš odnos do zdravega načina življenja, do
alkohola, zdravja, odnos do sebe in drugih prenaša na naše otroke, ki jim starši želimo najboljše. Jabolko ne pade
daleč od drevesa.

Motivacija za spremembe – LE ZAKAJ?
Prim. Darja Boben Bardutzky, Psihiatrična bolnišnica Vojnik

Kaj vse nam lahko pove velikokrat uporabljen latinski izrek: In vino veritas? Kakšna je pravzaprav resnica v vinu?
Kakšna nas resnica čaka na dnu kozarca? Kakšna je resnica, ki pride iz alkohola ali po njem. Največkrat gre za željo
po “popuščanju zavor”, po sproščanju napetosti, potrebo po nabiranju poguma, preganjanju slabega razpoloženja,
premagovanju žalosti, osamljenosti, po umiku od problema. Pitje alkohola s ciljem premagati slabo razpoloženje
pogosto vodi v še globljo žalost in depresijo.

Če ugotavljamo, da v neki družbi vsak dan pije alkoholne pijače več kot polovica ljudi, da se opijajo vedno mlajši
ljudje, da se jih petina zaveda resnih posledic, potem lahko rečemo, da pitje prinaša probleme in težave in da bi
vsaj nekdo v tem okolju moral biti zaskrbljen za prihodnost, za kakovost življenja in motiviran za spremembe. A
kdo bi to naj bil?

Tako resnica postaja laž. Resnica o premagovanju slabega razpoloženja, postane laž o lahkotnosti življenja in stanju brez skrbi. Želja po priljubljenosti tistih, ki se oprijemajo kozarca postaja razlog za njihovo osamljenost. Pitje
alkohola pogosto spremlja potreba po sprejetju v družbi, želja po dobri in nepozabni zabavi, družabnosti ter se
lahko konča v osamljenosti in zagrenjenosti.

Spremenil naj bi se tisti, ki ima zaradi pitja kup posledic, vključno z odvisnostjo od alkohola in bo sprememba
prinesla zdravje, daljše, bolj kakovostno življenje, njemu in okolici. Spremenili naj bi se mladi ljudje, ki živijo
brezskrbno s kozarcem v roki, ki jim ga večinoma nalijejo kar njihovi domači v rosnih letih. Spremenili naj bi se
odrasli, ki so bodisi njihov vzor ali pa včasih vzrok za iskanje sprostitve in poguma v alkoholu – včasih pa tisti, ki se
s slepljenjem, da je vse v redu, obračajo stran, namesto, da bi ukrepali.

Vse, kar sem zapisala o alkoholu odrasli že poznamo. Verjetno mladina tudi. Pa vendar slabih navad pri sebi ne
prepoznamo, do svojih napak smo tolerantni, se jih pogosto ne zavedamo, jih zanikamo in tako »hranimo« zver v
nas s prikrivanjem in laganjem samim sebi. Slabih navad ne odpravimo celo takrat, ko si želimo mladim biti dober
zgled. Od odločitve do realizacije je dolga pot. Ko se odločimo, da bomo počeli samo tisto, kar želimo, da počnejo
naši otroci, nas čaka najtežja naloga. Spremeniti je potrebno način življenja, spremeniti navade, sebe, svojega
partnerja ali partnerico zaradi otrok.
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razlogov. Vprašanje, če bi jih vseh znala našteti. No eden je gotovo ta, da nasvetov staršev o tem, kaj je prav in kaj
ne, mladi ne jemljejo resno, če ne ravnamo v skladu s sporočilom. Naš odnos do vsebine oblikuje mnenje mladih
o tem, v kaj v resnici verjamemo in kaj nam je zares pomembno.

Morda se še spominjate plakata nad semaforji, ki so nas opozarjali, da smo odrasli udeleženci v prometu zgled
otrokom. Pisalo je »Ciciban vas opazuje«. Kako zgovorno in kako resnično. Moto odraslih: Ne glej, kaj delam, poslušaj, kaj govorim, je v vzgojnem smislu precej neuspešen. Saj je posnemanje eden od glavnih načinov učenja.
Starši, ki pridigajo o škodljivih vplivih alkohola, hkrati pa vsakodnevno uživajo alkohol ali pa se izrazito spozabijo
ob različnih priložnostih kot so praznovanja in zabave, delujejo licemerno. Starši, ki so preveč tolerantni in popustljivi do pitja alkohola, otrokom ne pomagajo premagovati čustvene probleme in neprilagojeno vedenje, temveč
jim pošiljajo napačna sporočila o tem, kaj je za njih prav in kaj ni. Oboji preveč popustljivi in preveč prestrogi starši
imajo težave z otroki, ki postanejo uporniški in brezobzirni, nočejo sodelovati in upoštevati potreb drugih.
Vemo, da je zgled najbolj učinkovito vzgojno sredstvo. V družini, ki ima zdrav odnos do alkohola, ki ima pravo mero
kulture pitja, ima stališče do zdravega načina življenja in ga s svojimi otroki neguje, odraščajo mladi, ki ne bodo
posegali za alkoholom zato, da bodo sprejeti in v družbi popularni. Za neuspeh vzgojnih metod imamo veliko

Mogoče bi se celo lahko spremenila družba in bi od pristojnih organov zahtevala, da ustvarijo celovito in učinkovito
politiko preprečevanja problemov, povezanih s pitjem alkohola.
Če naštejemo, kdo bi se naj spremenil, se takoj zatem pojavi precej smiselno vprašanje, kaj bi s to spremembo
pridobili. Gre za pomembno vprašanje, saj v sebi nosi bistvo motivacije: ljudje smo za nekaj – v tem primeru za
spremembo – motivirani, če nam sprememba prinaša nekaj dobrega. Kaj je dobro za nas, pa ve vsak posameznik
le zase, kaj za neko okolje, pa je stvar dogovora več ljudi. Nekje na tej točki se stvari začno zapletati. Če bi namreč
vprašali tisto skupino ljudi, ki redno (morda celo prekomerno) pije, ali je to za njih dobro, bi verjetno odgovorili pritrdilno. Tisti, ki občasno zaslutijo, da alkohol prinaša tudi težave, pa bi bili v svojih izjavah verjetno zelo razdvojeni
glede pozitivnih in negativnih učinkov pitja. Nekako ne verjamejo, da bi s prenehanjem (ali zmanjšanjem) pitja
alkohola imeli več možnosti, da preživijo, da bodo zdravi, bolj sposobni za delo in vsakodnevno funkcioniranje.
Ne verjamejo, da bo to dokaz, da se imajo radi, da se spoštujejo in da s svojo umirjenostjo in zadovoljstvom širijo
dobro počutje v okolico. Okolica, oziroma strokovnjaki to vidimo, oni sami pa ne. Jim razložimo, pokažemo, malo
predavamo, pridigamo, potem tudi požugamo in jih poskušamo prestrašiti z grožnjami o bolezni, smrti, zapuščenosti, oni pa nič. Množično se opijajo, alkohola je vsepovsod dosti, dostopen vsem ob vsakem času, najmanjši
zakon, ki bi to omejeval, sproži skoraj revolucijo. Zakaj? Zato, ker ima alkohol toliko blagodejnih učinkov na naše
počutje preko specifičnega delovanja na možgane. Pomirja, sprošča, razveseljuje, uspava, daje pogum, občutek
samozavesti, moč, optimizem, odpravlja zadržanost, sramežljivost, lajša vzpostavljanje stikov … To je torej to,
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česar si želimo, tako bi se radi počutili. Tu so vstopna vrata do notranje, prave motivacije. Ljudje se bodo spremenili,
se odločali za življenje brez opijanja, če se bodo dobro oziroma bolje počutili brez tega. Če bodo samozavestni,
sproščeni realistično sprejemali življenje, tkali lepe medsebojne odnose, ki jim bodo omogočali doživljati sprejetost, ljubezen, svobodo in se uveljavljati na odgovoren način. Strah pred boleznijo, kaznijo, zapuščenostjo deluje
kratkoročno, želje, cilji vrednote delujejo dolgoročno.
Za spremembo nikoli ni prepozno! Seveda bo včasih potrebno vložiti več napora, potrpežljivosti in časa, a naši
možgani so tako neverjetni, da zmorejo praktično vse, če imajo pravo motivacijo. Najlepše bi bilo seveda, če bi
že otrokom omogočali, da zrastejo v zadovoljne, samozavestne, radožive, odgovorne odrasle ne glede na to, v
kakšni družini se rodijo. Tukaj ima neizmerno moč proces šolanja, skupaj z učinkovitimi preventivnimi programi. S
predpostavko, da si družba želi samozavestne, trezne državljane. Kar seveda ni samo po sebi umevno in je proces
malo podoben kuri in jajcu, z vprašanjem, kje začeti – a brez dvoma uresničljiv.
Oglašanje in podpiranje vrednot, ki dolgoročno osrečujejo ljudi, omogočanje dostojanstvenega načina življenja,
vključno z razvedrilom, rekreacijo, druženjem, oživljaje zdravih skupnosti, zagotavljanje kakovostnega zdravljenja
odvisnosti in rehabilitacije pomoči potrebnim … Možnosti, enostavnih in bolj kompleksnih, brezplačnih in malo
dražjih je neskončno, če je prisotna MOTIVACIJA. Znanja in izkušenj imamo strokovnjaki s tega področja veliko in
smo ga pripravljeni vedno deliti.

Predstavitev rezultatov raziskave z razpravo
Nataša Sorko
V nadaljevanju predstavljamo rezultate izvedene raziskave med odraslimi prebivalci Slovenije. Odločili smo se,
da pridobljene podatke z anketo analiziramo z več zornih kotov in v zaključku s predlogi ukrepov na osnovi le teh
predlagamo nekatere aktivnosti, za katere menimo, da bi bile primerne krepitev zdravega življenjskega sloga pri
vseh starostnih skupinah prebivalcev Slovenije.
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Osrednji vsebinski del bo razdeljen na naslednje sklope:
1. osnovni rezultati raziskave o odnosu odraslih do alkohola – pogled glede na celoten vzorec anketiranih in
razlike med generacijami;
2. prikaz odnosa odraslih do alkohola z vidika pomembnih razlik med spoloma;
3. oblikovanje odnosa do alkohola pri odraslih osebah glede na njihovo izobrazbo.
V zadnjih nekaj letih smo z več raziskavami preverjali odnos do alkohola različnih starostnih skupin. Najprej med
osnovnošolci v šolskem letu 2008/2009, leto kasneje smo anketirali še srednješolce. Pri obeh ciljnih populacijah
smo ugotovili, da pri polovici osnovnošolcev starši vedo za njihovo pitje, pri srednješolcih pa se ta delež zviša na
70–80% in da bi ga naj celo v zelo visokem odstotku dovoljevali. Izhajali smo iz ugotovitve, da je tolerantnost
staršev glede pitja alkohola njihovih mladoletnih otrok velika in se odločili izvesti raziskavo tudi o odnosu odraslih do alkohola s ciljem v zaključku na podlagi rezultatov zapisati smernice bodisi v obliki predlogov državnim
institucijam ali s predlogi in načrtovanjem ustreznih aktivnosti, ki bi vplivale na zmanjševanje pitja alkohola med
odraslimi ali z namenom predloga ustreznih preventivnih aktivnosti na tem področju.

Tokratna predstavitev rezultatov raziskave o odnosu odraslih do alkohola nam je ponovno odgovorila le na nekatera vprašanja. Nekatere pa bomo v obliki dilem ali predstavljenih priložnosti za prihodnja raziskovanja predstavili
v zaključkih.
Že v uvodu lahko zapišemo, da se nam z vedno novimi raziskavami in rezultati le teh odpirajo vsem še širša obzorja
pogledov na enega največjih javnozdravstvenih problemov v Sloveniji, škodljivega in tveganega pitja ter odvisnosti od alkohola. S tem pa nam ponujajo različne možnosti za delo v prihodnje z namenom prenosa pridobljenih
spoznanj v vsebino dela z vsemi starostnimi skupinami, otroci, mladostniki in odraslo populacijo.
Glede na to, da so naša izhodišča vezana na neposredno delo z ranljivimi skupinami ljudmi, je namen preveriti
kakšno je trenutno stanje in kaj je tisto, kar lahko kasneje pri neposrednem delu z ljudmi dodamo, da bodo posamezniki in družine živeli osebnostno kvalitetnejše življenje, s pozitivnimi prepričanji in z vero, da je mogoče
premagati še tako velike in navidez nepremagljive ovire v življenju in kako pritegniti v programe vse tiste, ki pomoč
morda že potrebujejo.

Osnovni podatki o raziskavi o odnosu odraslih do alkohola
Nataša Sorko

Namen raziskave
V raziskavo smo vključili odrasle osebe, stare od 18 do 90 let, ki so izpolnili vprašalnik »Naš odnos do alkohola«
osebno ali preko spletne aplikacije in s tem prostovoljno sodelovali v raziskavi, v kateri ugotavljamo stališča in
odnos odraslih do alkohola. Anketiranci so odgovarjali na kratek vprašalnik, ki smo ga nekoliko prirejenega že
uporabili v raziskavi med osnovnošolci in srednješolci ter rezultate prikazali v publikaciji Odraščanje: z ali brez
alkohola (Boben – Bardutzky, Boben, Čebašek – Travnik, Levačič, Sorko, Zorko, 2009) in Pot v odraslost: z ali brez
alkohola (Boben – Bardutzky, Boben, Čebašek – Travnik, Levačič, Sorko, Zorko, 2010).
Želeli smo izvedeti:
•• koliko so bili stari ob prvem pitju alkohola in kako pogosto pijejo alkohol in število enot alkohola, ki jih spijejo
ob eni priložnosti, na dan in na teden, koliko jih presega meje manj tveganega pitja;
•• ali ob alkoholu uživajo tudi druge psihoaktivne snovi (v nadaljevanju PAS);
•• kako alkohol povezujejo s počutjem in z zabavo;
•• ali imajo glede na odgovore na mednarodni vprašalnik CAGE že težave zaradi pitja alkohola, kakšna je ocena
glede tega;
•• ali se zavedajo škodljivih posledic pitja alkohola, vključno s tem ali poznajo koga, ki je že utrpel posledice
zaradi pitja alkohola in
•• kako pridejo v stik z alkoholom.
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Populacija, ki smo jo zajeti v našem vzorcu, so odrasli prebivalci Slovenije, stari med 18 in 90 let. Anketirali smo
zaposlene v vzgojno – izobraževalnih institucijah, javni upravi, v zasebnem sektorju in povsem naključno (osebno
in preko naslednjih spletnih povezav:
http://zup.vx1.lyforms.com/tenders/publicForm/A5CF6N5C,
http://zup.vx1.lyforms.com/tenders/publicForm/8NDVZFWY,
http://zup.vx1.lyforms.com/tenders/publicForm/PQ7KUUYI,
http://zup.vx1.lyforms.com/tenders/publicForm/6YTOS3LV,
http://zup.vx1.lyforms.com/tenders/publicForm/S0TTWS0Z).
Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije je na dan 1.1.2012 v Sloveniji živelo 1.695.840 prebivalcev
starih med 18 in 90 let (www.stat.si).
Delež moških v slovenski populaciji odraslih, starih med 18 in 90 let je 49%. Slovensko prebivalstvo je po statističnib regijah zelo neenakomerno razporejeno. Podatek Statističnega urada Republike Slovenije za demografsko
statistiko na dan 1.1.2012 govori o tem, da je največ prebivalstva (24,7 %) v osrednjeslovenski regiji, kamor spada
Ljubljana z okolico, sledi podravska regija z Mariborom (16 %), savinjska regija (12,6 %), gorenjska regija (9,8
%) itd. Najmanj poseljeni regiji sta notranjsko–kraška in zasavska s po manj kot 3 % prebivalstva (glej tudi sliko
1 in 2) (www.stat.si).
Izbor odraslih prebivalcev Slovenije za naš vzorec ni bil sistematičen in ne popolnoma naključen. K sodelovanju
smo vabili zaposlene osnovnih in srednjih šol, zaposlene v javni upravi, zaposlene v zasebnem sektorju, del vključenih v raziskavo pa je bil povsem naključen.
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Na spodnji sliki 1 prikazujemo primerjavo med deleži odraslih prebivalcev Slovenije starih med 18 in 90 let po
slovenskih regijah z deležem odraslih prebivalcev, vključenih v vzorec (starostna skupina za oba vzorca je bila od
18 do 90 let) (glej sliko 1) in primerjavo, če Slovenijo razdelimo na severnovzhodno (Pomurska, Podravska, Koroška, Savinjska regija), južnoslovensko (Jugovzhodna, Zasavska in Spodnjeposavska), centralno (osrednjeslovenska
regija z Ljubljano) in zahodno (Gorenjska, Goriška, Notranjsko–kraška in Obalno–kraška regija) regijo.

C

Slika 1: Delež slovenskega prebivalstva in delež prebivalcev Slovenije zajetih v vzorec po štirih geografskih področjih
(SV=severovzhod, JV=jugovzhod, C=Ljubjana z okolico, Z=zahod).

Obalno-kraška

Jugovzhodna
Slovenija

Odstotek prebivalstva 12,4
Odstotek vzorca odraslih 15,2

Slika 2: Prikaz deleža prebivalcev Slovenije zajetih v vzorec raziskave po statističnih regijah.

Zbrali smo odgovore 3141 odraslih prebivalcev Slovenije, starih med 18 in 90 let, v času od 29.9.2011 do
10.9.2012. Po podatkih Statistične urada Republike Slovenije (v nadaljevanju SURS) je bilo v Sloveniji v vključeni
starostni skupini na dan 1.1.2012 861.995 žensk in 833.845 moških. Zajeli smo 0,20 % celotne populacije. Razporeditev vzorca po starostnih skupinah, kot jih navajata Zupančič in Svetina (2012) predstavljamo v tabeli 1. V
vzorec smo zajeli za 4 odstotke več žensk (55 %) kot jih je v slovenski populaciji.
V vzorcu raziskave ugotavljamo, da je delež žensk večji od deleža moških, za 9 odstotkov kljub temu, da smo
za anketiranje moške populacije namenili več časa in v ta namen izvedli dodatne aktivnosti glede anketiranja,
kar bomo poskušali pojasniti s pridobljenimi podatki z raziskavo in razlikami, ki se bodo eventuelno pojavile v
odgovorih žensk in moških v vzorcu, v kolikor se bodo hkrati tudi pri odgovarjanju enih in drugih kazale statistično
pomembne razlike.
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Tabela 1: Udeleženci raziskave po starostnih skupinah (Zupančič in Svetina, 2012).

Starostne
skupine
Mladostništvo
(starost: 18 – 29 let)
Zgodnja odraslost
(starost: 30 – 44 let)
Srednja odraslost
(starost: 45 – 64 let)
Pozna odraslost
(starost: nad 65 let)
Skupaj
število (delež)

Moški
število

Ženske
število

274

258

631

860

469

606

40

3

1414
(45 %)

1727
(55 %)

Skupaj
število (delež)
532
(17 %)
1491
(47 %)
1075
(34 %)
43
(2 %)
3141
(100 %)

Postopek
Raziskava je potekala v času od 29.9.2011 do 10.09.2012. Izpolnjevanje vprašalnikov je potekalo osebno in preko
spletne povezave. Vsak udeleženec v raziskavi je individualno izpolnil vprašalnik. Za to je porabil največ 5 minut.
Anketiranje sta izvedla dva strokovnjaka, ki imate izkušnje z anketiranjem in dobro poznata tematiko. Na začetku
anketirance seznanila z namenom zbiranja podatkov in jih primerno motivirala. Pri spletnem izpolnjevanju pa je
bila vidna odsotnost motivacije, kar se je v enem obdobju anketiranja kazalo predvsem v precej manjšem deležu
moških v primeri z deležem žensk.
Podatke smo analizirali s statističnim programom STATISTICA in z ustreznimi statističnimi tehnikami ter metodami
po posameznih vprašanjih. Zanimali so nas deleži posameznih odgovorov glede na starost, spol, geografska področja v Sloveniji, izobrazbo in delo, ki ga vključeni v raziskavo opravljajo ter tudi razlike med njimi.
V naslednjih poglavjih predstavljamo osnovne podatke za celoten vzorec in za oba spola. V nadaljevanju bomo
primerjali tudi rezultate glede na izobrazbo, ki ga vključeni v raziskavo opravljajo ter ugotavljali statistično pomembne razlike.

Pripomočki
V raziskavi smo uporabili vprašalnik Naš odnos do alkohola, ki smo ga razvili iz vprašalnika, ki je bil uporabljen v
raziskavi med osnovnošolci (Boben Bardutzky idr., 2009) in leto kasneje med srednješolci (Boben Bardutzky idr.,
2010). Uporabljen vprašalnik objavljamo v prilogi.
Vprašalnik je sestavljen iz 5 demografskih vprašanj in 19 vprašanj zaprtega in odprtega tipa.
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Vsebinske sklope vprašanj, bi lahko razdelili na naslednje skupine:
•• prvi stik z alkoholom in pogostost pitja alkohola/drugih psihoaktivnih snovi (vprašanja 5–9, 15): koliko si bili
stari, ko ste prvič popili alkohol, kako pogosto pijete alkoholne pijače (kolikokrat, koliko ob eni priložnosti, na
dan in na teden) ter ali poleg alkohola uživate tudi druge psihoaktivne snovi, kako pogosto, katere;
•• navade pitja alkohola na zabavah (vprašanja 16, 17): ali pred odhodom na zabavo zaužijete alkohol za boljše
počutje, ali na zabavi redno pijete alkohol;
•• škodljivost in tveganost pitja alkohola (vprašanja 10–13): vprašalnik CAGE (C–cut down – zmanjšati, A–
annoyed – nadlegovan, G–guilt – krivda, E–eye–opener – odpre oči);
•• kako pridete v stik z alkoholom (vprašanja 14, 18, 23): kje najpogosteje pridete v stik z alkoholom, na kakšen
način se oskrbite z njim; ali vas k pitju alkohola spodbujajo drugi;
•• mnenje o posledicah pitja alkohola (vprašanja 19–22): ali menite, da alkohol dobro vpliva na vaše počutje,
ste lahko sproščen v družbi tudi brez alkohola; ali ob pitju alkohola pomislite na škodljive posledice, poznate
posledice pitja alkohola v vaši družini, sorodstvu...
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PRIKAZ REZULTATOV RAZISKAVE GLEDE NA CELOTNI VZOREC
IN PRIMERJAVO MED GENERACIJAMI
Nataša Sorko, Dušica Boben
V poglavju vam bomo predstavili navade pitja alkohola (pogostost pitja ter okoliščine) in morebitne posledice
pitja alkohola pri odraslih osebah, ki so sodelovale v raziskavi. Podatke bomo primerjali tudi med starostnimi skupinami (med generacijami), saj smo zbrali veliko število odgovorov oseb, ki predstavljajo obdobje mladostništva
(od 18 do 29 let), zgodnje odraslosti (od 30 do 44 let) in srednje odraslosti (od 45 do 64 let). V raziskavi je sodelovalo tudi nekaj predstavnikov pozne odraslosti (65+), vendar jih je bilo za nekatere analize premalo. Rezultate
smo primerjali, kadar je bilo mogoče, tudi s srednješolci in osnovnošolci, ki so na podoben vprašalnik odgovarjali
že v letih 2009 in 2010.

Značilnosti pitja alkohola odraslih
V tem podpoglavju bomo najprej analizirali podatke glede začetka pitja alkohola, nato pa glede pogostosti pitja
ter glede količine popitih alkoholnih pijač med odraslimi v našem vzorcu. Zaključili bomo s podatki, ki so nam jih
udeleženci raziskave zaupali glede uživanja drugih psihoaktivnih snovi.
Na vprašanje, kdaj so prvič poskusili alkohol, je odgovorilo 3116 odraslih (25 jih na to vprašanje ni dalo odgovora). Udeleženci raziskave so v povprečju prvič poskusili alkoholno pijačo pri starosti 14,8 let (standardni odklon je
3,9 leta). V tej skupini sta dva odgovorila, da sta alkohol poskusila že pri enem letu starosti, kar nekaj pa po 50–
tem letu. Če odgovore združimo v pet kategorij po 5 let, vidimo, da jih je večina dobila prve izkušnje z alkoholom
med 11 in 20 letom (slika 3).
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Od tistih pa, ki pijejo alkoholne pijače, je četrtina vsakodnevnih pivcev in še več kot četrtina tistih, ki alkohol uživajo enkrat tedensko. Najmanj je tistih, ki alkoholno pijačo spijejo manj kot enkrat na leto. Glejte sliko 4. Če naše
rezultate primerjamo z raziskavo o razširjenosti rabe alkohola med odraslo populacijo (www.cpi.si) ugotavljamo,
da se je delež vsakodnevnih pivcev povečal iz 13 % na četrtino, kar kaže na to, da se ne spreminja bistveno delež
abstinentov, temveč, da tisti, ki alkohol pijejo, pijejo alkohol pogosteje. Enako smo ugotavljali tudi pri osnovnošolcih, ko smo primerjali podatke dveh raziskav, v katero so bili vključeni osnovnošolci stari med 12 in 15 let (Boben
– Bardutzky, Boben, Čebašek – Travnik, Levačič, Sorko, Zorko, 2009).
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V naš vzorec pa so vključene tudi osebe, ki ne pijejo alkohol že več kot 40 let, veliko pa je bilo tudi »abstinentov
začetnikov«, ki šele stopajo na »pot abstinence«. V povprečju ne pijejo 13,5 leta (SD = 11,6 leta).
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Od 3141 udeležencev jih je 309 ali 9,8 % abstinentov, kar je primerjivo tudi s podatki raziskave o razširjenosti rabe
alkohola med prebivalci Slovenije, starimi 18 let in več iz leta 1999 (www.cpi.si). Študentje predstavljajo posebno
skupino prebivalcev z velikim deležem visoko tveganega opijanja. Raziskava je pokazala, da v času študija kar
četrtina (26,3 %) poveča uporabo alkohola (Krek idr., 2010). Tudi delež abstinentov je med študenti manjši kot v
ostali populaciji (Hlastan, Ribič, 2008). Med študenti Univerze v Ljubljani je bilo le 8,1 % abstinentov, študentov,
ki v zadnjem mesecu niso uživali alkohola, pa jih je bilo le 23 % (Krek idr., 2010).
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odstotki

40,0

povprečju o začetku pitja alkoholnih pijač pri 11,7 letih. Podatki kažejo, da vsaka nova generacija hitreje poseže po
alkoholu. To potrjujejo tudi podatki različno starih odraslih oseb v našem vzorcu in njihovi (povprečni) začetki pitja
alkohola: skupina oseb, starih od 18 do 29 let, pri 13,8 leta (standardni odklon 3,1 leta), osebe, stare od 30 do 44
let, pri 14,8 leta (standardni odklon 3,6) in najstarejši v našem vzorcu (45–64 let) pri 15,3 leta (standardni odklon
je 4,6 leta). Podskupine odraslih oseb se glede na povprečna leta, ko so se prvič srečali z alkoholnimi pijačami,
med seboj tudi statistično značilno razlikujejo (ANOVA: F=16,6, p < 0,001).
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Slika 3: Odstotki udeležencev glede na starost, ko so prvič poskusili alkoholno pijačo.

V primerljivi raziskavi, ki smo jo naredili na osnovnošolcih (Boben–Bardutzky idr. 2009), je takratna generacija
sedmega, osmega in devetega razreda v povprečju prvič poskusila alkohol pri 9,5 leta (standardni odklon 2,8
leta). Generacija srednješolcev (drugi in tretji letnik) v šolskem letu 2009/10 pa je pri enakem vprašanju poročala v
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Slika 4: Odstotki udeležencev glede na pogostost pitja alkoholnih pijač.

V naši družbi velja ljudsko pravilo, da je »en kozarec vina na dan zdravilo«, zato nas je zanimalo, koliko enot alkohola spijejo tisti, ki pijejo alkoholne pijače vsak dan, koliko enot tedenski pivci itd. Udeleženci so izbirali med nič,
eno, dvema, tremi, štirimi in več enotami alkohola, pri čemer so vedeli, da je ena enota 2,5 dcl piva ali 1 dcl vina

ali 0,3 dcl žganja ali 2 dcl mešane alkoholne gazirane pijače. Največ tistih, ki pijejo vsak dan, popijejo eno enoto
alkohola ali več na dan, na teden pa 2 enoti ali več. Največ tistih, ki pijejo enkrat na teden ali še redkeje, spijejo
manj kot eno enoto na dan ali 2 enoti ali več na teden. Ob eni priložnosti spije največ udeležencev (40,7 %) eno
enoto in tri enote (26,7 %) alkohola (slika 5). Tisti, ki pijejo vsak dan, spijejo ob eni priložnosti eno ali dve enoti
alkohola, podobno tudi tisti, ki so zapisali, da pijejo alkoholne pijače enkrat na teden. Odstotek tistih, ki popijejo
eno enoto alkohola, se povečuje, glede na redkost njihovega pitja. Podatke prikazuje slika 6.
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Slika 7: Odstotek pogostosti pitja alkohola ločeno po starostnih skupinah.

Slika 5: Odstotek udeležencev glede na število enot, ki jih spijejo ob eni priložnosti.

Največ udeležencev (77 %) je na vprašanje »Koliko enot alkohola spijete na dan?« zapisalo, da vsak dan ne pijejo.
Ta odstotek je podoben tudi pri treh starostnih skupinah, ki smo jih spremljali: najmlajši ne pijejo vsak dan v 76
%, tisti, stari od 30 do 44 let, v 79 % in starejši v 75 %. Preostali pa so najpogosteje ocenili, da spijejo na dan eno
enoto alkohola (največji delež teh –15 %– je bil v starostni skupini 45–64 let). Največ (7 %) najstarejših spije
tudi po dve enoti alkohola na dan. Razlika med starostnimi skupinami glede količine alkohola popitega na dan so
statistično značilne (χ2 = 19,02, df = 10, p < 0,05).
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Slika 6: Koliko enot spijejo udeleženci, razdeljeni glede na pogostost pitja, ob eni priložnosti.

Po naših podatkih bi lahko rekli, da s starostjo pitje alkohola upada (slika 7). Razlike med tremi starostnimi podskupinami so statistično značilne (χ2 = 48,01, df = 10, p < 0,001). Število abstinentov z leti raste, prav tako
število tistih, ki pijejo alkohol manj kot enkrat letno. Upada pa število tedenskih in mesečnih pivcev. Zanimivo pa
je, da je v srednji odrasli dobi, največ tistih, ki pijejo redno vsak dan.

Podoben vzorec je pri količini popitega alkohola na teden. Število udeležencev pada s številom popitih enot alkohola na teden. Največ (50 %) jih je odgovorilo, da ne pijejo, 24 % jih spije po 2 enoti, 12 % štiri enote itd. do 2,2
% udeležencev, ki spijejo tudi več kot 14 enot alkohola (npr. liter in pol vina) na teden (možni odgovori so bili: 0,
2, 4, 7, 10, 14 in 15+ enot). Med tremi starostnimi skupinami udeležencev obstaja statistično značilna razlika (χ2
= 55,44, df = 12, p < 0,001). Največ enot alkohola na teden spijejo najmlajši, najmanj najstarejši. Med mlajšimi
udeleženci (18–44 let) je tudi največ tistih, ki spijejo največ alkohola na teden. Glej sliko 8.
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Povezanost pitja alkohola pri odraslih z zabavo in užitki
60,00%

Izhajali smo iz dinamike razvoja odvisnosti in si postavili hipotezo, da oseba, ki ima težave z odvisnostjo, ni sposobna odložiti svojih užitkov in potreb. Glede na razdelitve po posameznih starostnih skupinah ugotavljamo, da
udeleženci stari med 18 in 29 let v 80 % pred odhodom na zabavo alkohola ne zaužijejo. S starostjo udeležencev
pa se ta odstotek le še povečuje.

50,00%
40,00%
30,00%

Odsotek tistih, ki na zabavi pijejo alkohol se z leti zmanjšuje in se hkrati povečuje delež tistih, ki alkohola na druženju z drugimi ne pijejo. Odstotek tistih, ki pa le občasno zaužijejo alkohol se bistveno ne spreminja. Statistično
značilne razlike so na ravni p < 0,001 (χ2 = 86,22, df = 6).
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Opomba: 1 enota je 1 dcl vina ali 2,5 dcl piva ali 0,3 dcl žganja ali 2 dcl mešane alkoholne gazirane pijače

Slika 8: Koliko enot alkohola spijejo udeleženci raziskave, razdeljeni na tri starostne skupine, na teden.

Ob eni priložnosti spijejo največ alkohola najmlajši (18–29 let) udeleženci raziskave. Med njimi jih največ (32 %)
tistih, ki spijejo ob eni priložnosti dve enoti alkohola, pa tudi največ – v primerjavi s preostalima starostnima skupinami – tistih, ki spijejo več kot pet enot (17 %). V starejših dveh skupinah največ udeležencev ob eni priložnosti
spije npr. le en kozarec vina ali četrt litra piva. Razlika med različno starimi udeleženci raziskave so statistično
značilne (χ2 = 243,47, df = 10, p < 0,001). Glej sliko 9.

50,00%
45,00%
40,00%
35,00%
30,00%
25,00%
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%

46,43%

45,58%

45,00%
41,92%
33,00%
27,16% 27,26%
22,00%
11,65%

8-29 let

30-44 let
DA

NE

45-64 let

OBČASNO

Slika 10: Odstotek odgovorov udeležencev raziskave glede pitja alkohola na zabavi.
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Uživanje drugih psihoaktvnih snovi poleg alkohola
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40,00%

22 % udeležencev ob alkoholu uživa še druge psihoaktivne snovi (tobak, kava, marihuana, kokain, pomirjevala,
…), od tega skoraj vsi (ali 19 % celotnega vzorca) kadijo. Vse ostale snovi ali kombinacije so pod 1 %, še najvišji
odstotek (0,5 %) je tistih, ki kadijo ali uživajo marihuano. 491 udeležencev raziskave (16 % celotnega vzorca ali
71 % od uživalcev) uživa druge snovi redno. Med tremi generacijami (obdobje mladostništva, zgodnje in srednje
odraslosti) ni statistično značilnih razlik (χ2 = 5,87; df = 2; p > 0,05), čeprav se manjše razlike med obdobjem
mladostništva in zgodnjo odraslo dobo kažejo (26 % najmlajših je odgovorilo z DA, starejših od 30 let pa le 21 %).
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Slika 9: Koliko enot alkohola spijejo udeleženci raziskave, razdeljeni na tri starostne skupine, ob eni priložnosti.
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V to podpoglavje smo vključili odgovore na štiri znana vprašanja mednarodnega vprašalnika CAGE, s katerim
ugotavljamo tvegano in škodljvo pitje ter odvisnost od alkohola, pri čemer že en pozitiven odgovor na eno izmed
štirih vprašanj kaže, da ima oseba težave glede pitja alkohola. V kolikor pa z DA odgovori dvakrat ali večkrat so pri
posamezniku prisotne že zelo resne težave s pitjem alkohola (www.mz.gov.si). Dodali smo tudi rezultate dveh
vprašanj, ki ponazarjata, ali se udeleženci raziskave zavedajo posledic pitja alkohola.
Beseda CAGE v angleščini pomeni zapor, kar predstavlja seveda le simboličen pomen vsebine vprašalnika. Beseda
vprašalnika je sestavljena iz štirih začetnic, kratic, ki natačneje pojasnjujejo vsebino samega vprašalnika:
C – cut down – razmišljanje o zmanjšanju pitja alkohola;
A – annoyed – biti nejevoljen ob omenjanju pitja alkohola;
G – guilt – imeti občutek krivde zaradi pitja alkohola;
E – eye opener – potrebovati jutranjo dozo.
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0,0

je bilo možno odgovoriti le z DA ali NE. Odgovori vseh udeležencev raziskave so na sliki 11. Vidimo, da ima najmanj (5,2 %) udeležencev težave z jutranjimi težavami, največ (20 %) pa s pripombami drugih.

25
odstotek glede na celotni vzorec

70,0

18,3

20,0
10,0

Na vprašanja:
•• Se vam je kdaj zazdelo, da bi morali zmanjšati pitje alkoholnih pijač? (C)
•• Ali so vas kdaj drugi ljudje nadlegovali s pripombami na račun vašega pitja? (A)
•• Ste imeli kdaj občutke krivde zaradi pitja alkholnih pijač? (G)
•• Ali ste kdaj morali že zjutraj popiti nekaj alkohola, da bi se umirili ali pregnali »mačka«? (E)
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Rezultat lahko vidite na sliki 12. Več kot polovica (64,5 %) je na vsa vprašanja odgovorila nikalno, preostalih 1115
udeležencev pa se je že soočilo vsaj z eno od pokazateljev težav pri pitju alkohola. Slaba petina je pritrdila na eno
vprašanje, kar pomeni, da težave s pitjem alkohola že imajo. Za dobrih 6 odstotkov pa bi lahko rekli, da imajo že
hude težave glede pitja alkohola, ki jih zazna okolica in tudi oni sami.

odstotki

Posledice pitja alkohola

20

0 odg. DA

1 odg. DA

11,1
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4,4

1,7

3 odg. DA

4 odg. DA

Slika 12: Odstotek udeležencev glede na CAGE oceno.

Te rezultate potrjuje tudi podatek, da kar polovica udeležencev ob pitju alkohola pomisli na posledice (17,6 %
občasno in 32,5 % vedno) ter da le 16 % udeležencev ne pozna koga iz svoje bližnje ali daljne okolice, ki ni utrpel
posledic (npr. bolezen, prometna nesreča, prepiri v družini, ločitev v družini …) pitja alkohola.
Generacijsko se odgovori na posamezna vprašanja vprašalnika CAGE statistično značilno razlikujejo: za 1. vprašanje je χ2 = 12,80; df = 2; p < 0,01, za 2. vprašanje je χ2 = 20,37; df = 2; p < 0,001, za 3. vprašanje je χ2 = 30,39;
df = 2; p < 0,001, za 4. vprašanje je χ2 = 14,42; df = 2; p < 0,001. Na sliki 13 so prikazani odstotki odgovorov
DA glede na posamezna vprašanja za tri starostne skupine. Najvišji odstotek pritrdilnih odgovorov smo našli v
skupini 30–44–letnikov, sledijo udeleženci, stari med 45 in 64, najmlajši pa najmanj občutijo težave, povezane z
alkoholom (glejte sliko 14).
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Slika 11: Odstotek udeležencev raziskave, ki so na štiri vprašanja vprašalnika CAGE odgovorili z DA.

Odgovore na vsa štiri vprašanja smo nato združili, tako da smo sešteli odgovore DA in dobili grobo oceno porajajočih se posledic pitja alkohola, ki smo jo poimenovali CAGE ocena.

Odgovore na vprašanja CAGE smo pogledali tudi z zornega kota pogostosti pitja alkohola in količine popitega alkohola. V ta namen smo skupino udeležencev raziskave, razdelili na dve podskupini glede na število DA odgovorov
CAGE. V prvo skupino smo združili vse tiste, ki niti enkrat niso odgovorili z DA, v drugo skupino vse preostale. Za
obe skupini smo nato pogledali, kako pogosto posegajo po alkoholu (pri tem smo izločili vse abstinente). Rezultati
so prikazani na sliki 15.
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Slika 13: Odstotki odgovorov DA za eno vprašanje glede na tri starostne skupine.
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Slika 15: Pogostost pitja alkohola v skupini s težavami (1–4 odgovori DA na vprašanja CAGE) in tistih brez težav (vsi
odgovori NE na vprašanja CAGE).
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Skupini se vidno razlikujeta, kar smo tudi statistično potrdili (χ2 = 243,74; df = 4; p < 0,001). Udeleženci v skupini
s težavimi, pijejo vsak dan (39 %) ali enkrat na teden (34 %). Največ udeležencev v skupini brez težav pa pije v
povprečju (modus) enkrat na mesec. Ob eni priložnosti popijejo tisti s težavami, ugotovljenimi na štirih ključnih
vprašanjih CAGE, veliko več kot tisti, ki nimajo težav (slika 16 χ2 = 355,93; df = 5; p < 0,001). Tudi na dan ali teden
popijejo statistično več enot alkohola (slika 17 in slika 18).

4 odg. DA

Slika 14: Število odgovorov DA (ocena CAGE) različno starih udeležencev raziskave.

V vseh treh starostnih skupinah je več kot 50 % udeležencev odgovorilo na vsa štiri vprašanja NE (slika 14). Razlike
med skupinami so statistično pomembne (ANOVA, F = 17,92, p < 0,001), še posebno pa izstopa skupina mlajših.
V tej skupini se pojavlja največji delež tistih, ki so vsaj na eno vprašanje odgovorili DA, večji delež kot v drugih
dveh skupinah je tudi pri oceni 1, 2, 3. Največ težav s pitjem alkohola (4 x DA) ima 2,6 % udeležencev v starostni
skupini od 45 do 64 let.
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Slika 16: Koliko enot alkohola popijejo ob eni priložnosti udeleženci s težavami in brez težav.
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Slika 18: Koliko enot alkohola popijejo na teden udeleženci s težavami in brez težav

Glede mej manj oz. bolj tveganega pitja sledijo pojasnila v naslednjem poglavju, ko bomo ugotavljali razlike med
spoloma, saj so meje manj tveganega pitja vezane pomembno na spol.
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Načini pitja alkohola pri odraslih
V tem podpoglavju bomo pogledali, kje pridejo udeleženci raziskave pridejo v stik z alkoholom oz. kje ga nabavijo
in kakšen je njihov način pitja alkohola na zabavi.
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Slika 17: Koliko enot alkohola popijejo na dan udeleženci s težavami in brez težav.
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0 enot

Težave

Na vprašanje, kje najpogosteje pridejo v stik z alkoholom, so udeleženci imeli možnost označiti več odgovorov in
sicer: doma, med prijatelji, svojci, znanci, v službi, lokalu in drugje. Slika 19 predstavlja odstotke vseh odgovorov,
ki smo jih dobili. Največ alkohola pijejo udeleženci raziskave v družbi, ko gredo na obisk k prijateljem ali se srečajo
z drugimi v lokalu. Doma jih pije le 17 %.
Še vedno pa jih več kot 2 odstotka pride najpogosteje v stik z alkoholom v službi.
V skladu z delovno – pravno zakonodajo, ki je zavezujoča za delodajalca in zaposlenega se glede uživajanja alkohola v službi oz. na delovnem mestu postavljata dve temelji vprašanji: kako ugotavljati pitje alkohola na delovnem
mestu in posledično alkoholiziranost ob upoštevanju pravic zaposlenega in da delodajalec z ukrepi preverjanja
alkoliziranosti ne bi posegal v delavčevo osebno integriteto ter na kakšen način bi z ukrepi pridobil ustrezne
dokaze za nadalnje postopke proti zaposlenemu delavcu in katere ukrepe delodajalec lahko sproži zoper delavca
v takšnih primerih.
Zakon o omejevanju porabe alkohola delavcu eksplicitno ne prepoveduje uživanja alkohola na delovnem mestu,
pač pa zgolj prepoveduje prodajo oz. ponudbo alkoholnih pijač med delovnim časom na delovnem mestu.

33

14,8
8,4
5,5

20,0
21,6
2,2
prijatelji

služba

1,6
lokal

im
skr
b

o
eo

ug

se
n

dr

lok
al

se
rv

Slika 20: Odstotki odgovorov udeležencev raziskave, na kakšen način se oskrbijo z alkoholom (možnih je bilo
več odgovorov).
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Slika 19: Odstotki odgovorov udeležencev raziskave, kje najpogosteje pridejo v stik z alkoholom (možnih je bilo več
odgovorov).

Polovica tistih, ki je odgovorila, da ne pije, prav tako pride v stik z alkoholom. Od teh se jih 60 % sreča z alkoholom
pri prijateljih, svojcih, znancih ali v lokalu. S starostjo upada odstotek tistih, ki pridejo v stik z alkoholom v lokalu,
veča pa se odstotek tistih, ki z alkoholom pridejo v stik v domačem okolju (doma, med prijatelji, svojci, znanci).
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Postopek preverjanja alkoholiziranosti z alkotestom v delovno pravni zakonodaji ni predviden, ga pa lahko delodajalec predvidi z internimi pravilniki in akti ter s pogodbo o zaposlitvi.

Stik z alkoholom še ne pomeni, da ga udeleženci raziskave tudi kupijo. Zanimalo nas, kje ga dobijo. Možnih je bilo
več odgovorov in tudi izbrali so jih lahko več. Slika 20 prikazuje odstotek izbir celotnega vzorca. Slabih 30 % ga
nabavi v trgovini, 23 % ima alkoholne pijače že doma, 18 % jih dobi alkoholne pijače od prijateljev, znancev, svojcev, le okrog 5 % pa alkohol kupijo na bencinskih servisih ali ga naročijo v lokalu. Med različno starimi skupinami
je opazen podoben vzorec kot pri stiku z alkoholom. S starostjo upada nakup v lokalu, narašča pa nakup alkohola
v trgovini oz. ga starejši dobijo več od prijateljev, svojcev, znancev. Videti je, da starejši dobijo najpogosteje alkohol
od drugih, pri mlajših pa so viri skoraj enakomerno razpršeni na trgovino, lokal, prijatelje, ...

Po mnenju Svetovne zdravstvene organizacije Slovenija velja za mokro kulturo, za katero je značilno, da je alkohol
lahko dostopen, toleranca do škodljivih posledic pa zelo visoka (Edwards, 1994), iz česar sledi, da večina Slovencev
meni, da alkohol sprosti in se z nekaj »kozarčki« lažje zabavamo. Pojav visoke tolerantnosti do pitja alkohola je tako
kulturno in družbeno pogojena. Zanimalo nas je, kaj o tem menijo udeleženci naše raziskave in ali zato pijejo že
pred odhodom na zabavo, ali se lahko zabavajo tudi brez alkohola, ali jih k pitju spodbujajo drugi.
V našem vzorcu jih 19 % meni, da jim alkohol pomaga pri dobrem počutju. Dobra polovica pravi, da ne, preostali
pa so neodločeni. Vendar pa obstajajo statistično značilne razlike (χ2 = 71,44; df = 4; p < 0,001) med starostnimi
skupinami (slika 21). Med najmlajšimi je največ tistih, ki v to verjamejo, pa tudi največ tistih, ki se niso mogli
odločiti. Starejši kot udeleženci postajajo, več jih je prepričanih, da alkohol nima nič pri dobrem počutju.
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%

35

20,00%
10,00%
0,00%
18-29 let

30-44 let
DA

NE

45-64 let

NE MOREM SE ODLOČITI

Slika 21: Odstotek odgovorov na vprašanje »Ali menite, da alkohol dobro vpliva na vaše počutje?«, ločeno za tri starostne
skupine.

Slabih 90 % udeležencev meni, da se zna sproščeno veseliti tudi brez alkohola ali drugih snovi. Tega ne zmore 6,6
% (4,3 % ne ve). V starostjo odstotek tistih, ki se znajo veseliti narašča in upada neodločenost, ki se v največji meri
kaže pri najmlajših (slika 22).
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Slika 23: Odstotek odgovorov na vprašanje »Ali pred odhodom na druženje, kjer se bo pil alkohol, zaužijete alkoholno pijačo
za boljše počutje?«, ločeno za tri starostne skupine.

Slika 22: Odstotek odgovorov na vprašanje »Ali ste se sposobni veseliti v družbi prijateljiv tudi brez alkohola ali drugih
snovi?«, ločeno za tri starostne skupine.

Podatki o načinu pitja pred in med zabavo kažejo, da jih 90,8 % udeležencev pred odhodom na zabavo ne pije
alkoholnih pijač (2,8 % jih, preostalih 6,4 % pa občasno). Na zabavi oz. druženju, kjer je prisoten alkohol, jih pije
33,3 % (občasno 44,5 %). Slabih 7 % jih je zapisalo, da so deležni pritiskov (spodbujanja) drugih k pitju in kar
15,6 % jih to doživi občasno. Kot smo že zapisali, Slovenija velja za kulturno in družbeno okolje, kjer je prisotna
visoka tolerantnost glede ponudbe in pitja alkohola, na kar opozarjajo tudi številne mednarodne raziskave kot tudi
mnenje Svetovne zdravstvne organizacije.
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Vzorec načina pitja alkohola in pritiskov okolice je različna glede na starost udeležencev. Razlike med njimi so
statistično značilne: za pitje pred odhodom na zabavo je χ2 = 86,43 (df = 4; p < 0,001), za pitje na praznovanju,
srečanju je χ2 = 80,20 (df = 4; p < 0,001) ter za spodbujanje drugih k pitju je χ2 = 55,33 (df = 4; p < 0,001). Z
leti se veča odstotek tistih, ki pred odhodom na druženje ne pijejo alkohola (slika 23), starejši pijejo manj alkohola
ali le občasno tudi na družabnih srečanjih (slika 24) in jih tudi okolica manj spodbuja k pitju alkohola (slika 25).
Mlajši odrasli so deležni največ spodbud in pritiskov glede pitja alkohola ter so glede tega tudi najbolj ranljivi, kar
lahko povezujemo tudi z razvojnimi teorijami in vidiki, ko se le ti osamosvajajo, prevzemajo različne socialne vloge,
imajo tudi težave glede čustvene stabilnosti zaradi različnih zahtev socialnih okolij, si utirajo pot v poklicni karieri,
se prilagajajo na svojo partnersko skupnost in starševstvo, razvijajo pripadnost posameznim družbenim skupinam ter so zaradi kombinacije vseh teh razvojnih nalog še toliko bolj občutljivi glede izbire neustreznih vedenj,
ki vplivajo na nezdrav življenjski slog, med katere seveda štejemo tudi pitje alkohola, saj želijo čim bolj pripadati
določeni socialni skupini s pričakovanjem in ciljem: biti v njej čim bolj prepoznaven in opažen (Marjanovič Umek
in Zupančič, 2004).
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Slika 24: Odstotek odgovorov na vprašanje »Ali na druženju z drugimi, kjer se bo pil alkohol, pijete alkoholne pijače?«,
ločeno za tri starostne skupine.
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Nataša Sorko, Dušica Boben
V tem poglavju bomo primerjali odgovore moških in žensk v vzorcu in predstavili njihove navade pitja alkohola
(pogostost pitja ter okoliščine) in morebitne posledice. Moških udeležencev v raziskavi je bilo 1414 (45 %), žensk
pa 1727 (55 %). Razporeditev po spolu v štirih starostnih skupinah je zapisana v tabeli 2 in kaže tudi tukaj na
enakomerno delitev po spolu.
Tabela 2: Udeleženci, razdeljeni glede na spol in starostne skupine.
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Slika 25: Odstotek odgovorov na vprašanje »Ali vas k pitju alkohola ter uživanja drugih drog spodbujajo drugi?«, ločeno za
tri starostne skupine.

Starostne
skupine
18–29 let
30–44 let
45–64 let
65+ let
Skupaj

Moški
Delež med
Število
moškimi
274
19,38
631
44,63
469
33,17
40
2,83
1414

Število
258
860
606
3
1727

Ženske
Delež med
ženskami
14,94
49,80
35,09
0,17

Skupaj
Število
532
1491
1075
43
3141

Značilnosti pitja alkohola odraslih
Moški udeleženci raziskave so bili stari povprečno 14,1 leta (standardni odklon 3,6 leta), ko so prvič popili alkoholno pijačo, ženske pa poročajo o malo kasnejšem začetku (aritmetična sredina je 15,5 leta, standardni odklon
4,1 leta). Razlike so statistično značilne (t = –10,17, df = 3114, p < 0,001) in se ujemajo tudi z ugotovitvami na
vzorcu osnovnošolcev (Boben–Bardutzky idr., 2009) in srednješolcev (Boben–Bardutzky idr., 2010).
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Prav tako se tisti moški in ženske, ki pijejo alkoholne pijače, statistično značilno razlikujejo (χ2 = 332,13, df = 4,
p < 0,001) glede pogostosti pitja (slika 26). Moški v povprečju pogostje pijejo, saj jih več kot tretjina pije vsak
dan in več kot tretjina enkrat na teden. Med ženskami le 15 % vprašanih pije vsak dan, 26 % pa enkrat na teden.
Najposteje ženske pijejo enkrat na mesec ali enkrat na leto.
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Slika 26: Odstotek pogostosti pitja alkohola ločeno za ženske in moške.

V vzorcu so bili tudi taki, ki so zapisali, da ne pijejo. Med moškimi jih je bilo 9,6 %, med ženskami pa 9,9 %. Med
njimi ni razlik (t = –0,23, df = 166, p > 0,05) v dolžini abstiniranja, oboji v povprečju ne pijejo 13–14 let.
Moški in ženske v našem vzorcu se razlikujejo tudi po količini popitega alkohola ob eni priložnosti (slika 27; χ2 =
510,38, df = 5, p < 0,001), enem dnevu (slika 28; χ2 = 261,88, df = 5, p < 0,001) ali enem tednu (slika 29; χ2
= 526,99, df = 5, p < 0,001). Če nekoliko poenostavimo in vzamemo, da enote popitega alkohola niso le ocene,
ampak prave enote in pripišemo naslednjo vrednost enot tudi tistim, ki so odgovorili z največjo oceno, lahko
izračunamo približno povprečje popitega alkohola.
Razlike med spoloma so očitne: moški v povprečju ob eni priložnosti popijejo 2,3 enote alkohola, na dan 0,6 enote
in na teden 3,9 enote; ženske pa ob eni priložnosti popijejo 1,3 enote, na dan 0,2 enote in na teden 1,1 enote.
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Slika 27: Koliko enot alkohola spijejo moški in ženske ob eni priložnosti.

Več kot polovica žensk spije ob eni priložnosti en kozarec vina (ali 2,5 dcl piva ali 0,3 dcl žganja ali 2 dcl mešane alkoholne gazirane pijače), petina žensk v našem vzorcu pa dve enoti. Največ moških (32 %) spije dve enoti, petina
njih pa en kozarec (eno enoto). Po 10 % je pri moških tudi takih, ki spijejo 3, 4 ali 5 enot, pa tudi tistih, ki ne pijejo.
Meje manj tveganega pitja alkohola so določene na podlagi znanstvenih raziskav. Meja manj tveganega pitja
govori o tem, kolikšna količina alkohola z medicinskega stališča je še sprejemljva za odrasle zdrave ljudi in najverjetneje ne bo povzročila škode na zdravju. Razumljivo je, da izhajamo iz prepričanja, da čim manj popitega alkohola, tem bolje. Za ljudi, ki so kadar koli imeli težave z alkoholom pa meje manj tveganega pitja sploh ne veljajo.
Meja manj tveganega pitja za zdrave odrasle moške osebe je, da ob eni priložnosti ne zaužijejo več kot pol litra
vina, 2 steklenici in pol piva ali 1,5 dcl žganja, kar predstavlja 5 enot alkohola. V našem vzorcu je takšnih moških
več kot 13 %, ki presegajo meje manj tveganega pitja.
Meja manj tveganega pitja za zdrave odrasle ženske osebe je, da ob eni priložnosti ne zaužijejo več kot 3 dcl vina,
1 steklenico piva ali 1 dcl žganja, kar predstavlja 3 enote alkohola. V našem vzorcu je takšnih žensk več kot 9%, ki
presegajo meje manj tveganega pitja.
Statistika količine popitega alkohola na dan kaže, da je med moškimi in ženskami večina tistih, ki ne pijejo, vendar
pa se deleži močno razlikujejo: med moškimi je takih 65 %, med ženskami 87 %. Tudi preostali moški spijejo na
dan več kot ženske.
Razlike med spoloma glede popitega alkohola na teden so podobne kot ob eni priložnosti ali na dan. Nič alkohola
ne pije 34 % moških in skoraj enkrat več (64 %) žensk. Spije pa npr. en kozarec vina na teden več žensk (25 %)
v našem vzorcu kot moških (23 %). Več kot eno enoto alkohola na teden spijejo moški – skupaj jih je kar 44 %.
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Meja manj tveganega pitja za zdrave odrasle moške osebe je, da na teden ne zaužijejo več kot 1,5 litra vina, 7
steklenic piva ali 4 dcl žganja, kar predstavlja 15 enot alkohola. V našem vzorcu je takšnih moških slabih 5 %, ki
presegajo meje manj tveganega pitja.
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Meja manj tveganega pitja za zdrave odrasle ženske osebe je, da na teden ne zaužijejo več kot 7 dcl vina, 3 in pol
steklenice piva ali 2 dcl žganja, kar predstavlja 7 enot alkohola. V našem vzorcu je takšnih žensk več kot 3 %, ki
presegajo meje manj tveganega pitja.
Zaključimo lahko, da meje manj tveganega pitja presega več 13% moških in skoraj 10 % žensk v našem vzorcu.
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Slika 28: Koliko enot alkohola spijejo moški in ženske na dan.

Meja manj tveganega pitja za zdrave odrasle moške osebe je, da na dan ne zaužijejo več kot 2 dcl vina, 1 steklenico piva ali 0,5 dcl žganja, kar predstavlja 2 enoti alkohola. V našem vzorcu je takšnih moških skoraj petina, ki
presegajo meje manj tveganega pitja.

Rezultati so pokazali, da ob alkoholu uživa več moških (25 %) kot žensk (20 %) še druge psihoaktivne snovi.
Razlika med njimi je statistično značilna (χ2 = 12,23, df = 1, p < 0,001), prav tako kot med pogostostjo uživanja
(χ2 = 7,43, df = 1, p < 0,01) teh. 76 % moških uživa druge psihoaktivne snovi redno in 24 % občasno, ženske
pa redno v 67 %.

Posledice pitja alkohola
Meja manj tveganega pitja za zdrave odrasle ženske osebe je, da ob eni priložnosti ne zaužijejo več kot 1 dcl vina,
pol steklenice piva ali 0,3 dcl žganja, kar predstavlja 1 enoto alkohola. V našem vzorcu je takšnih žensk več kot 13,5
%, ki presegajo meje manj tveganega pitja.
70,00%

Slika 30 nam nazorno pokaže, da so razlike med moškimi in ženskami velike. Veliko več moških je pritrdilno odgovorilo na štiri ključna vprašanja, ki nakazujejo težave z alkoholom: občutek, da bi moral zmanjšati pitje alkohola
(χ2 = 211,79, df = 1, p < 0,001), drugi so imeli pripombe na račun pitja alkohola (χ2 = 168,66, df = 1, p <
0,001), občutki krivde zaradi pitja alkohola (χ2 = 157,78, df = 1, p < 0,001) in jutranje pitje, da bi se umirili ali
pregnali »mačka« (χ2 = 119,54, df = 1, p < 0,001). V obeh skupinah se največ težav kaže pri odzivu okolice na
pitje posameznika, najmanjkrat pa o težavah poročajo udeleženci raziskave pri jutranji slabosti.
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V to podpoglavje smo vključili odgovore na štiri vprašanja mednarodnega vprašalnika CAGE in CAGE oceno (podroben opis glej v prejšnjem poglavju) ter rezultate vprašanja, ki ponazarja, ali se udeleženci raziskave zavedajo
posledic pitja alkohola.
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Slika 29: Koliko enot alkohola spijejo moški in ženske na teden.
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Slika 30: Odstotek moških in žensk, ki so na štiri vprašanja vprašalnika CAGE odgovorili z DA.
Slika 31: Odstotek moških in žensk glede na oceno CAGE.

Oceno, ki smo jo imenovali CAGE, smo dobili tako, da smo sešteli vse odgovore DA na zgoraj omenjena vprašanja.
Rezultati, ločeni za oba spola, so prikazani na sliki 31. Med moškimi in ženskami je statistično značilna razlika (t =
19,76, df = 3139, p < 0,001): povprečje za moške je bilo 0,99 (praktično en DA odgovor), za ženske pa 0,31 (med
nič in enim odgovorom DA), kar kaže tudi podatek, da 78 % žensk ni na nobeno vprašanje pritrdilo. Moških je več
kot pol v našem vzorcu takih, ki ima vsaj eno težavo povezano s pitjem alkohola.
Dobra petina je pritrdila na eno vprašanje, kar pomeni, da težave s pitjem alkohola že imajo. Za slabo tretjino moških pa bi lahko rekli, da imajo že hude težave glede pitja alkohola, ki jih zazna okolica in tudi oni sami. Medtem,
ko je na eno vprašanje pritrdilno odgovorilo le 15 % žensk, hude težave glede pitja alkohola pa ima 7 % žensk.
Kar 30 % moških je odgovorilo, da jih drugi nadlegujejo zaradi njihovega pitja alkohola in postavlja se vprašanje
kdo so ti drugi: družinski člani, osebe v delovnem okolju ali drugi. To je prav gotovo področje, ki bi ga bilo potrebno
dodatno raziskati. Ti odgovori kažejo, da je pitje alkohola tako moteče vedenje v določenih socialnih okoljih, da so
osebe, ki alkohol uživajo tudi deležne takšnih komentarjev in mnenj.
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Moške tudi dosti bolj kot ženske po pitju alkohola mučijo občutki krivde in se zavedajo, da bi svoje pitje alkohola
morali zmanjšati.

Odgovore na vprašanja CAGE smo pogledali tudi z zornega kota pogostosti pitja alkohola in količine popitega
alkohola. Moške in ženske smo zato razdelili na dve podskupini: v prvi so tisti, ki niso niti enkrat odgovorili z DA,
v drugi skupini pa vsi preostali.
Moški in ženske, ki imajo težave s pitjem alkohola se razlikujejo glede na vzorec pogostosti pitja alkohola (slika
32). Medtem, ko so moški, ki imajo težave, najpogosteje navajali, da pijejo vsak dan (51 %) in enkrat na teden (35
%), ženske s težavami najpogosteje pijejo enkrat na teden (33 %), mesec (27 %) ali leto (20 %).
Rezultati raziskave kažejo, da je pri moških prisotno zanikanje, prikrivanje, pomanjševanje glede pitja alkohola
(npr.: če moški pije enkrat na dan, obstaja verjetnost, da ima težave glede svoje pitja alkohola v razmerju 1:3). Vsebinsko to pojasnujemo z obrambnimi mehanizmi, ki jih moški razvijejo. Prvi izmed njih je zanikanje, pri katerem
se oseba sooči z dejstvom, ki je preveč boleče (pitje alkohola – količina, pogostost ipd.), da bi ga lahko sprejela,
in ga namesto tega zanika ter kljub prepričljivim dokazom o nasprotnem trdi, da je neresnično. Pogosto se zgodi,
da osebe poskušajo ne zanikati dogodka (pitja alkohola) temveč zanikajo njegov pomen in mu pripisujejo dosti
manjši pomen (minimalizacija) ter zanikajo svojo odgovornost.
Ko se zanikanje prične pojavljati, se je potrebno vprašati tudi glede odvisnosti od alkohola.
Zanikanje pa se lahko kaže v zanikanju dejstev (oseba se izogiba in poskuša prikrojiti resnico z izpuščanjem pomembnih podrobnosti in laže), zanikanju lastne odgovornosti (zmanjševanje pomena posledic dejanja, da so le
te manj resne, kot so v resnici), zanikanju pomena (z namenom izogniti se občutkom krivde in odprave občutka
bolečine) ipd.
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V tem podpoglavju bomo pogledali, ali se moški in ženske razlikujejo po tem, kje pridejo v stik z alkoholom oz. kje
ga nabavijo in kakšen je njihov način pitja alkohola na zabavi.
Na vprašanje, kje najpogosteje pridejo v stik z alkoholom, so udeleženci imeli možnost označiti več odgovorov in
sicer: doma, med prijatelji, svojci, znanci, v službi, lokalu in drugje. Slika 34 predstavlja odstotke vseh odgovorov,
ki smo jih dobili.
Največkrat se z alkoholom srečajo tako moški kot ženske pri prijateljih, svojcih, znancih (51 % moških in 63 %
žensk). Moški in ženske so še pogosteje izbrali kot okolje, kjer pridejo v stik z alkoholom, tudi lokal (moški v 25 %,
ženske v 18 %) in dom (moški 19 %, ženske v 16 %). V službi pride v stik z alkoholom več moških kot žensk, kar
pa je verjetno odvisno tudi od delovnega okolja in priložnosti, ki so vezane na način in vrsto dela.

Slika 32: Pogostost pitja alkohola med moškimi in ženskami v skupini s težavami (1–4 odgovori DA na vprašanja CAGE) in
tistih brez težav (vsi odgovori NE na vprašanja CAGE).

70,0
60,0

Moški

60,00%
40,00%
20,00%
0,00%

Ženske

ni težav

46

težave

80,00%
60,00%
40,00%
20,00%
0,00%

40,0
30,0

0 enot

20,0

2 enoti

10,0

4 enote

0,0
moški

7 enot
10 enot
14 enot
15+ enot

ni težav

50,0
odstotki

Odgovori moških, ki imajo glede na oceno CAGE težave s pitjem alkohola, so se dokaj enokomerno porazdelili med
0 in 15 in več enot alkohola na teden, medtem ko so ženske v večji meri pitje zanikale (57 % jih je zapisalo, da v
povprečju na teden ne pijejo alkoholne pijače). Glejte sliko 33.
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Slika 33: Koliko enot alkohola popijejo na teden moški in ženske s težavami in brez težav.

Moški in ženske se glede tega ali pri pitju alkohola pomislijo na škodljive posledice, statistično značilno ne razlikujejo (χ2 = 2,17, df = 2, p > 0,05). Okrog 50 % jih na to ne pomisli, preostali pa vedno ali občasno.
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Slika 34: Odstotki odgovorov moških in žensk, kje najpogosteje pridejo v stik z alkoholom (možnih je bilo več odgovorov).

Moški in ženske imajo dokaj podoben vzorec nabavljanja alkoholnih pijač, vendar obstajajo tudi razlike (slika
35). Ženske dobijo več alkohola od prijateljev, znancev, svojcev (19 %; verjetno kot darilo) kot moški (14 %), in v
manjšem deležu alkohol naročajo v lokalu (20 %) kot moški (23 %).
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Vzorec odgovorov na vprašanje, ali vas k pitju alkohola ter uživanja drugih drog spodbujajo drugi, je za moške in
ženske podoben kot za celotni vzorec ali starostne skupine, vendar so razlike med spoloma kljub temu statistično
značilne (χ2 = 13,50, df = 2, p < 0,01). Večina moških (76 %) in žensk (79 %) s tem nima težav. Nekoliko več
moških (9 %) poroča o spodbujanju drugih kot žensk (5 %).
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94 % žensk meni, da se lahko veselijo v družbi tudi brez alkohola, 11 % manj moških misli podobno. Neodločenih
je tudi nekaj več žensk kot moških. Med njimi smo potrdili statistično značilne razlike (χ2 = 105,40, df = 2, p <
0,01). Podobno smo potrdili tudi razlike (χ2 = 93,87, df = 2, p < 0,01) v stališču moških in žensk, da alkohol
dobro vpliva na počutje (slika 37). 48 % moških in 61 % žensk meni, da temu ni tako oz. malo žensk temu verjame
(13 %). Za moške pa bi lahko rekli, da imajo to stališče bolj utrjeno, saj jih kar 52 % meni, da alkohol dobro vpliva
na počutje oz. se o tem ne morejo odločiti.
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Slika 35: Odstotki odgovorov moških in žensk, na kakšen način se oskrbijo z alkoholom (možnih je bilo več odgovorov).
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Statistično različen je med spoloma tudi način pitja alkohola pred zabavo, na zabavi, vpliv drugih in njihovo stališče, ali alkohol vpliva na dobro počutje. Pred odhodom na zabavo pije za dobro počutje 5 % moških (občasno še 8
%) in 1 % žensk (občasno še 5 %) ali povedano drugače: 87 % moških in 94 % žensk tega ne počne (χ2 = 66,54,
df = 2, p < 0,001). Drugače je na zabavah, kjer ne pije 20 % moških in 24 % žensk. Večja razlika med njimi je pri
odgovoru »občasno«, kjer je več kot polovica žensk odgovorilo, da pije občasno, moških pa le tretjina (slika 36).
Izračuni so potrdili statistično razliko med spoloma (χ2 = 211,52, df = 2, p < 0,001).
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Slika 37: Odstotek odgovorov na vprašanje »Ali menite, da alkohol dobro vpliva na vaše počutje?«, ločeno za moške in
ženske.
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Slika 36: Odstotek odgovorov na vprašanje »Ali na druženju z drugimi, kjer se bo pil alkohol, pijete alkoholne pijače?«,
ločeno za moške in ženske.

REZULTATI RAZISKAVE MED ODRASLIMI PREBIVALCI SLOVENIJE –
POUDAREK NA RAZLIKAH GLEDE NA IZOBRAZBO
Nataša Sorko, Dušica Boben
V tem poglavju bomo primerjali odgovore različno izobraženih udeležencev in ugotavljali, ali se razlikujejo glede
na navade pitja alkohola (pogostost pitja ter okoliščine) in morebitne posledice. V zbranem vzorcu je bilo 186
(8,7 %) udeležencev z osnovnošolsko izobrazbo, 230 (7,3 %) s poklicno, 570 (18,1 %) s srednješolsko izobrazbo,
538 (17,1 %) z višješolsko izobrazbo ter kar 46 % ali 1445 udeležencev s končano univerzitetno izobrazbo, pa
tudi nekaj (83 ali 2,6 %) z magisterijem in doktoratom po nebolonjskem izobraževalnem sistemu. Za namene
različnih statističnih izračunov, ki zahtevajo večje število oseb, smo nekaj od teh izobraževalnih kategorij združili.
Vse analize so bile tako narejene za štiri izobrazbene ravni, ki jih predstavljamo v tabeli 3. V tabeli so zapisani tudi
deleži glede na spol, ki nam pokažejo, da v skupinah z najnižjo in srednjo izobrazbo prevladujejo moški, v skupinah
z najvišjo izobrazbo pa ženske. Še najbolj se populacijski razporeditvi po spolu približa skupina s srednješolsko
izobrazbo. Po podatkih Statističnega urada RS (https://www.stat.si/novica_prikazi.aspx?id=4412) se izobrazba
spremlja za osebe, stare 15 ali več let, v razvitih državah in tudi v Sloveniji. Podatki kažejo, da velika večina otrok, ki
so končali osnovnošolsko obveznost, nadaljuje izobraževanje. Ob zadnjem terenskem popisu leta 2002 so našteli
215.000 oseb z vsaj višješolsko izobrazbo (12,9 %), 1. januarja 2011 pa jih je bilo že več kot 307.000 (17,5 %).
Dvig izobrazbene ravni je tudi posledica razvoja mreže višjih in visokih šol, številnih novih oblik izobraževanja (npr.
e–izobraževanje) ter izrazitega povečanja vključenosti v terciarno izobraževanje. Od zadnjega popisa leta 2002 se
je povečalo tudi število prebivalcev s srednjo splošno in s srednjo strokovno izobrazbo (za skoraj 85.000), obenem
pa se je precej zmanjšalo število prebivalcev z nižjo in srednjo poklicno izobrazbo (za 45.000). Vzrok za tako izrazit
upad te izobrazbene skupine je deloma nezanimanje mladih generacij za vpis v nižje in srednje poklicno izobraževanje, deloma pa to, da tisti, ki končajo tako izobraževanje, pogosto nadaljujejo svoje izobraževanje v programih
za pridobitev srednje strokovne izobrazbe. Dijakov, ki so vključeni v nižje in srednje poklicno izobraževanje, je
zdaj med vsemi srednješolci že manj kot za šestino. Po pričakovanju se hitro zmanjšuje tudi število prebivalcev z
nedokončano osnovno šolo, saj je ta raven izobrazbe značilna predvsem za prebivalce, ki niso več delovno aktivni
(61 % prebivalcev s tako izobrazbo je starejših od 64 let).
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Podatki tudi kažejo (prav tam), da so ženske bolje izobražene kot moški. Leta 2002 je število žensk z visokošolsko
izobrazbo prvič nekoliko preseglo število moških z enako izobrazbo (za nekaj več kot tisoč), v zadnjih 9 letih pa se
je ta trend samo še stopnjeval. Izobrazbena sestava moških in žensk je deloma odraz sprememb pri vpisu v višješolsko in visokošolsko izobraževanje, še bolj pa je odraz uspešnosti pri študiju; v obdobju 2002–2010 je namreč
diplomiralo 91.000 žensk ali 60 % več kot moških (57.000). Vsaka peta ženska v Sloveniji ima najmanj višješolsko
izobrazbo, če pa upoštevamo samo ženske, stare 25–60 let (torej generacije, ki so izobraževanje v veliki meri že
končale in so tudi še delovno aktivne), pa celo več kot vsaka četrta (28,3 %). Delež žensk z najmanj višješolsko
izobrazbo je v vseh starostnih skupinah od 21 do 59 let večji od deleža moških z enako izobrazbo; v starostnih
skupinah 27–30 let pa je ta razlika največja, in to za več kot 20 odstotnih točk. Med moškimi, starejšimi od 64
let, ima najmanj višješolsko izobrazbo vsak šesti. To znova pritrjuje ugotovitvi iz raziskave Eurostata (prav tam), da
se pričakovano trajanje življenja podaljšuje pri osebah, ki imajo boljši socialnoekonomski položaj, ta pa je v veliki
meri pogojen prav z boljšo izobrazbo. Moški za zdaj še ohranjajo prednost pri magisteriju oz. doktoratu znanosti,
vendar samo zaradi izrazite razlike v številu moških in žensk s tovrstno izobrazbo pri višjih starostih.

Hkrati pa je tudi žensk z osnovnošolsko izobrazbo ali nižjo od te več kot moških s tako izobrazbo, predvsem v višjih
starostnih skupinah; to pomeni, da so bile ženske pri prehodu iz osnovne v srednjo šolo v preteklosti zapostavljene.
Tipična moška izobrazba je srednja poklicna izobrazba, saj jo imata med tremi prebivalci s to izobrazbo skoraj dva
moška.
Bolj izobražene ženske pa so tudi bolj odprte, prilagodljive glede reševanja vprašalnikov. To se je pokazalo tudi v
večji pripravljenosti pri izpolnjevanju vprašalnikov v primerjavi s predstavniki moškega spola, kateri so potrebovali
več spodbud, da so se za ta korak odločili, kljub povabilu.
Tabela 3: Udeleženci, razdeljeni glede na spol in štiri izborazbene skupine.

Izobrazbene
skupine

Moški

Ženske

Skupaj

Število

Delež

Število

Delež

Število

OŠ, POK

346

68,51

159

31,49

505

SŠ

339

59,47

231

40,53

570

VIŠ

203

37,73

335

62,27

538

VIS, MG, DR

526

34,42

1002

65,58

1528

Skupaj

1414

1727

3141

Legenda: OŠ - osnovna šola, POK - poklicna šola, SŠ - srednja šola, VIŠ - višja šola, VIS - visoka šola, MG - magisterij, DR - doktorat

Značilnosti pijta alkohola odraslih
Starost, pri kateri so različno izobraženi udeleženci začeli piti alkoholne pijače, se z izobrazbo počasi, a dosledno
viša (tabela 4). Analiza variance je potrdila tudi, da so med njimi statistično značilne razlike (F = 7,81, p < 0,001).
Tabela 4: Povprečna starost (v letih) začetkov pitja alkohola ločena glede na izobrazbo udeležencev.

Izobrazbene skupine

N

Aritmetična sredina

Standardni odklon

OŠ, POK

502

14,2

3,9

SŠ

566

14,5

3,5

VIŠ

534

14,9

3,8

VIS, MG, DR

1514

15,1

4,1

Legenda: OŠ - osnovna šola, POK - poklicna šola, SŠ - srednja šola, VIŠ - višja šola, VIS - visoka šola, MG - magisterij, DR - doktorat

Prav tako se različno izobraženi udeleženci statistično značilno razlikujejo (χ2 = 35,44, df = 12, p < 0,001) glede
pogostosti pitja (upoštevali smo le tiste, ki pijejo; slika 38). Največji odstotek tistih, ki pijejo vsak dan je med
udeleženci z osnovnošolsko in poklicno izobrazbo (29,6 %), najmanj pa med udeleženci z visokošolsko izobrazbo
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(21,0 %). Največ srednješolsko izobraženih pije enkrat na teden (32,1 %), največ visokošolsko izobraženih pa
enkrat na mesec (30,5 %). Vzorca pitja, glede pogostosti pitja, sta podobna v skupini osnovnošolsko–poklicno in
višješolsko izobraženih.
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Slika 38: Odstotek pogostosti pitja alkohola ločeno za štiri izobrazbene skupine.

V najnižji izobrazbeni skupini jih je 14,5 % odgovorilo, da ne pijejo (povprečje abstiniranja je bilo 11,0 let, standardni odklon je 9,0 leta), med tistimi s srednješolsko izobrazbo 9,8 % (v povprečju ne pijejo 11,8 leta, standardni
odklon je 10,6 leta). 10,9 % tistih z višješolsko izobrazbo je zapisalo, da ne pijejo (povprečna dolžina abstiniranja
zanje je 18,4 leta, standardni odklon pa 14,0 leta). V skupini udeležencev z najvišjo izobrazbo je 8,2 % tistih, ki ne
pijejo, in to v povprečju že 13,2 leta (standardni odklon je 11,4 leta).
Izobrazbene skupine se statistično značilno razlikujejo glede na količino popitega alkohola. Podrobne podatke prikazujejo slika 39 za popito količino ob eni priložnosti (χ2 = 140,69, df = 15, p < 0,001), slika 40 za popito količino
na dan (χ2 = 53,18, df = 15, p < 0,001) in slika 41 za popito količino na teden (χ2 = 94,01, df = 18, p < 0,001).
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Opomba: 1 enota je 1 dcl vina ali 2,5 dcl piva ali 0,3 dcl žganja ali 2 dcl mešane alkoholne gazirane pijače

VIS+

Vzorca količine popitega alkohola ob eni priložnosti udeležencev z osnovnošolsko, poklicno in srednješolsko izobrazbo sta si podobna: 1–2 enoti popije ob eni priložnosti 26–31 % udeležencev s to izobrazbo, preostali odstotek
pa gre na nič ali 3 enote in več. Pri najnižji izobrazbeni skupini jih je kar 15 % zapisalo (največ izmed vseh štirih
izobrazbenih skupin), da ne pijejo, pri srednješolski izobrazbeni skupini pa jih je največ napisalo, da pijejo zelo
veliko (13,7 %). Za višje izobražene je značilno, da ob eni priložnosti popijejo v večini le po eno enoto alkohola.

Slika 39: Koliko enot alkohola spijejo različno izobraženi udeleženci ob eni priložnosti.

Na vprašanje, koliko enot alkohola popijejo na dan, jih je večina (več kot 70 %, visokošolsko izobraženi celo 80 %)
– ne glede na izobrazbo – odgovorila, da nič (slika 40). Najmanj enot alkohola na dan (in tudi na teden) popijejo
udeleženci z visokošolsko izobrazbo.
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Slika 40: Koliko enot alkohola spijejo različno izobraženi udeleženci na dan.

5+ enot
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Na teden narašča z izobrazbo pitje po dve enoti alkohola, pada pa najvišja količna (15 enot in več). Če nekoliko
poenostavimo in vzamemo, da enote popitega alkohola niso le ocene, ampak prave enote in pripišemo naslednjo
vrednost enot tudi tistim, ki so odgovorili z največjo oceno, lahko izračunamo približno povprečje popitega alkohola za skupine različno izobraženih udeležencev. S tako analizo ugotovimo, da v povprečju največ popijejo nižje
izobraženi. Ob eni priložnosti spijejo povprečno 1,9 (SD = 1,5) enote, na dan 0,5 (SD =1,1) enote, na teden pa 3,1
(SD = 4,4) enote tisti z osnovnošolsko in poklicno izobrazbo; tisti s srednješolsko izobrazbo pa ob eni priložnosti
2,1 (SD = 1,6) enote, na dan 0,4 (SD = 0,9) enote in na teden 2,8 (SD = 3,8) enote. Ta povprečja so večja od
povprečji za skupini z višjo, visokošolsko, magistrsko ali doktorsko izobrazbo.
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Slika 41: Koliko enot alkohola spijejo različno izobraženi udeleženci na teden.

Uživanje drugih psihoaktivnih snovi poleg alkohola
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VIS+

Slika 42: Odstotki udeležencev, ki poleg alkohola, uživajo še druge psihoaktivne snovi, glede na njihovo izobrazbo.
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Približno tretjina udeležencev z najnižjo izobrazbo uživa poleg alkohola tudi druge psihoaktivne snovi. Odstotek
z višino izobrazbe pada; v skupini z visoko izobrazbo je teh le še pol (15,6 %). Razlike so statistično značilne (χ2
= 92,60, df = 3, p < 0,001; slika 42 in 43). Med njimi jih redno uživa psihoaktivne snovi največ (82,5 %) tistih
z osnovnošolsko in poklicno izobrazbo, najmanj (61,8 %) pa tistih z najvišjo izobrazbo (vendar največ občasno,
38,2 %).
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Slika 43: Pogostost jemanja drugih psihoaktivnih snovi med različno izobraženimi udeleženci.

Posledice pitja alkohola
V to podpoglavje smo vključili odgovore in oceno CAGE (podroben opis glej v poglavju »Prikaz rezultatov raziskave
glede na celotni vzorec in primerjavo med generacijami«) ter rezultate vprašanja, ki ponazarja, katere izobrazbene
ravni udeležencev se bolj zavedajo posledic pitja alkohola.
Slika 44 nakazuje, da je vzorec posledic pitja alkohola podoben pri dveh najnižjih izobrazbenih skupinah in dveh
najvišjih izobrazbenih skupinah. Ena od značilnosti je ta, da je med udeleženci, ki imajo osnovno, poklicno ali
srednjo izobrazbo, večji odstotek tistih, ki so zapisali, da bi morali zmanjšati pitje alkohola (20,0 % in 21,6 %), da
so drugi imeli pripombe na račun pitja alkohola (22,6 % n 25,6 %), da imajo občutke krivde zaradi pitja alkohola
(22,8 % in 23,9%) in da so zjutraj že pili, da bi se umirili ali pregnali »mačka« (11,3 % in 7,9 %). Pri vseh štirih
izobrazbenih skupinah je bilo največ pritrditev na vprašanje »Ali so vas kdaj drugi ljudje nadlegovali s pripombami
na račun vašega pitja?«, najmanj pa na vprašanje »Ali ste morda kdaj morali že zjutraj popiti nekaj alkohola, da bi
se umirili ali pregnali »mačka«?«. Če primerjamo odgovore na posamezna vprašanja po izobrazbenih skupinah,
ugotovimo, da so statistično značilno razlikujejo: za prvo vprašanje (»zmanjšati«) je χ2 = 19,21, df = 3, p <
0,001, za drugo (»drugi«) χ2 = 21,51, df = 3, p < 0,001, za tretje (»krivda«) χ2 = 27,35, df = 3, p < 0,001 in za
četrto (»zjutraj«) χ2 = 68,99, df = 3, p < 0,001.
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Slika 45: Odstotek različno izobraženih udeležencev glede na CAGE oceno.

Slika 44: Odstotek različno izobraženih udeležencev, ki so na štiri vprašanja CAGE odgovorili z DA.

Kot v predhodnih poglavjih smo tudi tu različno izobražene udeležence primerjali s ti. oceno CAGE, ki pomeni
število vseh odgovorov DA na zgoraj omenjena vprašanja. Rezultati so prikazani na sliki 45. Razlike med skupinami
so statistično značilne na ravni p < 0,001 (F = 18,17, df = 3). Najvišje povprečje je v drugi (srednješolska izobrazba) in prvi (osnovnošolska in poklicna izobrazba) skupini 0,8. Udeleženci z višjo ali visoko izobrazbo so si tudi
v tej spremenljivki podobni, njihovo povprečje DA odgovorov je 0,5. Če upoštevamo, da že en odgovor DA pomeni
začetek posledic pitja alkohola, potem je največ potencialnih odvisnikov v skupini s srednješolsko izobrazbo (44,2
%), nato v skupini z osnovnošolsko in poklicno izobrazbo (39,6 %), z višješolsko izobrazbo (33,6 %) in najmanj
(31,5 %) v skupini z visoko izobrazbo ali več. Razlike med njimi so statistično značilne (χ2 = 33,85, df = 3, p <
0,001). Ugotovimo lahko, da se je pri oceni CAGE pokazalo, da nižjo izobrazbo kot imajo odrasli, večji dejavnik
tveganja predstavja za tvegano in škodljivo pitje oz. obratno, višja raven izobrazbe se kaže kot varovalni dejavnik.

SŠ

Približno polovica udeležencev iz vsake skupine ne pomisli na posledice pitja alkohola: najmanj ali v 47,4 % tistih
s srednješolsko izobrazbo, največ ali 51,9 % pa tistih z osnovnošolsko izobrazbo (slika 46). Razlike med njimi niso
statistično značilne (χ2 = 6,36, df = 6, p > 0,05).
Ugotovitev, ki sledi iz odgovorov je, da rajši ne pomislijo na posledice kot da bi se soočili z njimi, ker je to v danem
trenutku, po njihovem mnenju, očitno najprimernejša drža in odločitev.
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Slika 46: Odstotek odgovorov različno izobraženih udeležencev na vprašanje »Ali ob pitju alkohola pomislite na škodljive
posledice pitja alkohola?«.

Načini pitja alkohola pri odraslih

35,0

V tem razdelku bomo pogledali, ali se različno izobraženi udeleženci raziskave razlikujejo po tem, kje pridejo v stik
z alkoholom oz. kje ga nabavijo in kakšen je njihov način pitja alkohola na zabavi.

30,0

Na vprašanje, kje najpogosteje pridejo v stik z alkoholom, so udeleženci imeli možnost označiti več odgovorov
izmed sedmih (doma, med prijatelji, svojci, znanci, v službi, lokalu, drugje). Slika 47 predstavlja odstotke vseh
odgovorov, ki smo jih dobili. Med skupinami pomembno odstopa skupina visokoizobraženih, ki najpogosteje
pride v stik z alkoholom v domačem okolju in med prijatelji. Preostale tri izobrazbene skupine pa v več kot 50 %
pridejo v stik z alkoholom pri prijateljih, svojcih, znancih in na drugem mestu v lokalu. Z izobrazbo odstotki stika v
domačem okolju naraščajo, padajo pa odstotki stika v lokalu. Udeleženci z najnižjo izobrazbo navajajo, da pridejo
v stik z alkoholom v službi, v 3,9 %. Ta odstotek z višino izobrazbe upada: v skupini s srednješolsko izobrazbo je 2,3
%, z višješolsko 2,2 % in v skupini z visokošolsko izobrazbo je 1,1 %.
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Slika 48: Odstotki odgovorov različno izobraženih udeležencev, na kakšen način se oskrbijo z alkoholom
(možnih je bilo več odgovorov).
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Pitje alkohola pred zabavo in na zabavi je statistično značilno različno za štiri izobrazbene skupine. Več kot 80 %
udeležencev pred odhodom na zabavo ne pije alkohola: najmanj (82,4 %) je tistih z osnovnošolsko in poklicno
izobrazbo, največ (94,0 %) pa tistih z visokošolsko izobrazbo in več (slika 49). Statistično značilne razlike so na
ravni p < 0,001 (χ2 = 85,17, df = 6).
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Slika 47: Odstotki odgovorov različno izobraženih udeležencev, kje najpogosteje pridejo v stik z alkoholom (možnih je bilo
več odgovorov).
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trgovina

SŠ

Ker stik z alkoholom še ne pomeni nabavljanja le–tega, smo udeležence tudi direktno vprašali o tem. Tudi pri tem
vprašanju so lahko izmed šestih možnosti (doma, trgovina, prijatelji/znanci/svojci, bencinski servis, lokal, drugo)
označili več odgovorov. Na sliki 48 so odstotki izbir glede na izobrazbo udeležencev. Ne glede na izobrazbo, je
najpogostejši način nabave alkohola v trgovini, sledi lokal, dom, prijatelji/znanci/svojci in bencinski servis.
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Slika 49: Odstotki odgovorov različno izobraženih udeležencev na vprašanje »Ali pred odhodom na druženje z drugimi,
zaužijete alkoholno pijačo za boljše počutje?«.

Na druženju, kjer se pije alkohol, več višje izobraženih ne pije kot tistih z osnovnošolsko, poklicno in srednješolsko
izobrazbo (slika 50). Največ je pritrdilo trditvi (38,95 %) tistih s srednješolsko izobrazbo. Med štirimi izobrazbenimi skupinami so statistično značilne razlike (χ2 = 31,34, df = 6, p < 0,001) glede pitja alkohola v družabnih
situacijah, niso pa glede vpliva drugih na pitje alkohola. K pitju alkohola ter uživanju drugih drog udeležence
spodbujajo drugi od 5,2 % (v skupini z višješolsko izobrazbo) do 8,1 % (v skupini z osnovnošolsko in poklicno
izobrazbo).
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Slika 51: Odstotek odgovorov različno izobraženih udeležencev na vprašanje »Ali menite, da alkohol dobro vpliva na vaše
počutje?«.

10,00%
0,00%
OŠ+POK

SŠ
DA

VIŠ
NE

VIS+

OBČASNO

Slika 50: Odstotek odgovorov različno izobraženih udeležencev na vprašanje »Ali na druženju z drugimi, kjer se bo pil
alkohol, pijete alkoholne pijače?«.

Večina udeležencev, ne glede na izobrazbo, meni, da alkohol ne vpliva dobro na počutje. Kljub temu so med njimi
statistično značilne razlike (χ2 = 25,50, df = 6, p < 0,001). Odstotki odgovorov da, ne, ne morem se odločiti so na
sliki 51. Najbolj odločni so tisti z najnižjo izobrazbo, najmanj pa visokoizobraženi, kjer jih je kar 27,8 % zapisalo, da
se ne morejo odločiti. Največ (22,6 % da odgovorov) udeležencev iz skupine z osnovnošolsko in poklicno izobrazbo se s trditvijo strinja, najmanj (60,2 % ne odgovorov) pa se strinjajo tisti z višješolsko izobrazbo.
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SŠ

Kljub temu jih večina, ne glede na izobrazbo, meni, da se lahko sproščeno veselijo tudi brez alkohola ali drugih
psihoaktivnih snovi. Največ (93,1 %) je takih, ki so tej trditvi pritrdili, v skupini visoko izobraženih, najmanj (77,6
%) pa v skupini z osnovnošolsko in poklicno izobrazbo. V najnižji izobrazbeni skupini je tudi največ tistih, ki so
odgovorili nikalno (13,5 %) in največ tistih, ki se niso mogli odločiti (8,9 %). Med posameznimi izobrazbenimi
skupinami so statistično značilne razlike na ravni p < 0,001 (χ2 = 104,47, df = 6).
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Slika 52: Odstotek odgovorov različno izobraženih udeležencev na vprašanje »Ste se sposobni sproščeno veseliti v družbi
prijateljev tudi brez alkohola ali drugih snovi, ki bi vplivale na spremenjeno, boljše razpoloženje?« .

Rezultati raziskave s poudarkom na razlikah glede dosežene izobrazbe kažejo, da višje stopnje izobrazbe predstavljajo varovalnik dejavnik pri razvoju pivskih navad (stik z alkoholom, pogostost pitja, ocena CAGE idr.). Udeleženci
z osnovnošolsko in poklicno izobrazbo pijejo več alkoholnih pijač in pogostje v primerjavi s tistimi z višjimi stopnjami izobrazbe. Med prvo skupino pa je tudi več tistih, ki so deležni spodbud k pitju alkohola s strani drugih in
več jih je v tej skupini tudi tistih, ki se brez zaužitega alkohola niso sposobni spročeno veseliti in zabavati. Kot pa
smo že v začetku poglavja zapisali, podatki SURS kažejo, da so ženske bolj izobražene kot moški, kar delno tudi
vpliva na rezultate, saj smo ugotovili, da ženske v povprečju manj tvegano uživajo alkohol kot moški.

ZAKLJUČEK S PREDLOGI UKREPOV
Nataša Sorko, Dušica Boben
Rezultati raziskave o odnosu odraslih do alkohola so potrdili že znano dejstvo, da je Slovenija kulturno, socialno in
družbeno okolje, v katerem je zelo prisotno pitje alkoholnih pijač pri vseh starostnih skupinah.
Namen raziskovalnega dela je bilo potrditi domneve o široki razširjenosti porabe alkohola med slovensko populacijo ter preveriti kakšne so nekatere značilnosti pitja alkohola pri odraslih, kakšna je povezanost pitja z zabavo
in užitki, ali poleg alkohola odrasli uživajo tudi druge psihoaktivne snovi, ali se odrasli zavedajo posledic težav
zaradi alkohola ter razširjanje obzorja razumevanja pomembnega javnozdravstvenega problema, kar škodljiva in
tvegana raba alkohola ter odvisnost od alkohola prav gotovo tudi je.
V rezultatih ne predstavljamo razlik v značilnostih pitja alkohola med tistimi udeleženci, ki prihajajo iz mestnega
oz. vaškega okolja, ker nam odgovori udeležencev glede kraja bivanja tega niso omogočali. Udeleženci raziskave
so gotovo prihajali iz enega in drugega okolja, vendar jih ni bilo mogoče ločiti oz. razdeliti v ti dve skupini.
V zaključku bomo razmišljali o naslednjih vprašanjih, dilemah in možnostih za prihodnost z namenom vplivanja na krepitev zdravega življenjskega sloga pri vseh starostnih skupinah prebivalcev Slovenije:
•• kdaj je najprimernejši čas za uvedbo različnih ukrepov na področju alkoholne politike in preventivnih aktivnosti z namenom krepitve zdravega življenjskega sloga z informiranjem, osveščanjem in svetovanjem glede
pitja alkoholnih pijač;
•• komu te aktivnosti nameniti in kako jih spodbuditi k temu, da se bodo posamezniki vključevali vanje
•• s kakšnimi cilji in pričakovanji ter
•• v kakšnem obsegu naj bodo te aktivnosti, da bodo privlačne za posameznika.
Kdo so tisti, ki so še posebej ogroženi, glede na rezultate raziskave?
Ugotovili smo, da so se osebe moškega spola težje in redkeje odločale za izpolnitev vprašalnika, kar lahko povezujemo tudi z njihovim bolj tveganim odnosom do alkohola v primerjavi z osebami ženskega spola.
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Zaključimo lahko, da je pri osebah moškega spola mogoče opaziti že prisotnost obrambne drže, kako zmanjšati
pomembnost problema ali situacije, kar so moški sporočali s tem, da niso bili pripravljeni odgovorjati na vprašanja
glede njihovega odnosa do alkohola. Enako se je potrdilo tudi pri odgovorih glede pitja alkohola in težav povezanih z njimi, saj smo ugotovili, da moški težave glede pitja alkohola zanikajo.
Ugotovili smo, da se delež abstinentov glede na podatke preteklih raziskav bistveno ne spreminja, spreminja pa
delež tistih, ki pogosteje pijejo alkohol (vsak dan ali vsaj enkrat tedensko). Ob tem bi želeli poudariti, da smo z
dodatnimi izračuni in analizami ugotovili, da je delež pravih abstinentov v naši raziskavi približno 5 %.
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Ob tem je potrebno dodati, da podatki kažejo tudi, da se starost ob prvem pitju alkohola iz generacije v generacijo
niža, kar je pokazala primerjava rezultatov te raziskave in raziskav, ki smo jih izvedli v letih 2009 in 2010 med
slovenskimi osnovnošolci in srednješolci. Podatek, da so odrasli, vključeni v raziskavo, prvič poskusili alkohol pri
povprečni starosti manj kot 15 let (14,8 l) kaže, da so z uživanjem alkohola pričeli v povprečju pred 15–tim letom
starosti. Rezultati raziskav kažejo, da tisti, ki začnejo piti alkohol pred petnajstim letom, bodo v neki točki svojega
življenja štirikrat bolj verjetno postali odvisni kot tisti, ki so začeli piti alkohol pri svojem 20. letu starosti. Hkrati pa
je iz gensko – vedenjskih raziskav razvidno, da so pri premiku pitja na čas po 16. letu socialni in okoljski dejavniki
pomembnejši od genskih vplivov (Boben – Bardutzky, 2004).
Delež tistih, ki pijejo alkohol redno (vsaj enkrat tedensko) je več kot 50%. Če te podatke povzamemo in jih poskušamo med seboj povezati, jih je mogoče interpretirati tudi tako, da imajo vedno mlajši odrasli težave z odvisnostjo,
kar potrjujejo tudi podatki evalvacij programa, ki ga izvaja Društvo Žarek upanja, saj je večina vključenih v program
stara med 35 in 45 let. Pri starostni skupini srednje odraslosti (45 do 64 let) se tudi kažejo težave z zdravstvenim
stanjem, socialnimi odnosi v družini, službi in drugje. Izpostaviti velja, da je pri pogostosti pitja alkohola pomembna tudi dosežena izobrazba, ki se kaže kot dejavnik tveganja za škodljivo in tvegano pitje ter odvisnost od alkohola.
Ta trend je posebej opazen pri moških, saj jih več kot dve tretjini redno uživa alkohol, torej alkohol pijejo vsaj enkrat
tedensko.
Glede na to, da osebe prej prično s pitjem alkohola, se težave pojavijo prej, vključno z razvojem znakov odvisnosti.
Dinamika odvisnosti v družini pa bistveno vpliva tudi na ostale družinske člane, posebej mladoletne otroke, ki so v
tem pogledu najbolj ogroženi. Pri načrtovanju ukrepov je potrebno razmišljati o tem, da bo vanje nujno vključevati
vse člane družine.
Glede mej manj tveganega pitja alkohola pa rezultati kažejo, da slaba petina moških in desetina žensk pije tvegano in z večjo verjetnostjo lahko trdimo, da so to osebe, ki bodo zaradi pitja alkohola imele težave s svojim zdravjem.
Ugotovili smo, da starejši udeleženci raziskave pijejo manj in manj pogosto, na kar delno lahko vpliva tudi poslabšano zdravstveno stanje, razvoj znakov odvisnosti in druge težave.
Izpostaviti je potrebno, da podatki raziskave kažejo, da ženske pijejo manj in manj pogosto. Pitje žensk je drugačno
od pitja moških, saj ženske pitje alkohola kombinirajo z uživanjem pomirjeval (drugih psihoaktivnih snovi), kar se
je pokazalo tudi v našem vzorcu, vendar so se ženske pogosteje opredelile pri uživanju drugih psihoaktivnih snovi
za tobak.
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Ugotovili smo, da so najpogosteje spodbud glede pitja deležni mlajši (stari 18–29 let), ker so glede tega ranljivi,
njihova ranljivost in občutljivost pa je tudi razvojno pogojna z različnimi razvojnimi nalogami, ki jih morajo v
tem starostnem obdobju opraviti kot npr.: pričetek samostojnega življenja, prevzemanje različnih socialnih vlog
in odgovornosti, poklicna pot/študij, prvi partnerski odnosi, pripadnost posameznim družbenim skupinam ipd.
Zanje bi bilo potrebno pripraviti različne aktivnosti in programe, ki bi jih usmerjali k krepitvi lastne samopodobe
in oblikovanju identitete ter zdravega življenjskega sloga. Samozavestnejši mlajši odrasli bi bili manj odzivni na
spodbude glede pitje s strani drugih.

Glede pozitivnih odgovorov na vprašalnik CAGE, ko že en odgovor DA nakazuje prisotnost težav s pitjem alkohola,
več odgovorov DA (2–4) pa kaže na resnejše težave s pitjem in obvladovanjem pitja alkohola pri posamezniku.
Dobra tretjina vseh vprašanih je vsaj enkrat odgoovorila z DA. Pri 6 % pa so prisotne že resne ali hude težave s
pitjem alkohola in bi že potrebovali pomoč. Ponovno ugotavljamo, da je najbolj ogrožena starostna skupina med
30 in 44 let. Če pa na odgovore vprašalnika CAGE pogledamo z vidika razlik med spoloma, se potrjuje, da imajo
moški več glede pitja alkohola, kar 30% ima že hujše težave, saj so odgovorili na z da na več kot 2 vprašanji.
Takšnih žensk je v našem vzorcu 7 %.
Časopis Delo je med slovenskimi prebivalci konec leta 2011 izvedel anketo in vprašanim postavilo vprašanje:
»Katere so tri najpomembnejše vrednote v njihovem življenju?«. Kar 93 % vprašanih je kot poglavitno vrednoto
navedlo zdravje, naslednja je bila družinska sreča (85%), tretja pa mir in varnost (52%). Iz tega lahko sklepamo,
da za prebivalce Slovenije zdravje še vedno predstavlja najpomembnejšo vrednoto. Vrednota pa je nekaj, za kar
smo se pripravljeni potruditi. Zdravja pa ne moremo ohraniti, če zanj ne skrbimo. Najučinkovitejše pa za zdravje
poskrbimo z zdravim življenjskim slogom, ki se kaže v uravnoteženi prehrani, ne pitju alkohola in uživanju drugih
psihoaktivnih snovi ter tudi v aktivnem preživljanju prostega časa. Eden izmed najbolj učinkovitih načinov preživljanja prostega časa je telesna aktivnost, ki seveda mora biti prilagojena sposobnostim vsakega posameznika.
Številni strokovnjaki (Brettschneider, Naul, 2004; Currie idr., 2004; Hardman 2005; Kovač idr., 2007) namreč dokazujejo, da lahko strokovno vodena, dovolj intenzivna, kakovostno strukturirana in redna športna oz. telesna
aktivnost nevtralizira negativne posledice današnjega pretežno sedečega načina življenja in neustreznih navad,
kar je v precejšnji meri pogojeno tudi z družbenimi vrednotami in prepričanji. Zato je pomembno spodbujati razvoj
in krepitev prepričanj pri posameznikih o pomembnosti telesnih in športnih aktivnosti ter sorodnih dejavnosti
skladno z njihovimi sposobnostmi. Poleg tega ima redna telesna dejavnost koristen učinek na človekov organizem, saj zavira vrsto zdravstvenih težav in bolezni. Izpostaviti pa velja, da imata gibanje in telesna pripravljenost
pomembno vlogo pri vzdrževanju in krepitvi duševnega zdravja ter pripomoreta k izboljšanju človekove celostne
pozitivne samopodobe in samovrednotenja. Pri oblikovanju zdravega življenjskega sloga seveda ne moremo posploševati, saj je vsak posameznik celovita osebnost zase, s svojimi prepričanji, normami, potrebami, specifični
značilnosti in možnostmi.
Z vidika dejavnikov tveganja in varovalnih dejavnikov za razvoj zdravega življenjskega sloga, ki so pri posameznikih izraženi v različnih oblikah in intenzivnosti (kot npr.: premalo telesne aktivnosti, uporaba alkohola, tobaka in drugih psihoaktivnih snovi, gensko pogojena zdravstvena stanja, različne bolezni ipd.) velja spoštovati
individualnost posameznikov in njihovo pripravljenost za določeno vrsto aktivnosti, ki si jo bodo ali pa si jo ne
bodo izbrali Gre za njihovo prostovoljno izbiro. Z ustreznimi intervencami pa jih lahko spodbudimo k aktivaciji ali
samoaktivaciji. Zavedati se moramo, da vsak sam samostojno in odgovorno odloča o izbiri in kreiranju svojega
življenjskega sloga. Dejavniki tveganja in varovalni dejavniki se med seboj povezujejo in tveganje za razvoj nezdravega življenjskega sloga povečujejo ali pa imajo varovalni vpliv. Dejavniki tveganja (individualne značilnosti,
družinsko okolje, prijatelji, različna socialna okolja: služba, interesne dejavnosti ipd.) vzajemno delujejo na različna
življenjska področja posameznika.
Če izhajamo iz različni teoretičnih izhodišč lahko povzamemo, da se posamezniki odločajo za tista vedenja in
ravnanja, ki jim glede na njihova pričakovanja, prinašajo želene učinke.
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Problem, ki nastaja je, da enkratno vedenje še ne spremeni življenjskega sloga in je potrebno veliko vztrajanja
in spodbud, da posameznik ohrani prepričanja o potrebnosti spremembe življenjskega sloga in glede opuščanja
nezdravih navad, ki so mu lahko prinašale tudi užitek.
V začetnem obdobju tako posamezniki potrebujejo veliko zunanje podpore, ki jim jih lahko nudijo organizirane
oblike različnih aktivnosti (programi CINDI: opuščam kajenje, telesne aktivnosti: tek v skupini, joga, zumba, delavnice – ročne spretnosti in kreativne delavnice, razni debatni krožki ipd.), kjer sočlani skupin motivacijsko delujejo
eden na drugega in poleg aktivnosti tako posamezniki širijo tudi svojo mrežo socialnih stikov in interakcij. Opisano
skupinsko dinamiko v tem pogledu lahko razumemo kot proces, ki se dogaja med dvema ali več ljudmi, pa tudi
med posameznikom in skupino ter komunikacijo, ki jo lahko opredelimo kot izmenjavo informacij, kar vsak posameznik v skupini doživlja in interpretira po svoje glede na svoje lastne izkušnje, sprejemanja in doživljanja lastnih
ciljev in ciljev skupine. Glede na opisano ugotavljamo, da proces učenja v skupinah poteka v več fazah (Kobolt,
2009), kar lahko vpliva na spremembo vedenjskih vzorcev pri posamezniku. Za skupine in skupinsko delo pa velja
zakonitost, da skupine dosežejo nemogoče stvari, mnogo več, kot bi lahko dosegel posameznik sam. Slediti je
torej potrebno skupinski dinamiki in upoštevati, da so prispevki vsakega člana skupine, ki se doživlja kot povezana
celota v prostoru in času, izjemno pomembni, saj vsi člani skupini tako prejemajo določena sporočila ali povratne
informacije, ki vplivajo tudi na spremembo razmišljanja, vedenj in ravnanja (Ule, 1997).
Ob vsem tem pa je potrebno upoštevati tudi, da vsi nimajo enakih možnosti in sposobnosti ter da je potrebno
ustrezne predloge in priporočila vedno prilagajati posameznim, ožjim ciljnim skupinam z namenom, da vključeni
ob uvajanju novih aktivnosti doživljajo pozitivne občutke, izkušnje in potrditve.
Vključevanje v različne dejavnosti se pri posameznikih kaže v večji socialni vključenosti, bolj razširjeni socialni
mreži in vpliva na posameznikovo socializacijo.
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PRILOGA

6.

Kako pogosto pijete alkoholne pijače?
Vsak dan

Vprašalnik: Naš odnos do alkohola
Pozdravljeni!
Veseli smo, da ste se odzvali k izvedbi ankete, saj želimo že pridobljene rezultate iz preteklih let dopolniti še z
mnenjem odraslih o njihovem odnosu do alkohola in s tem zaokrožiti tokratni krog raziskav. Radi bi anketirali
čim več zaposlenih kakor tudi v drugih ustanovah in organizacijah. Preveriti želimo domnevo ali odrasli znamo
in zmoremo biti dober zgled otrokom in mladostnikom pri oblikovanju odnosa glede uživanja alkohola. S tem
namenom smo se odločili pripraviti vprašalnik z naslovom NAŠ ODNOS DO ALKOHOLA. Prosimo vas, da obkrožite
ustrezne odgovore, pri starosti pa napišete število dopolnjenih let.
Radi bi poudarili, da vam zagotavljamo POPOLNO ANONIMNOST. To pomeni, da iz odgovorov na vprašanja ne bo
mogoče razpoznati, kdo jih je napisal.

7.

Stopnja izobrazbe:

I.

8.

1
enoto

2
enoti

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

1
enoto

2
enoti

Bolonjski
sistem

10.

2
enoto

3
enoti

4
enoti

4 enote

več kot 4
enote

DA
11.

13.
let

Kraj bivanja:
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NEKATERE ZNAČILNOSTI PITJA ALKOHOLA ODRASLIH
Koliko ste bili stari, ko ste prvič popili alkoholno pijačo? _________________ let

10 enote

14
enot

več kot 14
enot

NE

Ali so vas kdaj drugi ljudje nadlegovali s pripombami na račun vašega pitja?
NE

Ste imeli kdaj občutke krivde zaradi pitja alkoholnih pijač?
NE

Ali ste kdaj morali že zjutraj popiti nekaj alkohola, da bi se umirili ali pregnali »mačka«?
DA

14.

7
enoti

Se vam je kdaj zazdelo, da bi morali zmanjšati pitje alkoholnih pijač?

DA

5.

več kot 4
enote

Koliko enot alkohola popijete tedensko?

0
enot

12.

Delo (zaposlitev), ki ga (jo) opravljate:

Starost:

4 enote

Koliko enot alkohola spijete na dan?

DA

4.

3
enoti

(1 enota = 2,5 dcl piva ali 1 dcl vina ali 0,3 dcl žganja ali 2 dcl mešane alkoholne gazirane pijače)

ženski

Če ste pa izobrazbo že pridobili po Bolonjskem sistemu pa napišite vašo izobrazbo:

3.

Ne pijem
alkohola

(1 enota = 2,5 dcl piva ali 1 dcl vina ali 0,3 dcl žganja ali 2 dcl mešane alkoholne gazirane pijače)
moški

II.

Manj kot
enkrat
letno

Koliko enot alkohola spijete ob eni priložnosti?

0
enot

9.

2.

Enkrat
letno

(1 enota = 2,5 dcl piva ali 1 dcl vina ali 0,3 dcl žganja ali 2 dcl mešane alkoholne gazirane pijače)

OSNOVNE INFORMACIJE
SPOL:

Enkrat
mesečno

Če ste odgovorili: »Ne pijem alkohola« vpišite, koliko časa ne pijete alkohola: __________ let

0
enot

1.

Enkrat tedensko

NE
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Kje najpogosteje pridete v stik z alkoholom?
Doma

Med prijatelji, s svojci, z
znanci

V službi

V lokalu

Ne pridem
v stik z
alkoholom

Drugje
Kje:

15.

Ali poleg alkohola uživate tudi druge psihoaktivne snovi (tobak, droge, pomirjevala,…)?
DA
Če DA, Redno

NE
Občasno

katere: __________________________
16.

Ali pred odhodom na druženje z drugimi (praznovanja, srečanja ipd.), kjer se bo pil alkohol, zaužijete
alkoholno pijačo za boljše počutje?
DA

17.

NE

Ali na druženju z drugimi (praznovanja, srečanja ipd.), kjer se bo pil alkohol, pijete alkoholne pijače?
DA

18.

NE

NE

NE

NE

V sorodstvu

Med prijatelji
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Med znanci

Ga ne
poznam

Ste se sposobni sproščeno veseliti v družbi prijateljev tudi brez alkohola ali drugih snovi (drog), ki bi
vplivale na spremenjeno, »boljše«, razpoloženje?
DA

23.

OBČASNO

Ali poznate koga, ki je utrpel posledice zaradi pitja alkohola (npr.: bolezen, prometna nesreča, prepiri v
družini, ločitev v družini, ipd)?
V družini

22.

NE MOREM SE ODLOČITI

Ali ob pitju alkohola pomislite na škodljive posledice pitja alkohola?
DA

21.

OBČASNO

Ali menite, da alkohol dobro vpliva na vaše počutje?
DA

20.

OBČASNO

Ali vas k pitju alkohola ter uživanju drugih drog spodbujajo drugi (svojci, prijatelji, znanci)?
DA

19.

OBČASNO

NE

NE VEM

doma

kupim ga v trgovini

prinese ga prijatelj/znanci/
svojci

kupim ga na bencinskem servisu

naročim v lokalu

drugi način (kateri):

Na kakšen način se oskrbite z alkoholom?

se ne oskrbim z alkoholom
Za sodelovanje se vam najlepše zahvaljujemo. Rezultate celotne skupine bomo objavili v tiskani obliki po končanem anketiranju.
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