akvar težje stapnje. ZatO' ba treba problemu tinnitusa pasvečati vecJa pozarnast
in ukrepati kat pri prvem znamenju akustične travme. V tem smislu je treba
pasvečati več pazornasti pri pregledih delavcev v aibratnih ambulantah.
7. ISacialni pamen naglušnasti je agromen, in ta za ta družba kakal' za vsa
država sploh. Saj je ťZnana,da je samo v Jugaslaviji registriranih 212.000 gluhih
in teže naglušnih ljudi, pa vsem svetu pa akaU 32 mi1ijanav. Prablem naglušnasti
s svajim velikim adstatkam glaboka vdira v ekanamiko vsake države, in ta na
različne načine,v glavnem v tem smislu, ker sa gluhi ljudje na svajem delovnem
mestu manj praduktivni, kar v celati abčutna zmanj'šuje naradni dahadek. V dtžavah z razvita industrializacija tudi mnažična hitra raste števila travmatičnih
slušnih okvar. Nasledek tega seveda je prablem rent, invalidnin in drugih dajatev,
ta sa pa veUke pastavke v sacialnem zavarovanju in v drugih zavaravanjih vseh
profi1av. 'ZatO'v svetu vse balj prodira težnja in želja, ne talika pa zdravljenju
naglušnasti, ker sa uspehi :zela skramni, niti ne pa rehabi1itacijI sluha, ker je ta
zela draga in premala uspešna, temveč po prevenciji naglušnosti, pa baju prati
rapatu in vsem drugim obUkam akustičnih fenamenav, ki danes v svetu pavzračaja
številne škadljive okvare sluha. ZatO'ba treiba najti še nave metade za varavanje
sluha zaradi maksimalne preprečitve ropata, da tako preventivna :zmagamo v vsestranskem baju prati rapatu kot glavnemu pavzročitelju naglušnasti.

Alkoholizem

V

ormoški občini

(Iz diplomske naloge)
An a

L ah,

med. sestra

Alkahali:zem je družbem pojav in ga srečama že zgodaj v zgndavini. Prište- .
varna ga v skupina klasičnih socialnih balezni, ki sa imele svaj !Zval-v bedi in
siromaštvu. Mal'si,katere ad teh 50' dO' danes ab vsestranskem ra:zvaju in
napredku tehnike,znanasti in visakJi stapnji dvi1izacije - že izginile. Pajavljajo
se pa nave lSocialnebalezni, p:redvsem nevratične in psihanevratične narave. Tada
alkahalizem kat klllisičnaablika socialne bolezni ne izginja. Iz dneva v dan narašča
vzporedna z nevrozami in psihanevrozami, zadabiva nava, sadabnejša obliko in
pajmavanje. In s tega vidika nujna terja 'vsestra~ska abdelavo in proučevanje.
Pri praučevanju alkohaUzma nas v prvi vrsti zarnmata dve Lezi:
a) etialagija in patalagija alkahaUzma,
b)njegave individualne in družbene pasledice.
Vzraki alkahali:zma 80' zela številni, kampleksni, zatO' jih ne morema zajeti
z ena sama trditvija. Tudi ne smema tu upoštevati ena sama tearija, ampak ugatavitve in spaznanja v vsem zgodovinskem razvaju dO'danes. Engels je lata 1872 rz;a;pisal: nV danih rať2:merahje pijančevanje med delavci nujen nasledek obstaječih
žlvljenjskih razmel' ... « Zanj je bil edini v,zrok takratna izkariščevalska kapitalistična družba in s tem v zvezibeda in siromaštva delavskega razreda. Razvoj je
šel sicer naprej in izboljšali ISO'
,se delovni pagoji, življenjski standard se je izredna
dvignil, toda še vedna je tu ostal praiblem alkohalizma.
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Nemci so pa zadevnih računih trdili, da je alkoholizmu edini vzrok navada.
Izračunali so, da je pri 40 do 60 % alkoholikov edini vzrok navada, in sicer zaradi
ogromne proizvodnje alkaholnih pij ač ...
Nekaj padobnega je trditev, da je vir oziroma vrzrok alkaholizmu v vinorodnih deželah. Res je, da je v vinorodnih deželah potrošnja alkoholnih pijač precej
višja kakor drugje, toda upO'števati maramo, da je poraba enakomerno porazdeljena na vse prebivalstvo ...
Znana je cela trditev, da so »pijanci« samo primitivni, nekulturni ljudje.
Toda alkohol tudi kulturnim ljudem ni neznan. Saj si danes že skoraj ne moremo
mrsliti kake prireditve ali zabave - v ožjem ali širšem smislu -, da ne bi bilo
na njej alkoholnih pij ač. Nekateri drugi zopet iščejo vzroke samo v posamezniku,
v njegovi psiho!fizičniO'sebnosti ozi:wma dispozici:ji...
Tako imamo danes nešteto tearij o etiologiji alkoiholizma, vendar pa sta
v vseh zastopani dve glavni tezi: dinamični vpliv družbe in abstoječa individualna
dispozicija. Nikakor pa s tem ni rečeno, da prej navedeni vzroki ne veljajo. Brez
dvoma so odločilni za nastanek alkoholima, toda še zdaleč ne v tolikšni meri kot
ravno vpHv družbe in vsi ti vzroki v tesni povezaviz njo. človek kot socialno
bit je živi v družbi, družba mu prinaša življenjske dobrine, venda 1" ad njega tudi
mnogo zahteva. V današnjem, izredno hitrem tempu življenja, v pestrem spreminjanju življenjskih okoliščin se človek le s težavo prilagaja vedno novim in novim
situacijam. Tako se njegova neprilagodljivost izraža z nevrotičnimi in psihonevrotičnimi reakcijami ali pa sega po manijah, v tem primeru pa alkoholu. Vse to nam
jasno kaže, kako odločilnega pomena je družba pri nastanku alkoholizma. Zato je
tudi nujno, da se vsestransko loti reševanja tega problema, predvsem v preventivnem, mentalnohigienskem smislu, in da daje možnosti za uspešno zdravljenje in
rehabilitacijo.
Z alkoholiki bolniki se danes pretežna ukvarjajo psihiatrične ustanove. V nastanku bolezni, se pravi alkoholomanije, razlikujemo (po Jellineku) več !faz,
in sicer:
1. simptomatično fazo, tj.
a) predalkoholno in
b) prodromalno;
2. kritično fazo in
3. kronično !fa:zo.
V začetku predalkoholne !fazečlovek le včasih išče olajšanje v alkoholu, nato
vedno bolj redno in pogosto. V prodromalni !fazipijé naskrivaj, veliko premišljuje
o alkoholu, pojavi se občutek krivde, amnestične epizode so vedno pogostnejše.
Nastopi kritična faza. Izgubi kontrolo nad količino zaužitega alkohola, poskuša
racionalizirati svoj odnos do alkohola, nastopajo periode totalne abstinence,
izogiba se prijateljev, zanemarja službo in svojo družino, pomiluje sam sebe,
postane maščevalen in agresiven, se neredno hrani itd. V kritični fazi se pacient
oziroma alkoholik še borl proti alkoholu, toda ko začne z rednim jutranj-im obrokom alkohola, je zasvojenost popolna. Nastopi kronična !faza. V kronični fazi so
pijanosti prolongirane, upade moralni čut in opeša intelektualna sposobnost, javlj:iJo se alkoholne psihoze, pije vse, kar je v zvezi z alkoholom, če nima drugega,
pije denaturiran alkohol. Toleranca za alkohol se zmanjša, nastopi tresenje,
ukvarja se z religioznimi mislimi, končno prizna svoj poraz, postane dostopen
l'Jdravljenju.
Vendar pa ni nujno, da se v slehernem primeru pojavijo vsi ti simptomi ali
da poteka razvoj vselej po naštetih fazah. To pa predvsem zaradi kompleksnosti
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etiologije in različnih tipov alkoholikovo Večina avtorjev razdeli osebe, ki uživajo
alkohol, v tri tipe:
1. akcidentalni in eJmernipivci,
2. utirjeni, ekscesivni pivci - pri katerih količina alkohola, ki ga povprečno
zaužijejo na dan, že preseže pametno mero, vendar njihov odnos do alkohola še ni
takšen, da bi mogli govoriti o zasvojenosti,
3. a1Jkolholomani,
katerih odvisnost od alkoiholaje očitno patološka.
Iz vsega navedenega sledi, da je alkoholizem že sam po sabi bolezen. Vendar
pa ne smemo prezreti številnih drugih bolezni oziroma komplikacij, ki nastanejo
že med samim potekom in kat nasledek alkohoIi:zma. Najpogosteje spremljajo
alkohollizem številne duševne abnormnosti - alkolholne psihoze. Delirium tremens je najpogostnejša akutna alkoholna psihoza, ki se kaže v skaljeni zavesti,
močno izraženem psihomotoričnem nemiru, v optičnih halucinacijah ipd. Pogostne
so tudi: alkoholna halucinoza, alkoholna ljubosumnostna Iblodnjavost, alkoholni
Korsakov idr. Znan je tudi patološki opoj, kjer je dovolj že manjša količina alkohola. Pojavlja se predvsem pri tistih ljudeh, ki iz različnih razlogov niso odporni
proti alkoholu. Tak bolnik izgubi 2!adovoljiv kontakt z okolico. Zaradi živahnih
halucinacij, iluzij in dezorierrtiranosti postane 'Z1began,
grozeč in napadalen. Patološki
opoj traja nekaj minut do nekaj ur in se konča z globokim spancem.
Kvarni vpliv alkohola pa se kaže tudi v nevrološki simptomatiki, ki je mnogokirat združena s psihičnimi motnjami. Nastanejo predvsem: alkoholni polinevritis,
ohromitve posameznih perifernih živcev, encefalopatija Wernicke in druge. Kronični alkohoHzempa ima svoje mesto tudi pri številnih somatičnilh obolenjih,
predvsem internistične narave. Njegov vpliv se kaže v parenhimatO'znih organih
- ciroza jeter, v metaboličnih težavalh zaradi vitaminsko, kalorično in proteinsko
pomanjkljive prehrane. Pojavlja se kronični gastritis, večja nagnjenost do kardiopatij ipd.
Ta ogromna patologija zahteva tesnopovezavo med teamskimi delavci, in
sicer med psihiatrom, nevrologom in internistom. Vloga medicinske sestre prav
tako ni majhna, posebno s psihološkega vidika pri obravnavanju bolnika alkoholika. Edino na ta način in ob zadostnem sodelovanju bolnika samega, njegove
volje, la:hkopričakujemo uspešno terapijo.
Navedena patologija alkoholizma pa nima samo hudih posledic na posamezniku, ampak prizadeva njegovo ožje in širše okolje - celotno družbo. Prva je tu
njegova družina, njegova žena (o;i\iroma obratno), ki často postane nevrotik, njegovi otroci, ki se razvijejo v rpsihotične osebnosti in nemalokdaj zaidejo na kriva
pata ali pa skrb zanje prevzamevzgojni zavod. Nastopi pomanjkanje finamčnih
sredstev za osnovne življenjske rpotrebščine, kar se kaže v slabi prehranjenosti in
priza:detem somatičnem razvoju otrok. Na delovnem mestu momlno in materialno
ogroža svoj kolektiv. Zanemarja delo, njegova produktivnost pada, sledijo izostanki
z dela, k,i prinašajo podjetju ogromno škodo. Pa ne samo to, koliko obratnih nesreč, paška db aH celo 'smrti gre na račun alkohola. V tem primeru ne gre samo za
kronične alkoholike, ampak za osebe, ki niti ne pijejo redno in niti ne v velikih
količinah, pač pa na nepravem mestu in ob nepravem času.
Isto velja v prometu. štévilo nesreč in prekrškov iz dneva v dan narašča.
V veliki večini je vmes alkohol. V rprometu tudi niso nevarne totalno pijane osebe,
ker niti niso zmožne voziti, pač pa osebe, ki zaužijejo le majhno količino alkohola,
vendar dovolj, da nastopi stanje evforije, ki je za voznike najnevarnejša. Na zunaj
ne kažejo ti vozniki nobenih znamenj, vendar pa postanejo brezbrižni, obje'stni,
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refleksi in gibi niso več pravilni, možnost reagiranja je i:zgubljena, do nesreče ni
več daleč.
Brez dvoma pa je alkohol oziroma alkoholizem tudi eden izmed pomembnejših kriminogenih fa:ktorjev. To nam potrjujejo številne zna:nstvene ~aziskave
in prav takoštevilni statistični podatkí. Pa naj bode kaz:nivadejanja v kakršnikoli
obliki od razgrajanja in pretepov do požigov, posiLstev, samomorov in ubojev,
v veliki večini gre za prisotnost alkohola.
Vse naštete posledice, ki nastanejo v takšni ali drugačni zvezi z alkoholom,
pomenijoza družbo problem številka ena, pa naj bo to z medicinskega, ekonomskega ali socialnega vidika. DrtWba mora nekaj storiti, mora se boriti proti alkoholizmu. Pri nas je ta boj proti alkoholizmu načelno sprejel jugoslovanski RK,
vendar pa ne maremo pričakovati, da bo problem, kot je alkoholizem, rešila ta
organizacija sama. Za učinkovit boj proti alkoholizmu so potrebni sistematiéni,
dobro organi:zirani, usklajeni in kompleksni uk,repl na vzgojnem, propagandnem.
záravstvenem in socialnem področju ter Obzadostni podpori odgovornih dťužbenih dejavnikov.
Problem alkoholizma

v občini Ormož

če hočemo prikazati problem alkoholiZlffiana kakem področju, v tem primeru
npr. v ormoški občini, moramo zajeti to področje v celoti. Dotakniti se moramo
zgodoviJnskega razvoja, gospodarstva, kulture in prosvete, socialnega stanja, pa
tudi običajev in navad ljudi, ki živijo tod.
a) Kratek opis p(}d~očja z gospodarskega in družbenega viidika.

Področje ormoške občine :spada v okvir najbolj zaostalih predelov Slovenije.
Saj zajema v svoj obseg,ki merl 212 kvadratnih kilometrov, del Slovenskih goric
in manjši del Ptujskega polja. Pred osvoboditvijo se je prebivalstvo delilo na dve
večji skupini: v veliJkeposestnike in v kočarje oziroma viničarje. Lahko bi primerjali velika posestnike s kapitalisti in viničarje z delavci, vendar s to razliko, da so
viničarji za svoje delo dobivali naturalije in bili od svojih gospodarjev popolnoma
odvisni. Pridelki, ki so jih dobivali, ISObili najslabše kakoV'osti,ker je boljše zadržal
gospodar zase. To izrazito vinogradniško in poljedelsko področje nima industrije,
zato sta razvoj gospodarstva in življenjski standard napredovala zelo počasí.
Vendar se je družbeni sistem po osvoboditvi spremenil tudi tukaj. Kljub temu
pa posledke še do danes niso povsem izgiJnile.Z ustanovitvijo kmetijskega gospodarstva »Jeruzalem-Ormož«Je bila 'zaposlitevomogočena večini prebivaJ1stva.So pa se
vedno tudi zasebni kmetijski proizvajalci, ki so ostanek nekdanjih velikih posestnikov. To je razvidno iz tega, da od celotne obdelovalne zemlje pripada družibenemu seKtorju sarmo 23,1%, zasebnikom pa 76,9%. V vinogradništvu je slika
bistveno drugačna: družbenemu sektorju pripada 44,7%, zasl;lbnemu sektorju pa
55.3% vinogradov. Zasebni proizvajalci še tu in tam zaposlujejo tujo delovno silo,
vendar pa to ni več bistvenega pomena, ker jih plačujejo zelo dobrO.
lndustrije je še daneszelo malo. Edina tovarna je bila ustanovljena leta 1961,
in sicer tovarna plastičnih i:zdelkov»Jože Kerenčič« v Ormožu. Zraven tega sta še
dve opekarni inžaga, to je pa tudi vse. že dOlgo se govori o graditvi velike 5100kornetovarne. Vendar vse kaže,da bo ostalo vse samo pri načrtih in i:zkopanih
temeljih. Zaposlenost prebivalstva je iztedno nizka. še vedno je velika večina
kimečkegarprebiva1stva.
če izrazimo zaposlenost prebivalstva v procentrh, odpade na kmeóko prebivalstvo 61,8%, na zlllposleno pa 12,5%. Kot sem že omenila, je glavna gospo116

darska panoga vinogradništvo in deloma poljedel'StV'o.Vinogradnišwo je dobro
razvito, predvsem zaradi sodobno urejenih nasadov in plantaž, ki so last družbenega sektorja oziroma kmetijskega kombinata »Jetuzalem-Ormož«.V letu 1965je
bila površina plantažnih vinog-radov 373ha, sadovnjakov pa 84ha. Pridobiva se
predvsem vino, sadjevec in 'žganje,kot kaže naslednja tabela:
Leto
Vino
žganje
Sadjevec

1960

1961

1962

1963

24.757
175
1.094

46.266
1.155
840

27.930
346
14.254

34.634
571
7.361

1965

19'64

32.710hl
278 hl
300 hl

Za leto 1964so statisti6ni podatki pomanjkljivi.
Pridelava je odvisna tadi od naravnih razmer in ne samo od pridnega dela.
Toča je na tem področju zelo pogos,tna in neredko se zgodi, da popolnoma uniči
nasade, pa sta ves trud in delo zaman. Zato tudi v tabeli navedeni podatki vsako
leto močno variirajo. Večino grozdja predelajo,čeprav uspevajo na tem področju
kvalitetne sorte. Pravijo, da se ne splača prodajati namizno grozdje, predvsem
zaradi slabih prometnih zvez. Tudi ,sadje (jabolka, hruške, slive) predelajo v glavnem v sadjevec oziroma žganje. To pa zlasti zaradi slabših kakovosti sadja.
Potrošnja v gostinstvu pa kaže drugačno sliko in vidno narašča.
Leto
Vino
Pivo
žganje
Druge žgane pijače
Slatine
Brezalkoholne pijače

1960

1963

1965

684hl
402hl
19h1
47hl
487hl
162hl

1022hl
500hl
48hl
96hl
524hl
216hl

1656hl
687hl
52hl
130hl
850hl
298hl

Ekonomsko stanje občine je 12:eloslabo in se le počasi popravlja. Narodni
dohodek je daleč pod islovenskill:n
povprečjem, kar kaže tudi naslednja tabela:
Leto
$tevilo prebivalcev
Narodni dohodek
Narodni dohodek na preb!valca

1960

1965

19.698
18,695.990
N din
949N din

19.062
45,227.110
N din
2.327N din

Tudi povprečni osebni dohodki so izredno nizki. V letu 1965je bil povprečni
osebni dohodek na zaposlenega 497N din. Vendar pa si prebivalstvo pomaga na ta
način, ker ima tudi nekaj zemlje, da si najnujnejše pridela samo.
Teren, kakršen je v ormoški občini,zahteva dobro organizirano 12:dravstveno
in socialno službo. Zdravstvo se jezadnji čas kar precej 'Zboljšalo,tadi v preventivni smerl! V ormoški občini je en sam zdravstveni dom s 'sedežem v Ormožu,
svoje enote pa ima razporejene po celi občini, in sicer: zdravstveno postajo v 8redišču s stalnim splošnim IZdravnikom,medicinsko sestro in babico, razen tega pa
še pomožne zdravstvene postaje v Ivanjkovcih, Podgorcih, pri Miklavžu, pri Tomažu in na [Kogu.Pomožne !1ídravstvenepostaje imajo v 'svoje področje zajeto
splošno ambulanto, posvetovalnico za žene in otroke, babiško službo in zobno
ambulanto. Prostori 'zdravstvenega doma v Ormožu 80 primerno urejeni, vendar
pa 80 pomožne postaje precej drugačne. :Zdravstvenega kadra je vsekakor premalo. V bodoče 'se bo število znatno povečalo, ker ima zdraV'stveni dom večje
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števila štipendistav na srednjih, višjih in visakih medicinskih ša1ah. še ni da1go
tega, kar je bil ustanav1jen patronažni center, vendar pa še nima nabenih pravih
uspehav. JasnO' je, da v začetku ni kaj dasti pričakavati, vendar tudi arganizacija
sama in de1avni pragrrum še nista dava1j izdelana. Patranaw.a služba je prema1a
pavezana s sacia1na slu2íba, stanavanjska skupnostja, z družbenimi in delavnimi
organizacijarni. Prav taka ba patrebna še veli!ka truda in mačne va1je, preden ba
padrobna izdelan pragram dela in bada s tem doseženi tudi vidni uspehi. Pri
abčinski skupščini je arganiziran tudi sacia1ni center, ki še kar zadavaljiva aprav'
1ja svaje nalage in da1žnasti. Na zdravstvenovzgajnem podračju pa je nekaj lepih
uspehav. Predv,sem gre tu za abčasna predavanja, ša1aza starše, tečaje plrve
pomači in razne gaspadinjske tečaje. Organizirata jih v glavnem RK in de1avska
univerza v sadelavanjuz
'zdravstven1m domam in tudi drugimi družbenimi
arganizacijami.
V abčini Ormaž je še mnaga nerešenih prab1emav, badisi ekanamske, saci·
alne ali zdraV1stvenenarave. Vsi ti prablemi pa sa med sebaj tesna pavezani, 1ahka
bi dejali, da izviraja drug iz drugega. Eden izmed takih problemav je alkahalizem,
ki ga pravzaprav niti ne marema apredeliti, splašna znan je izraz sacialna-medicinski prablem. Že v uvodu sem omenila, da je alkahalizem prab1em, ki ga marama dbravnavati vsestranska. 121 opisa gaspadarstva je razvidna, da je ekanamska
stanje armaške občine na zela nizki ravni in že ta je eden važnih mamentov za
nastanek ra:znavrstnih sacia1nih in seveda tudi zdravstvenih prOlb1emav,v danem
primeru pa eden izmed vzrakav a1kahalizma.
V svetu največkrat ni več ekanamska stanje tista, ki bi dala ugodne pagaje
za nastanek alkahalizma, v abčini Ormož pa še vedna. če vzamema za primer
kmetijskega de1avca, ki zas1uži približna 400 N din na mesec, ima dama pet nedaraslih atrak in žena, pri vsem tem pa nabenih drugih dahadkav. Kaj naj pačne
s tistimi nekaj dinarji? Rada ,se Iprimeri, da (Zapijepo1avica še isti dan, asta1a pa
v nas1ednjih nekaj dneh.
Eden važnih vzrakav za nastanek alkahalizma v abčini Onmož je vsekakar
navada. Ta je izrazita vinagradniška podračje in skaraj ni družine (izvzemši
mesta Ormaž), ki ne bi ime1a 1astnega vinagrada ali vsaj »brajde« akali hiše. Ti
1judje sa navajeni na alkahal kat na vsakdanji kruh. Njim je »pijača« hranila in
jim»daje mač«, lmt sami pravija. Pri Francozih spada vina h kosi1u, tudi tukaj,
vendar s ta ra:e;lika,da v mnaga večji kaličini in da ga imaja tudi pri večerji, pri
vsaki malici in še vmes. Najvažnejše pa je, da še marsikje tudi namesta zajtrka
»zvrneja« kazarček vina ali ce1ažganja. Ljudje tod sa tako navajeni na a1kahal
že ad m1adih nag, da jim je patrebna že precejŠ!l1jakaličina, da se opijeja. Tu ni
razlike med maškim in ženska, tudi ne med starejšimi in mladina. Večide1pa ne
pijeja ž1ahtnega vina. če ga pride1aja, ga prodaja, medtem ka sami pijeja taka
imenavana »šmarnica«. Ta je pa za arganizem še hujši strup, saj vsebuje šmarnica tudi da10čen odstotek meti1nega a1koha1a.Prav taJka je s sadjevcem, ki ga
popijeja izredno velike kaličine in ga istovetija s sadnim sakam, kar pa: lšezda1eč
ni, saj vsebuje 4 dO'6 % alkahala. žganje kuhaja sami dama in pa navadi tistega
sl3ibše VI1stehranija za sebe ip ga imaja vedna na za1ogi. Včasih cela prekuhaja·
pakvarjena vina ali šmarnica in tropine.
Tudi svaja gasta1jubnost ÍiZmzijana ta način, da panudija vina ali žganje.
če gost ne sprejme, sa na mač uža1jeni, ker kratka mala ne mareja razumeti, da
kdO'sp1ah ne pije a1kaha1a. 121 tega sledi, da je eden izmed vzrakav tudi v nepaučenasti. Ne veda azirama se ne zavedaja, kaj pameni a1kaha1za č1aveka, za njegav
ce1atni arganizem.
I
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Vsi navedeni vzroki so prvenstveni, vendar s tem še ni rečeno, da ni tudi
drugih, predvsem tistih, ki sem jilh naštela v uvodu. To sklepamo iz dejlstva, da
alkoholizem narašča, čeprav se e~onomsko stanje zboljšuje in so tudi ljudje že
bolj razgledani in poučeni. Alkoholizma je na tem področju vednobilo mnogo, več
kakor drugje. Toda marsikje ga je danes že mnogo več in je tudi porast večji in
opaznejši. Zanimivo je to, da izrazitih kroničnih alkoholikov ni toliko, kot bi dejal
kdo, ki področja ne pOlZnadobro. Sicer ni nobenih oprijemljivih podallkov, iz katerih bi bilo razvidno, koliko je kroničnih alkoholikov, toda po približni cenitvi bi
jih bilo približno 0,15% (30 primerov) od celotnega prebivalstva. Vendar je to
število zelo relativno. Prvič zato, ker problem alkoholizma še ni tako obdelan, pa
tudi .zato, ker sOZlajeti samo kronični alkoholiki oziroma alkoholomani in alkoholiki, ki so obenem tudi ikronični tU!berkuloznibolniki. če bi !Zajelitudi utirjene
pivce, ki jih je največ, in morda še zmerne pivce, bi bilo število rnnogo višje.
Alkoholi:zemje v obč1ni Ormož resen pro'blem, vendar ne toliko z medicinskega kakor družbenega vidika. V zvezi z alkoholom nastopajo socialni problemi,
ki bi jilhsicer ne bilo.
Poglejmo samo krvne delikte. V letu 1966je bilo Izabeleženih43 prirnerov in
z gotovostjo lahko trdimo, da je bil v 80 % (35 primerov) pr1soten alkohol. NajpogO'stnejšikrvrn. deli!kti80 v najbolj zaostalih predelih občine, in sicer pti Miklavžu,
na Kogu, v Ivanjkovcih, pri !Svetinjah, na Lunovcu in Šardinju. Tu ne more biti
v'zmk drugje kot v primitivilZmuin navadi.
Potem kršilci javnega reda, javni pretepi, predvsem ob praznikih in na »veselicah«, ki so skoraj edina oblika kulturnega življenja. V letu 1966je bilo !Zabeleženih 89 pr1merov iú je 'bil v 100% prisoten alkohol. Pri javnih pretepih so udeleženi večinorna mladi ljudje, vendar ne moremo reči, da je to mladina, ker je med
njimi tudi dokaj družinsk1h očetov.
Tudi prometne nesreče naraščajo kakor poysod drugod. V letu 1966je bilo
zabeleženih 58 prornetnih nesreč. Od teh je bilo 6 srnrtnih in pri vseh šestih je bil
kriv alkohol, v celoti pa v 40 % (32 primerorv). Materialna škoda je znašala
162,990Ndin, kar pa ni majhna škoda. rudi mnogocestnoprometnih prekrškov je
v'zvezi z alkoholom. V letu 1966je bilo prijavljenih 272prekrškov, v 45 primerih je
bil v krvi dokazan alkohol, vendar pa preiskave niso bile i:zJVršene
pri vseh.
ZeLbpogostni 50 tudi pretepi v družinah. Pijan oče pretepa ženo in otroke,
razgraja po stanovanjuin uničiše t1sto malo opreme, kar je imajo. še slabše je
tam, kjer sta pijanca oče in mati. Kaj naj pričakujemo od otrok, ki živijo v takem
okolju. Mnogo je tudi poškodb in nesreč doma in na delu. Vzdravstvenem domu
Ormož ISOv letu 1966zabeležili 137poškodb kategorije A in 840poškodb kategorije
B. Vendar pa najhujše posledice nosi mladina, ki v takem okolju raste in se
razvija.
b) Vplivi alkoholizma na mladino

O alkohoUzmu in njegovih posledicah na posamezniJka,o posledicah v družbi
je mnogo napisanega. Toda kolikšen je 'vrplivalkoholizma oziroma alkohola na
otroke, je mala Zlnano.Družina je tista, ki daJjéotroku prve pogoje za duševni in
telesni razvoj.v družini dobi tudi prvi pogled na življenje in se mu oblikuje osebnost. Njegova bodočnost je v veUki meri odv1sna od družine, v kateri je odraščal.
Oče in mati malokdaj pomislita na to, da vsak njun prepir in nesoglasje pUJstita
v otroku določen VltiS.Ni dovolj, da ima otrok hrano, da je oblečen in obut. Otrok
potrebuje čustveno navezanost na svoje starše, potrebuje topline, ki mu jo dajejo
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lahk{) edina starší. V mestih, kjer sta 'Obastarša z8ipos1ena,'se tadva nit~ ne uteg·
neta ukvarjati s svajimi atrakí. Tudi pa ves dan se ne vidijo, kaj šele da bi se
z atrakom pag'Ovari1iali mala paigrali. Taka sa 'Otraci prepuščeni sami sebi in
pagosta zai:dejona kriva pata.
Na deželi, v danem primeru v abčini ODmaž, je situacija še talika ·slabša.
Otraci nimaja niti 'Osnavnih življenj'skih patrebščm, nimaja prehrane, kat ja
zahteva njihav arganizem, da ableke in abutve niti ne omenim. Vendar pa bi situacija na deželi bila danes lahka mnaga balj,ša, če bi nebila a1kahaUzma, tega zla,
ki jem1je 'Otroku še tista mala dobrin, ki bi jiJhbil de1ežen sicer. V abčini Ormaž je
7.343 'Otrok v starasti ad O da 19 let in med njimi je 3.130 ša1skih 'Otrak. Papalnih
osnovnih šal je pet, podružničnih, ki imaja sama pa pet razredav osnavne šale, pa
pet. Ker je padračje občine !zela raJZ:Pategnjena,sa kraji ad pasameznihšal zela
adda1jení. Včasih sa 'Otrocimarali haditi peš v 'ša1a tudi več kat 10kJmv ena stran.
Danes je ta prab1em rešen. Med najbalj addaljenimi kraji je uvedena avtabusllla
praga sama za šalske atroke. Prevazne stroške krije sklad za šalstva pri abčinski
. skupščiní. Tudi prehrana šalskih 'Otrok 'se je bistveno !zbaljša1a z U!stanovitvija
m1ečnih kuhinj. Skupna se hrani 1.554'Otrok, tj. 49 %. Brezplačna dabiva malica
178 otrak 1(5 %). Nekaj jih p1ačuje sama palovica. Na osnovnišali v .Ormožu
dabiva kosila 50 otrak. Kasila je zela paceni in stane 220 Sdin. Prasvetnrh delavcev
je skupna 130, ta za zdaj zadava1juje patrebe. Vendar pa stanje ni lZadava1jiva,kar
se tiče strakavností.. Primanjkuje pedagagav, uspasab1jenih za de1a z duševna
manj spOlsabnimi otraki, ki v redni osnavni šali prideja kvečjemu da 4. razreda.
Takih 'Otrak je kategariziranih približna 95 in bi bila nujno ustanaviti adde1ek
pasebne osnovne šo1e. tem sa že mnaga razpravljali različni farumi, vendar pa
ni bila 'še nič storjenega. Ba paroči1ih rosnavnihšal samih vlada itzrazit a1kahalizem v pribliŽDa 830 drružinah. (P'Odatek jeitz leta 1963.) Zajete so najbalj kritične
družine,kjer sta alkahalika 'Oba,ače in ma:ti, tel' družine, ki sa najbalj patreibne
pamačí. Otra ci v teh družinah Isa pagasta priča pritzarom, ki bi pretresli adra:slega,
le kaka bi patem 'Otroka ne. V mnagih primerih PTide ače zvečer vinjen damav,
kaj kmalu se začneta z žena prepirati, sledi pretep in nemalakdaj pretepe tudi
atroke, ki marda edini pri Visemtem nisa prav nič kriví. Dostikrat se zgodi, da
starši - alkahaliki napravija itz la:stnega 'Otroka pahabljenca. V takih družinah
v1ada reVIŠoina,pamanjrkanje hrane, neprestana napetost in strah. Kaj vse to pameni
za atl'aka, ki v živ1jenju ne vidi nič 1epega, ker nt 1mel prilaŽDasti, da 'bi spaznal
vrednote in smíse1 živ1jenja. Kakšen pag1ed na svet 'si ba ustvaril? Pajav1jaja se
vprašanja, ki ranje ni mači adgavariti z ena sama beseda ali sta-vkam. Ti 'Otraci
sa dU'ševna,maralna in telesna prizadetí. V šali ne izdelujeja dabra, se malakdaj
i:zučija kakšnega paklica in se tudi redka šalaja naprej. Nujna kreneja pa iztir·
jeni patí.

°

Zgadaj se navadija na alkahal, 'saj panekad daje mati 'Otroku Illamesta dudice
krpica, namačena v vina. Ot'raka seveda alkahol amami, taka da spi pa ves dan
brez hrane in nege. Tudišalskim atrakam dajeja zjutraj namesta zajtrka sadjevec
ali cela »šmarnica«. Kaka naj patem 'Od teh 'Otrak priča:kujema uspehe? Tudi
maraja 'Otraci trda delati že ad mladih nag,zata ni patem nič čudnega, če zapuMaja damači kraj in adhajaja v mesto, danes pa vedna pagasteje v tujina. V mestu
se srečavajo z novimi težava:mi,Isene mareja prilagaditi, začna se vdajati alkahalu
prav ta:ka, kat sa 'se njihavi starši, in iz enega problema nastaja spet drug prablem,
začarani krag, iz katerega ni lablkanajti patí.
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c) Boj proti alkoholizmu

(Na splošno in konkretno v občini Ormož)
,

Sodobno organiziran boj proti alkoholizmu ali, bolje rečeno, preprečevanje
tega zla mora upoštevati oba njegova vidika v enak.i meri: zdra",stvenega in družbenega. Težišče vsega prizadevanja leži vsekakor v preventivi, vendar pa prav tako
ne smemo zanemariti zdravljenja in rehabilitacije, ki jo terjajo kasneJše razvojne
storpnje alkoholskegallibuzusa. Vsi nemedicLnski ukrepi 80 usmerjeni v zaščito
družbe pred razkrajalnim vplivom alkoholizma, in sicer z zakonitimi prisilnimi
ukrepi in kazenskimi 'sankcijami. Zdravstvena služba pa ima nalogo, da tl: dovolj
razvito mrežo ambulantno-dispanzerskih in hospitalnih ustanov skrbi rzatelesno in
duševno prizadete alkoholne zasvojence. Zajela naj bi jih 'V čimĎolj zgodnji fazi
evolucije alkoholizma, da bi se zmanjšalo število hospitaliziranih pacientovo
Preventiva, rehabilitacija in resocializacija pa nikakor ne morejo niti ne
smejo biti samo zdravstvena domena, čeprav je alkoholizem bolezen. Alkoiholizem
ogroža narodno in družbeno skupnost, obenem pa je hudo socialno zlo, kateremu
se mora postaviti po robu družba s svojimi oblastvenimi institucijami in množičnimi organizacijami, z zakonodajo pa mora 'regulirati nekatera pereča VIPrašanja
glede preventive in 'zdravljenja alkoholizma, čemur naj bo končni cilj resocializadja alkoholikovo
Izkušnje so pokazale, da ozka psihiatrična ozi.roma zdravstvena pobuda sama
po sebi ne zadOlstuje.Nobenih rezultatov ne prinaša tudi prehud pritisk državne
oblasti z dekreti in<kazenskimi sankcijami. Značilen primer je poskus prohibicije
v ZDA leta 1928.Lecta je prinesla samo še dodatne in .huJše posledice. Vsekakor
je učinkovitejša umirjenost s pOiUJdar:kom
na mentalnohdgienskem, kultumo-pTosvetnem in vzgojnem delovanju, ki naj ustvarja nm'ega človeka rla novo družbo.
Pri vsem prizadevanju /pa moramo paziti, da se boj proti alkoholizmu ne izrodi
v boj proti alkoholikom.
Ta sodobni koncept boja proti alkoholizmu pa moramo prilagoditi kraju
oziroma področju, kjerď bomo problem reševali. V občini Ormož se do nedavnega
še niso zavedali, kakšen problem je alkoholiJzem.Prvič zaradi tega, ker je bilo
dovolj že drugih socialnih in zdravstvenih problemov. Drugič pa zaradi tega, ker
je tu vino doma in so tod živeli v prepričanju, da ni tu kaj pomagati. Dejstvo, da
allmholizem narašča, je iVendarleprivedlo dospoznanja, da bo treba nekaj stoiI'iti.
Tega se zaveda organizacija RJK,pri kateri je ustanovljena tudi komisija za proučevanje in boj /proti alkoholizmu. Prav tako se tega zavedajo vsi zdravstveni
de1avci od zdravnika do medicinske sestre, predvsem patronažne medicinske lSestre
in babice. Tega se zavedajootudi socialni delavci s'Ocialno-varstvenega centra pri
občinski skupščini Ormož. Vendar pa pri odgoV'orniJihdružbenih in držaV1llih
delavcihše ni pravega razumevanja. Posebno takrat, kadar se pojavi finančno
vprašanje. Preventivna zdravstvena dejavnO'st pa nikakor ne more ostati samo pri
svojiJhnáčelih in programih, potrebna ISolZlanjotudi denarna sredstva.
ZdraV'stvenovzgojnodel0 opravljata v glavnem: organizacija RK in delavska
univerza. V svojem programu sta pripraviliže lepů š'tevilo predavanj in propagandnih filmov. Vendar pa samo od tega ne moremo pričaJkovati kakšnih rezultatov. Premalo je sodelovanja ISsocialnimi in zzdravstvenimi delavci, poselbno
s patronažnimi .~strami.
Naloge patronažne medicinske sestre v boju zoper alkoholizem so vse preventivne naloge, ki ,spadajo v skrb za človeka in 'za povzdigo življenjskega standarda,
poleg tega pa priprava bolnika-alkoholika na zdravljenje oziroma mobilizacija
9
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bolnika pred začetkom zdravljenja in med zdravljenjem ter mobi1izacija okolja
v tem smíslu, da bo bolnika pravHno razumelo in mu pri rzdravljenju pomagalo.
Njeno delo je ~dravstvenovzgojno in propagandno usmeI,"jenO'.
IZ ra:zumskim prepričevanjem prebivalstva, predvsem mladih ljudi, z :i'Jdravstvenovzgojnimdelom
v delovnih organizacijah, v mladinskih organizacijah, pošolah in vseh drugi'h družbenih organizacijah, bo lahko dOlseglalepe uspeib:e.Predvsem pa mora poznati
okolje, v katerem O'pravlja svojo dejavnO'st,poznati mora ljudi, s katerimi dela, ter
s svojim delom in o!sebnim zgledom pridO'biti zaupanje prebivalstva. TO' sledn'je
je samo po sebi umeven pogojza usrpe,šnopatronažno dejavnost, vendar ga zadnje
čase vse premalo poudarjam:o. Nujno potrebno je tudi njeno sodelovanje z organizacijo RJK, z delavsko univerzo, z vsemi družbeninli organizacijami in prosrvetnimi delavci.
Ob doslednem izva.jlanjuprograma protialkoholne akcije bodO'tudi občinska
skupščina in republiški činitelji imeli več razumevanjaza potrebna finančna
sredstva. Naš lmnčni cHj pa je: doseči popolno psihofizično zdravje vseh ljudi,
ustvariti v ,socialistični družbi zdravegačlove'ka, odpraviti številne socialne b01ezni
in z njími tudi alkoholizem.
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Popravek

V navedenem članku, objavljenem v št. 1/67 str. 26~30, se na 27.strani 8.nsta
spodaj glasi pravHno:
... testosteron a ali p:l1Ogesteronaje dodana manjša kOličina estrogena (etH
estradi01 ...
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