I Dzia³anie alkoholu na organizm kierowcy

1. Co to jest alkohol?
Alkohol spo¿ywany w postaci napojów alkoholowych,
w piwie, winie, wódce – to rozcieñczony zwi¹zek chemiczny
zwany alkoholem etylowym (C2H5OH), inaczej etanolem lub ETOH-em.

Alkohol stanowi
oko³o 5% zawartoœci ma³ego kufla piwa,
10% lampki wina
i oko³o 40% kieliszka wódki.

1 PORCJA

STANDARDOWA

200 g
piwa 5%

100 g
wina 10%

25 g
wódki 40%

10 g
czystego
alkoholu etylowego

Zawartoœæ czystego alkoholu etylowego w napojach alkoholowych
jest liczona w gramach i przeliczana
na porcje standardowe:

10 g alkoholu etylowego = 1 porcja standardowa

Iloœæ porcji standardowych
zawartych w wypijanym drinku
mo¿na obliczyæ nastêpuj¹co:

OBJÊTOŒÆ NAPOJU
(w g lub ml)

x

ZAWARTOŒÆ
ALKOHOLU (w %)

ILOŒÆ
PORCJI

1000
3

Przyk³ady z ¿ycia:
puszka piwa 0,33l o mocy 4,4%

1,45 porcji standardowej

puszka piwa 0,33l o mocy 5,8%

1,90 porcji standardowej

puszka piwa 0,33l o mocy 8,1%

2,67 porcji standardowej

kieliszek 100g szampana

0,9-1,2 porcji standardowej

(wina musuj¹cego) 9-12%
butelka 0,75l wina owocowego

6,75 -9 porcji standardowych

(gronowego) 9-12%
kieliszek 50g nalewki œrednio 16%

0,8 porcji standardowej

lampka 50g koniaku œrednio 40%

2 porcje standardowe

2. Okreœlanie stê¿enia alkoholu
we krwi
Im wiêcej napojów alkoholowych
spo¿ywamy, tym bardziej roœnie
poziom (stê¿enie) alkoholu
w naszej krwi.
Wielkoœæ tego stê¿enia okreœla siê
w promilach. Iloœæ promili oznacza
iloœæ gramów alkoholu w jednym
litrze krwi. (Wraz z krwi¹ alkohol
dostaje siê do ka¿dego miejsca
w naszym ciele.)
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Stê¿enie alkoholu we krwi obliczamy nastêpuj¹co:

1. najpierw obliczamy wagê p³ynów ustrojowych w organizmie:
WAGA
OGÓLNA
CIA£A (KG)

x

WAGA
P£YNÓW
USTROJOWYCH
(KG)

70% DLA MÊ¯CZYZN
60% DLA KOBIET

2. nastêpnie obliczamy iloœæ promili alkoholu we krwi:
ILOŒÆ SPO¯YTEGO
CZYSTEGO ALKOHOLU ETYLOWEGO (G)
ILOŒÆ P£YNÓW USTROJOWYCH (KG)

STÊ¯ENIE
ALKOHOLU
WE KRWI
W PROMILACH (‰)

Szacunkowe stê¿enie alkoholu we krwi, w promilach,
po 1 godzinie u mê¿czyzny:
60 kg

65 kg

70 kg 75 kg

80 kg

1 porcja

0,24

0,22

0,20

0,19

0,18

2 porcje

0,47

0,44

0,41

0,38

3 porcje

0,71

0,66

0,61

0,57

4 porcje

0,95

0,88

0,82

85 kg

90 kg

95 kg 100 kg 105 kg

0,17

0,16

0,15

0,14

0,13

0,36

0,34

0,32

0,30

0,28

0,27

0,53

0,50

0,48

0,45

0,42

0,41

0,76

0,71

0,67

0,63

0,60

0,57

0,54

5 porcji

1,19

1,10

1,02

0,95

0,89

0,84

0,79

0,75

0,71

0,68

6 porcji

1,43

1,32

1,22

1,14

1,07

1,01

0,95

0,90

0,86

0,82

8 porcji

1,90

1,76

1,63

1,52

1,43

1,34

1,27

1,20

1,41

1,09

10 porcji

2,38

2,20

2,04

1,90

1,78

1,68

1,59

1,50

1,43

1,36

Szacunkowe stê¿enie alkoholu we krwi, w promilach,
po 1 godzinie u kobiety:
40 kg

45 kg

50 kg

55 kg

60 kg

65 kg

70 kg

75 kg

80 kg

1 porcja

0,42

0,37

0,33

0,30

0,27

0,26

0,23

0,22

0,20

2 porcje

0,83

0,74

0,66

0,60

0,55

0,51

0,48

0,44

0,41

3 porcje

1,25

1,11

1,00

0,91

0,83

0,77

0,71

0,66

0,62

4 porcje

1,67

1,48

1,33

1,21

1,11

1,02

0,95

0,88

0,83

5 porcji

2,08

1,85

1,66

1,51

1,39

1,28

1,19

1,11

1,04

6 porcji

2,50

2,22

2,00

1,88

1,66

1,53

1,43

1,33

1,25

8 porcji

3,33

2,96

2,66

2,42

2,22

2,05

1,90

1,77

1,66

10 porcji

4,17

3,70

3,33

3,03

2,78

2,56

2,38

2,22

2,08
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3. Wp³yw alkoholu
na funkcjonowanie kierowcy
Ka¿da iloœæ
spo¿ytego alkoholu
wp³ywa na funkcjonowanie
organizmu cz³owieka.
Jest to szczególnie groŸne
dla kieruj¹cego pojazdem.

Cz¹steczki alkoholu zawarte w piwie, winie czy wódce nie wymagaj¹
trawienia tak jak pozosta³a zawartoœæ tych napojów. S¹ bardzo ma³e i zostaj¹
bezpoœrednio wch³oniête przez organizm. Za poœrednictwem krwiobiegu
trafiaj¹ szybko do mózgu, a tam dziêki specyficznym w³aœciwoœciom
chemicznym wywo³uj¹ odpowiednie efekty psychologiczne.
Alkohol etylowy jest usypiaczem i znieczulaczem (dzia³a na mózg jak œrodek
usypiaj¹cy). Usypianie mózgu jest stopniowe i zaczyna siê od oœrodków
sprawuj¹cych kontrolê nad ró¿nymi czynnoœciami – powoduje chwilowe
wyzwolenie niektórych zahamowañ i dlatego wypicie pierwszych kieliszków
prze¿ywane jest jako stan o¿ywienia, pobudzenia i ekscytacji. Dopiero póŸniej
ujawnia siê prawdziwa natura dzia³ania alkoholu – prowadz¹ca do uœpienia
i zatrzymywania kolejnych czynnoœci mózgu, a¿ do stanu utraty równowagi
i koordynacji, œpi¹czki, czasem nawet zatrzymania procesów niezbêdnych
do ¿ycia.

Prowadzenie pojazdu wymaga
przede wszystkim œwietnej koordynacji wzrokowo-ruchowej,
poniewa¿ 90% informacji
docieraj¹cych do kierowcy
to informacje wzrokowe.
Te alkohol zaburza najszybciej.
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Picie alkoholu przez kierowcê
uniemo¿liwia
bezpieczn¹ jazdê samochodem.

Alkohol:
pogarsza koordynacjê ruchów –
trudnoœci w wykonywaniu dwóch
i wiêcej czynnoœci jednoczeœnie,
zmniejsza szybkoœæ reakcji –
wyd³u¿a siê czas reakcji (np.hamowania)
w przypadku dostrze¿enia
niebezpieczeñstwa,

powoduje pogorszenie wzroku –
problem z dostrze¿eniem szczegó³ów,
œwiate³, znaków, pieszych i innych
przeszkód,

ogranicza pole widzenia – zawê¿a
normalne pole widzenia – od k¹ta 180°
do bardzo w¹skiego, przez co mo¿na
nie zauwa¿yæ pojazdu
nadje¿d¿aj¹cego z bocznej drogi,
powoduje b³êdn¹ ocenê odleg³oœci
i szybkoœci – samochód, pas jezdni
lub drzewo mog¹ wydawaæ siê du¿o
dalej ni¿ s¹ w rzeczywistoœci.
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Zaburzenia powodowane przez alkohol w organizmie kierowcy:

3-4‰

spadek ciœnienia krwi, obni¿enie temperatury,
mo¿liwy powolny zanik funkcji oddechowych;
powy¿ej 4‰ – œpi¹czka

2-3‰

zaburzenia mowy, wzmo¿ona sennoœæ,
obni¿enie zdolnoœci kontroli w³asnego zachowania
i poruszania siê

1-2‰

zaburzenia koordynacji miêœniowej i równowagi,
os³abienie sprawnoœci intelektualnej i pamiêci, brawura,
opóŸnienie czasu reakcji, wahania nastroju (euforia, agresja)

0,8‰

b³êdna ocena w³asnych mo¿liwoœci,
znaczne obni¿enie samokontroli i koncentracji

0,5‰

zmniejszenie zdolnoœci rozpoznawania sytuacji, pobudliwoœæ,
upoœledzenie koordynacji wzrokowo-ruchowej,
pogorszenie ostroœci widzenia i oceny odleg³oœci,
opóŸnienie adaptacji oka do ciemnoœci
i ruchomych Ÿróde³ œwiat³a

0,3‰

drobne zaburzenia równowagi i koordynacji,
gorsze spostrzeganie
kszta³tu przedmiotów w oddali

0,2‰

d³u¿sze spostrzeganie

0,1‰

rozproszona uwaga

4. Rozk³ad alkoholu
Alkohol
jest rozk³adany w organizmie
tylko przez w¹trobê.
Im wiêcej pijemy, tym wolniej s¹ neutralizowane kolejne porcje alkoholu.
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Szybkoœæ rozk³adu alkoholu wynosi:
u mê¿czyzn
10-12g na godzinê

u kobiet
8-10g na godzinê

Oznacza to, ¿e w ci¹gu jednej godziny
w¹troba „spala” oko³o 1 porcji standardowej
alkoholu.
Rozk³ad alkoholu zale¿y od p³ci oraz sprawnoœci procesu metabolizmu.
Nie zale¿y natomiast od kondycji zdrowotnej organizmu, przyjmowanych
leków, napiêcia wewnêtrznego i okolicznoœci stresowych. Wszystkie te
okolicznoœci maj¹ wp³yw na to, jak czujemy siê po alkoholu (tj. czy czujemy siê
upojeni, czy nie), ale nie maj¹ wp³ywu na stê¿enie alkoholu we krwi.

5. Popularne mity
zwi¹zane z alkoholem
WytrzeŸwiejê, gdy napijê siê kawy.
Kawa nie usunie alkoholu z Twojego organizmu.
Usuwa go w¹troba. Kofeina zawarta w kawie
jest stymulatorem, który znosi efekt sennoœci
wywo³any alkoholem. Jednak nie powoduje
wytrzeŸwienia.
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Wyjdê na œwie¿e
powietrze,
to wytrzeŸwiejê.
Ani œwie¿e powietrze,
ani zimny prysznic nie
przyspiesz¹ procesu
trawienia alkoholu.

Nie mam daleko
do domu.

Pojadê wolno
i ostro¿nie.

Jazda po alkoholu
nigdy nie jest
bezpieczna.

Alkohol zak³óca
wyczucie odleg³oœci
i prêdkoœci, opóŸnia
reakcje kierowcy.

Pi³em tylko piwo bezalkoholowe.
Piwo bezalkoholowe równie¿ zawiera alkohol
– do 1,5%. Jeœli wypije siê go wiêcej, skutek bêdzie
podobny. Np. 1l piwa 1% zawiera 1 porcjê
standardow¹, a 750 ml piwa 1,5% zawiera
1,13 porcji standardowej. Organizm mo¿e nie
zd¹¿yæ zneutralizowaæ spo¿ytego alkoholu na
bie¿¹co: pamiêtaj – œrednio 1 porcja standardowa
na godzinê.

Zjem coœ miêtowego – policjant nie wyczuje,
¿e pi³em alkohol.
Zapach miêtowych cukierków na pewno wzbudzi
podejrzenia policjantów. Zaproponuj¹ u¿ycie
alkomatu lub odwioz¹ do przychodni lekarskiej
w celu zbadania poziomu alkoholu we krwi lub
moczu. (Wszystkie trzy badania s¹ tak samo wa¿ne
w œwietle prawa).
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Du¿o zjad³em,
wiêc mogê wiêcej
wypiæ. / Zjem coœ
to wytrzeŸwiejê.
Alkohol jest szybko
wch³aniany do krwiobiegu, a tylko niewielka
jego czêœæ przedostaje
siê przez œcianki
¿o³¹dka. Du¿a iloœæ
trawionego jedzenia
mo¿e rozcieñczyæ
alkohol, ale go nie
usunie ani nie
zneutralizuje.

Pi³am tylko
lekkie drinki
(szampana,
s³abe piwo).

Wiêcej wa¿ê od
innych, wiêc mogê
wiêcej wypiæ.

Jest ciep³o, to szybko
wypocê wypity
alkohol.

Jest bardzo prawdopodobne, ¿e osoba drobna, lekka (szczególnie
kobieta) poczuje szybciej efekt wypitego
alkoholu. Jednak wielkoœæ i waga cia³a nie
wp³ywaj¹ na szybkoœæ
przemiany alkoholu
i nie gwarantuj¹
trzeŸwoœci.

Tylko 6-10% alkoholu
jest wydalane przez
skórê, w oddechu
lub moczu. 90-94%
alkoholu musi
ulec rozk³adowi
w w¹trobie, najpierw
na aldehyd octowy,
potem na dwutlenek
i wodê.

Nawet je¿eli nie czujemy smaku alkoholu
w drinku, nie oznacza to, ¿e jest go mniej
lub jest mniej szkodliwy. Po prostu ³atwo st³umiæ
lub zmieniæ smak alkoholu cukrem, aromatycznymi owocami itp. Jednak alkohol jako substancja
chemiczna pozostaje niezmieniony. Ponadto
napoje wzbogacone dwutlenkiem wêgla mog¹
byæ przyjemniejsze w smaku. Dwutlenek wêgla
powoduje szybsze przedostanie siê alkoholu
do krwi, wiêc prêdzej odczujemy jego skutki.
Jednak sam alkohol podlega standardowemu
procesowi rozk³adu – ok. 10g na godzinê.
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6. Skutki prawne
prowadzenia pojazdu
po alkoholu
Prawo o ruchu drogowym
zabrania kierowania pojazdem,
prowadzenia kolumny pieszych,
jazdy wierzchem osobie w stanie
nietrzeŸwoœci,
w stanie po spo¿yciu alkoholu
lub œrodka dzia³aj¹cego podobnie
do alkoholu. (art. 14 Ustawy
z dn. 20.06.1997 roku,
Dz. U. 1997.98.602)

W Polsce dopuszczalny poziom stê¿enia alkoholu
we krwi kierowcy wynosi do 0,2 promili.
Gdy zawartoœæ alkoholu we krwi
wynosi lub prowadzi do stê¿enia
od 0,2‰ do 0,5‰
(lub obecnoœci w wydychanym powietrzu
od 0,1 mg do 0,25 mg alkoholu w 1 dm3)
– okreœla siê to jako
stan po u¿yciu alkoholu.
Gdy stê¿enie alkoholu we krwi przekracza 0,5‰
(a w wydychanym powietrzu
jest go wiêcej ni¿ 0,25 mg w 1 dm3),
wówczas jest to
stan nietrzeŸwoœci.
(Ustawa o wychowaniu w trzeŸwoœci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi, z dn. 26.10.1982 r.)

Kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeŸwoœci
jest przestêpstwem
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Policjant jest powo³any m.in. do czuwania nad bezpieczeñstwem i porz¹dkiem
ruchu na drogach, kierowania ruchem i jego kontrolowania.
Dlatego uprawniony jest do:
¿¹dania poddania siê przez kieruj¹cego pojazdem lub przez inn¹
osobê, w stosunku do której zachodzi uzasadnione podejrzenie, ¿e
mog³a kierowaæ pojazdem, badaniu w celu ustalenia zawartoœci w
organizmie alkoholu lub œrodka dzia³aj¹cego podobnie do alkoholu;
uniemo¿liwienia kierowania pojazdem osobie znajduj¹cej siê w
stanie nietrzeŸwoœci lub w stanie po u¿yciu alkoholu albo œrodka
dzia³aj¹cego podobnie do alkoholu;
usuniêcia pojazdu z miejsca zagra¿aj¹cego bezpieczeñstwu
pozosta³ych uczestników ruchu drogowego. (Prawo o ruchu
drogowym, art. 129).
Naruszenie
zasad kodeksu drogowego
mo¿e prowadziæ
do wpisania punktów karnych
do ewidencji kierowców
naruszaj¹cych przepisy
ruchu drogowego
w wysokoœci odpowiedniej
do pope³nionego
wykroczenia.
(Pord, art. 130)

Za kierowanie pojazdem mechanicznym
w stanie nietrzeŸwoœci, w stanie po u¿yciu alkoholu
lub œrodka podobnie dzia³aj¹cego do alkoholu przys³uguje 10 punktów karnych
oraz natychmiastowe zatrzymanie prawa jazdy.
Prawo jazdy zostanie przekazane – wraz z wynikiem badania alkomatem
na zawartoœæ alkoholu w wydychanym powietrzu, badania krwi lub moczu –
do kolegium ds. wykroczeñ lub prokuratora. (Pord, art. 137). Zarówno s¹d,
jak i kolegium mo¿e orzec zakaz prowadzenia pojazdów.
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Spowodowanie katastrofy drogowej
zagra¿aj¹cej ¿yciu lub zdrowiu innych osób lub
mieniu znacznej wartoœci podlega karze
pozbawienia wolnoœci od roku do 10 lat.
(KK art. 173 §1)
Spowodowanie katastrofy drogowej, w której
ktoœ poniós³ œmieræ lub ciê¿ki uszczerbek na
zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolnoœci od 2
do 12 lat. (KK art. 173 § 3)
Naruszenie (nawet nieumyœlne) zasad
bezpieczeñstwa ruchu l¹dowego, w wyniku czego
inna osoba odnios³a obra¿enia cia³a podlega karze
pozbawienia wolnoœci do lat 3. (KK art. 177 § 1)
Je¿eli skutkiem jest œmieræ lub ciê¿ki uszczerbek na zdrowiu – podlega karze
pozbawienia wolnoœci od 6 miesiêcy do 8 lat. (KK art. 177 § 2)

Osoba nietrzeŸwa lub pod wp³ywem œrodka odurzaj¹cego,
która spowodowa³a katastrofê lub wypadek drogowy –
podlega karze pozbawienia wolnoœci
przewidzianej za przypisane sprawcy przestêpstwo
w wysokoœci do górnej granicy ustawowego zagro¿enia
zwiêkszonego o po³owê. (KK art. 178)

Zakaz prowadzenia pojazdów wymierza s¹d (najni¿sza kara wynosi
rok, najwy¿sza to utrata prawa jazdy na ca³e ¿ycie – artyku³y Kodeksu
Karnego) oraz kolegium ds. wykroczeñ (na okres od 6 miesiêcy
do 3 lat – KW art. 29).
Do okolicznoœci w szczególnoœci obci¹¿aj¹cych osobê pope³niaj¹c¹
wykroczenie nale¿y dzia³anie pod wp³ywem alkoholu lub innego œrodka
odurzaj¹cego. (KW art. 33, pkt 7)
Kto, nie zachowuj¹c nale¿ytej ostro¿noœci, powoduje zagro¿enie
bezpieczeñstwa w ruchu drogowym, znajduj¹c siê w stanie po u¿yciu
alkoholu lub podobnie dzia³aj¹cego œrodka, podlega karze aresztu,
ograniczenia wolnoœci albo grzywny. Dodatkowo kolegium mo¿e orzec
zakaz prowadzenia pojazdów. (KW art. 86)
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Osoba znajduj¹ca siê w stanie po u¿yciu alkoholu lub podobnie
dzia³aj¹cego œrodka, prowadz¹ca pojazd mechaniczny w ruchu
l¹dowym podlega karze aresztu albo grzywny nie ni¿szej ni¿ 50 z³.
Tak¿e, jeœli osoba znajduj¹ca siê w stanie po u¿yciu alkoholu lub
podobnie dzia³aj¹cego œrodka, prowadzi na drodze publicznej lub w
strefie zamieszkania inny pojazd podlega karze aresztu do 14 dni albo
karze grzywny. W obu przypadkach orzeka siê zakaz prowadzenia
pojazdów. (KW art. 87)
W³aœciciel, posiadacz, u¿ytkownik lub prowadz¹cy pojazd, który
dopuszcza do prowadzenia pojazdu na drodze publicznej, lub w strefie
zamieszkania, osobê znajduj¹c¹ siê w stanie po u¿yciu alkoholu, lub podobnie dzia³aj¹cego œrodka, podlega karze grzywny. (KW art. 96, pkt. 3)

7. Praktyczne rady dla kierowców
Jak rozpoznaæ nietrzeŸwego kierowcê?
przekracza linie na jezdni lub wrêcz jedzie niew³aœciw¹ stron¹ jezdni
robi bardzo szerokie zakrêty
jedzie bardzo powoli
zatrzymuje siê lub hamuje gwa³townie i bez powodu
jedzie nierównym tempem
powoli reaguje na sytuacje na drodze
przeklina, jest nadmiernie pobudliwy, wymachuje rêkoma,
jedzie biernie za jakimœ pojazdem
skrêca ostro i/lub tam gdzie jest zakaz wjazdu
jedzie bez œwiate³, kierunkowskazów.

Je¿eli jedziesz przed nietrzeŸwym kierowc¹ –
pozwól, aby Ciebie wymin¹³.
Jeœli jest przed Tob¹ – utrzymuj odpowiedni dystans.
Je¿eli zbli¿a siê do Ciebie –
zatrzymaj siê na poboczu i poczekaj a¿ odjedzie.
Powiadom policjê tak szybko, jak to mo¿liwe,
podaj¹c kolor i markê samochodu, numer rejestracyjny
i kierunek, w którym nietrzeŸwy kierowca zmierza.
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Co mo¿esz zrobiæ, aby uchroniæ siebie i innych?
Na uroczystoœci, gdzie bêdzie spo¿ywany alkohol najlepiej zawczasu
wyznaczyæ kierowcê, który powstrzyma siê od picia alkoholu i odwiezie
pozosta³ych biesiadników do domu.
Pij odpowiedzialnie – ogranicz siê do jednej porcji standardowej alkoholu
na godzinê, rób d³u¿sze odstêpy miêdzy drinkami i odczekaj co najmniej
godzinê (w zale¿noœci od tego ile wypi³eœ) po ostatnim drinku zanim
usi¹dziesz za kierownic¹.

Poznaj swój limit – zanim poczujesz, ¿e jesteœ
pijany, ju¿ na pewno jesteœ.
Nie mieszaj alkoholu z lekami. Alkohol wzmaga
dzia³anie leków nasennych; w po³¹czeniu z lekami
psychotropowymi oraz antyhistaminowymi
(leki na alergie, uczulenia) potêguje efekt
uspokojenia, obni¿a zdolnoœæ koordynacji ruchów;
preparaty przeciwwrzodowe znacznie zwiêkszaj¹
poziom alkoholu we krwi itd.

Je¿eli to Ty jesteœ gospodarzem imprezy:
nie wywieraj nacisku na innych,
¿eby wznosili toasty; nie zmuszaj
do picia alkoholu
zaoferuj du¿o innych napojów,
bez alkoholu

je¿eli goœcie pij¹ za du¿o,
wezwij taksówkê lub zorganizuj powrót
z trzeŸwym kierowc¹.
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8. Wakacje za granic¹
Nie tylko w Polsce istnieje prawnie okreœlony dopuszczalny poziom alkoholu
we krwi.
Wyje¿d¿aj¹c za granicê powinniœmy orientowaæ siê w dopuszczalnym limicie
alkoholu we krwi kierowcy. Tym bardziej, ¿e w niektórych pañstwach
spowodowanie pod wp³ywem alkoholu wypadku, w którym zginie cz³owiek,
jest rozpatrywane przez s¹d jako morderstwo z premedytacj¹, w innych
mo¿na utraciæ do¿ywotnio prawo jazdy.

Dopuszczalna zawartoœæ alkoholu we krwi kierowcy w Europie:
BIA£ORUŒ, CYPR, CZECHY, ESTONIA, LITWA,
MALTA, RUMUNIA, S£OWACJA, TURCJA
(kierowcy samochodów osobowych
z przyczepami i ciê¿arowych),
UKRAINA, WÊGRY

0,0 ‰

CHORWACJA, S£OWENIA, MACEDONIA
– dla kierowców zawodowych
– dla pozosta³ych kierowców

0,0 ‰
0,5 ‰

FEDERACJA ROSYJSKA

0,1 ‰

BU£GARIA, POLSKA, SZWECJA

0,2 ‰

AUSTRIA, BELGIA, BOŒNIA i HERCEGOWINA,
DANIA, FINLANDIA, FRANCJA, GRECJA,
HISZPANIA, HOLANDIA, ISLANDIA, JUGOS£AWIA,
£OTWA, NIEMCY, NORWEGIA, PORTUGALIA,
SERBIA, TURCJA

0,5 ‰

IRLANDIA, LICHTENSTEIN,
LUKSEMBURG, SZWAJCARIA,
WIELKA BRYTANIA, W£OCHY

0,8 ‰
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II Zagro¿enia zwi¹zane z nietrzeŸwoœci¹
uczestników ruchu drogowego
na polskich drogach
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1. Liczba wypadków – udzia³ nietrzeŸwych
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2. Liczba rannych – udzia³ nietrzeŸwych
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3. Liczba zabitych – udzia³ nietrzeŸwych
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Egzemplarz bezp³atny
Jeœli poruszony tutaj temat zainteresowa³ Ciê
lub z jakichœ wzglêdów stanowi Twój problem:
zdarza Ci siê jeŸdziæ po u¿yciu alkoholu,
ktoœ z Twoich bliskich ma taki zwyczaj i boisz siê
o jego bezpieczeñstwo,
ktoœ z Twojego otoczenia ma problemy
z powodu nadmiernego picia alkoholu,
skontaktuj siê z ludŸmi pracuj¹cymi w poni¿szych
instytucjach lub siêgnij do publikacji Pañstwowej
Agencji Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych.
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