Alcoolul factor de risc pentru sănătate
Alcoolul reprezintă una dintre cele mai importante probleme social-economice și de
sănătate publică la nivel global, regional și național. Concomitent, se numără printre
primii cinci factori de risc pentru boală, dizabilitate și mortalitate prematură cu
consecințe grave medicale și sociale.
Circa 3,3 milioane de decese anuale înregistrate la nivel global sunt atribuite
consumului nociv de alcool, inclusiv aproximativ 1 milion de decese în regiunea
europeana a OMS.
Regiunea Europeană a OMS este regiunea cu cea mai înaltă rată a consumului
nociv de alcool în lume, unde mai mult de o cincime din populația cu vârsta 15 + ani,
raportează un consum sporadic de alcool in cantități mari cel puțin o dată pe
săptămână. (OMS, Biroul Regional pentru Europa, 2019).
Moldova este perceputa ca fiind o țară cu o cultură adânc înrădăcinată a
consumului de alcool și se regăsește în topul țărilor cu cel mai înalt consum de alcool.
Conform Raportului global privind consumul de alcool și sănătatea (2019), în
Republica Moldova consumul mediu anual este de 12,9 litri de alcool pur/per
persoană (15 + ani), inclusiv bărbații - 20,6 litri; femeile - 5,9 litri).
Alcoolul este o substanță psihoactivă care provoacă dependență și poate cauza
dezvoltarea a mai mult de 200 de boli și stări morbide. Consumul alcoolului este
asociat cu dezvoltarea bolilor netransmisibile, precum tulburările neuropsihiatrice
(psihoze, depresie şi altele), bolile cardiovasculare (hipertensiune arterială, boala
ischemică a inimii), ciroza hepatică și cancerul (de sân și tub digestiv). Este una din
cauzele a mai multor boli infecțioase, cum ar fi tuberculoza și HIV/SIDA, precum și
a leziunilor neintenționate și intenționate, inclusiv accidente rutiere, la locul de
muncă, omucideri și sinucideri. În plus, consumul excesiv de alcool de către o
femeie în timpul sarcinii poate cauza probleme de sănătate severe la făt, ca Sindromul
Alcoolic Fetal (dizabilități fizice, comportamentale și intelectuale pe toată durata
vieții).
Riscul absolut de a muri de pe urma unei afecțiuni adverse legate de alcool crește cu
cantitatea totală de alcool consumată pe parcursul vieții. Rata mortalității cauzate
consumului nociv de alcool în Moldova constituie 26,1% (la bărbați 26,9 %; la femei
25,3 %) depășind media regională de 10,1%.

Efectele consumului exagerat de alcool in mod continuu iți poate afecta corpul,
stilul de viața si sănătatea mintală.

Consumul de alcool este strict interzis in următoarele cazuri:

