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La nivel european, aproximativ 58 milioane de indivizi sunt mari băutori, iar 23
milioane sunt dependenți de alcool (5,4% din bărbații de 18-64 ani și 1,5% din femei).
Nouă din 10 persoane dependente nu primesc tratament.
În fiecare an, mai mult de 3 milioane de decese (5,8% din decesele de toate cauzele)
sunt asociate alcoolului. În rândul bărbaților, principalele cauze de deces și
incapacitate datorate alcoolului (în ordinea frecvenței) sunt traumatismele, bolile
digestive și tulburările neuropsihice, în timp ce la populația feminină bolile
cardiovasculare, bolile digestive și traumatismele ocupă primele ranguri în ierarhia
mortalității atribuibile alcoolului.
În spațiul european, cele mai scăzute valori ale mortalității sunt înregistrate în
țările mediteraneene. Populația în vârstă de 15-49 ani deține vârful de mortalitate
atribuibilă alcoolului (1,54% din totalul deceselor la bărbați și 0,88% din decesele la
femei), ratele mortalității fiind de 2 până la 3 ori mai mici în intervalul de vârstă 5069 ani.
Prevalența tulburărilor induse de alcool a fost de 1,85% (pentru toate vârstele), în
rândul bărbaților ratele morbidității fiind duble față de femei. Prevalența tulburărilor
mentale datorate alcoolului a fost de 2,8% în rândul ambelor sexe (4,5% la bărbați și
1,4% din femei). Aproximativ jumătate din cirozele hepatice la bărbați și un sfert din
cirozele hepatice la femei, care au condus la deces, s-au datorat alcoolului (6.366 de
cazuri). Cancerele datorate alcoolului au provocat 4.676 de decese, prevalența
deceselor prin cancere atribuibile alcoolului fiind de 11,8 cazuri la 100.000 de locuitori
în rândul bărbaților și 4,8 cazuri la 100.000 de locuitori la femei. În anul 2012, aproape
70.000 de pacienți au fost spitalizați datorită unor tulburări asociate consumului de
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alcool, totalizând 572.549 de zile de spitalizare și un cost al serviciilor medicale
echivalent cu aproximativ 25 milioane de euro. Peste 70% din cazuri au fost boli ale
sistemului hepatobiliar și ale pancreasului și aproape un sfert tulburări mentale induse
de consumul de alcool. Aproape jumătate (46,3%) dintre cazurile spitalizate au
prezentat complicații.
Conform ultimului Raport al OMS (2018), în România, consumul de alcool raportat la
efectivul populației în vârstă de 15 ani și peste (consumatoare și neconsumatoare de
alcool) a fost de 12,6 litri/capita (în anul 2016).
Conform datelor OMS pentru anul 2016, 1,3% din populația României în vârstă de 15
ani și peste este dependentă de alcool (2% din bărbați și 0,6% din femei).
Jumătate din consumatorii de alcool din România au un consum de risc, prevalența
episoadelor de consum excesiv fiind una dintre cele mai înalte din Europa (67,2% în
rândul bărbaților și de 31,2% în rândul femeilor).
În România, în anul 2017, nivelul mortalității datorate alcoolului a fost de 44,33
decese la 100.000 de locuitori în rândul populației de 15-49 ani, de 308 decese la
100.000 locuitori la grupa de vârstă 50-59 ani și de 793 decese la 100.000 la
populația de peste 70 ani. Decesele atribuite alcoolului au reprezentat 0,24% din
decesele de toate cauzele (cumulate pentru toate grupele de vârstă), reprezentând
0,37% din mortalitatea la toate vârstele în rândul bărbaților și 0,1% la femei.
Protejarea tinerilor, a copiilor și copiilor nenăscuți este prima dintre cele cinci arii
prioritare de intervenție ale Strategiei globale privind combaterea efectelor
consumului dăunător de alcool la nivelul statelor membre și unul dintre obiectivele
Strategiei de Dezvoltare Durabilă 2030.
În toate regiunile globului, mai mult de un sfert (26,5% sau 155 milioane) din
adolescenții cu vârste între 15 și 19 ani, consumă alcool. Consum episodic excesiv de
alcool este mai redus în rândul adolescenților decât la populația generală, pentru ca la
vârsta de 20-24 ani să înregistreze o creștere alarmantă, în special la sexul masculin.
Consumul de alcool la petreceri este adesea însoțit de utilizarea de droguri
recreaționale, sporind riscurile consecințelor negative.
În România, prevalența consumului de alcool a urmat o curbă descendentă lentă în
perioada 2010-2016, reducându-se cu 2 procente în cazul băieților și cu 5 procente în
cazul fetelor. Aproximativ 6% din tinerii sub 18 ani au început să consume alcool la
înaintea vârstei de 9 ani, 4,37% între 9 și 10 ani și doar 4,78% după vârsta de 17 ani.
În profil european, România este una dintre țările cu un nivel înalt al consumului
ocazional de alcool. Începând din anul 2003, a crescut numărul deceselor datorate
alcoolului la grupa de vârstă 5-19 ani, anii 2016 și 2017 înregistrând două vârfuri de
mortalitate (13,84% din mortalitatea totală în 2016, 13,77% în 2017), atât excesul
mortalității, cât și cel al morbidității fiind de circa 3 procente față de mediile europene
la băieți, dar fără diferențe semnificative în rândul fetelor.
Consumul de alcool de către gravide este un factor de risc pentru evoluția sarcinii,
fiind asociat cu moartea fătului, avort spontan, naștere prematură, deficit de creștere
intrauterină a fătului, greutate mică la naștere a nou-născutului. După naștere, copiii
expuși alcoolului în timpul sarcinii pot prezenta un spectru format din 428 de tulburări
ireversibile ale dezvoltării fizice și neuropsihice, cu manifestare pe parcursul întregii
vieți, tipul și severitatea acestora fiind diferite de la un individ la altul. Forma cea mai
gravă a este reprezentată de sindromul alcoolic fetal.
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Efecte de scurtă durată

Efectele de lungă durată

ale consumului de alcool:

ale consumului de alcool:

➢ răspunsuri încetinite faţă de
mediul ambiant;
➢ scăderea coordonării;
➢ scăderea capacitaţii de a gândi
limpede;
➢ alterarea memoriei şi atenţiei;
➢ vomă;
➢ tulburări de vedere;
➢ risc crescut de accidente;
➢ dificultatea de a merge sau a sta în
picioare;
➢ pierderea cunoştinţei;
➢ comă;
➢ deces.

➢ gastrită cronică;
➢ deteriorarea creierului;
➢ pierderea memoriei;
autocontrolului;
➢ demenţă alcoolică;
➢ accidente vasculare cerebrale;
➢ convulsii;
➢ hepatită alcoolică;
➢ steatoză („ficat gras”);
➢ hepatită alcoolică;
➢ ciroză hepatică;
➢ polinevrită;
➢ malnutriţie;
➢ scurtarea duratei de viaţă.

Consumul de alcool frecvent sau excesiv NU vă protejează împotriva infecției COVID-19!
Acesta este periculos pentru sănătatea dvs. și cei din jur!
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