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19 N�san 2020 Pazar, 08:53

Koronav�rüs: Sokağa çıkma
kısıtlamaları sürerken alkol
tüket�m�n�n artması normal
m�?
Yapılan araştırmalar, dünya genel�nde koronav�rüs
salgını neden�yle alkol tüket�m�n�n arttığını göster�yor.
Başta WHO olmak üzere uzmanlar alkolün bağışıklık
s�stem�n� olumsuz etk�led�ğ� uyarısı yapıyor.
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Dünyanın b�rçok yer�nde koronav�rüs salgınını
kontrol altına almak �ç�n sokağa çıkma
kısıtlamaları tüket�m alışkanlıklarında c�dd�
değ�ş�kl�kler yaparken, özell�kle alkol tüket�m�n�n
de yükseld�ğ�ne yönel�k �şaretler gel�yor.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), alkol tüket�m�n�n
arttığı ve bunun da �nsanların bağışıklık
s�stem�n� zayı�attığı uyarısında bulundu. WHO,
hükümetlere, sokağa çıkma kısıtlamalarının
sürdüğü dönem boyunca alkol tüket�m�n�
azaltmaya dönük adımlar atmaya çağırdı.

P�yasa araştırmaları yapan N�elsen ş�rket�ne
göre, ABD'de alkol tüket�m� yüzde 55 artış
kaydett�. İng�ltere'de de yapılan b�r araştırmada,
katılımcıların yüzde 21's� bu dönemde daha fazla
alkol tüketmeye başlattığını söyled�. Aynı
araştırmada, katılımcıların yüzde 35'� alkolü
azalttıklarını ya da tamamen bıraktıklarını
bel�rtt�.

Alkolü bırakma sürec�nde yaşadıklarını
k�taplaştıran blogger ve yazar Clare Pooley,
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tap aşt a  b ogge  e ya a  C a e oo ey,
�nsanların bu dönemde alkol tüket�mler�n�
artırmalarının arkasında "çok fazla neden"
olduğunu söyled�.

Konuyla �lg�l� BBC'ye konuşan Pooley, "Alkol ve
aşırı kaygılı olma hal� arasında yakın b�r �l�şk� var.
Kend�m�z� uzun b�r süre boyunca stres altında

olduğumuzda b�r kadeh b�rşey �çmeye
�ht�yacımız olduğunu düşünecek şek�lde
eğ�t�yoruz. Bu dönemde de �nsanlar otomat�k
olarak 'Normalde b�r kadeh koymam fakat aman
canım küresel b�r pandem�n�n ortasındayız' d�ye
düşüneb�l�yorlar" ded�.

İng�ltere'de pub ve barlar kapalı

'Bazı �nsanların mevcut durumla baş etme
b�ç�m�"

Pooley, kend�s�n�n beş yıl önce alkolü bıraktığını
ve bu dönem�n aslında alkol tüket�m�n� sona
erd�rmek �ç�n �y� b�r bahane vereb�leceğ�n� �fade
ett�.

Pooley, "Alkol aynı zamanda bağışıklık s�stem�n�
de zayı�atıyor ve bu dönemde hem mental hem
de f�z�ksel olarak en �y� formunuzu korumak
�stemen�z çok doğal" d�ye konuştu.

Open Un�vers�ty kıdeml� sağlık b�l�mler� öğret�m
görevl�s� Cla�re Rostron da �nsanların bu
dönemde çok c�dd� stres altında olduklarını ve
alkolün �nsanların hem kend�ler�n� �y�
h�ssetmes�n� sağlayan dopam�n hormonunun
salgılanmasına hem de daha rahat uykuya
dalmalarına yardımcı olduğunu bel�rtt�.

Rostron, "Bu, bazı �nsanların mevcut durumla
başa çıkma b�ç�mler�. Uyum sağlamaları
gereken b�r dönemden geç�yorlar ve b�r kadeh
şarap ya da b�ra koymak �st�yorlar" ded�.

Getty Images

19 N�san 2020 Pazar  E-Gazete (https://www.cumhur�yetars�v�.com/)
Cumhur�yet TV (http://cumhur�yet.tv)

(/)
 
DOLAR
6,9315  

EURO
7,5330  

ALTIN
375,3096  Arama...   

https://www.cumhuriyetarsivi.com/
http://cumhuriyet.tv/
http://www.cumhuriyet.com.tr/


2020/4/19 Koronavirüs: Sokağa çıkma kısıtlamaları sürerken alkol tüketiminin artması normal mi?

www.cumhuriyet.com.tr/haber/koronavirus-sokaga-cikma-kisitlamalari-surerken-alkol-tuketiminin-artmasi-normal-mi-1733872 3/4

Koronav�rüs tüket�m alışkanlıklarını
değ�şt�rmeye başladı

Koronav�rüs salgını sadece alkol değ�l, genel
olarak tüket�m alışkanlıklarını da değ�şt�rmeye
başladı.

Danışmanlık ş�rket� Waz�r Adv�sors'ın yaptığı b�r
araştırma, Avrupa B�rl�ğ� ve ABD'de de hazır
g�y�m sektörünün 2020 yılında 300 m�lyar dolar
küçülmes�n�n beklend�ğ�n� gösterd�.

ABD'de yapılan araştırmalar, seyahat
harcamalarının azaldığını ancak sağlık
harcamaları �le alkol tüket�m�n�n yükseld�ğ�n�
ortaya koyuyor.

Alışver�ş merkez�, bar ve restoranlar da bu
dönemde zarara uğrayan �şletmeler arasında yer
alıyor.

Ancak perakende sektöründe ve �laç satın
alımlarında da artış kayded�l�yor.

BBC
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