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SCOPUL ANALIZEI:  

 

 Scopul analizei este de a furniza date relevante privind dimensiunea şi caracteristicile 

consumului de alcool la nivel internaţional şi naţional în scopul realizării unor campanii de 

informare – educare – conştientizare a populaţiei. 

 

SCOPUL CAMPANIEI: 

 

Scopul campaniei: Promovarea renunțării la consumul de alcool de către gravide și femei 

care doresc să rămână însărcinate.  

OBIECTIVELE CAMPANIEI: 

 Obiectivul 1. Informarea, educarea şi conştientizarea femeilor însărcinate cu privire la efectele 

expunerii prenatale la alcool asupra dezvoltării fizice şi psihice a copilului 

 Obiectivul 2. Informarea, educarea şi conştientizarea femeilor care doresc să devină mămici 

asupra riscurilor consumului de alcool pe durata sarcinii 

  Obiectivul 3. Promovarea renunțării la consumul de alcool în rândul gravidelor 

 Patologia generată de consumul de alcool  

  Separat de dependența de droguri, alcoolul este cauza pentru mai mult de 60 de tipuri 

diferite de afecțiuni sau stări patologice, incluzând traumatisme, tulburari mentale și de 

comportament, afecțiuni gastro-intestinale, cancere, afecțiuni cardiovasculare, tulburări 

imunologice, afecțiuni pulmonare, musculo-scheletale, reproductive sau efecte dăunătoare asupra 

sarcinii, incluzând un risc crescut pentru pre-/dismaturitate.Pentru majoritatea situațiilor, alcoolul 

mărește riscul creând dependență, cu cât este mai mare consumul de alcool cu atât riscul este mai 

mare. În cazul anumitor boli, cum ar fi cardiomiopatia, sindromul de detresă respiratorie acută și 

afectarea musculară, efectul dăunător apare numai în cazul unui nivel ridicat al consumului de 

alcool, dar chiar și la acest nivel ridicat, alcoolul sporește riscul și gravitatea acestor cazuri, într-o 

manieră legată de doza consumată. Frecvența și cantitatea de alcool consumată în exces sunt 

importante în creșterea riscului în ceea ce privește traumatismele sau afecțiunile cardio-vasculare 

(afecțiuni coronariene, infarct). (ibidem) 

 Consumul de alcool în doză mică reduce riscul afecțiunilor cardiace, deși măsura în care acest risc 

este redus și nivelul consumului de alcool în această situație sunt încă dezbătute. Studiile de calitate 
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arată că, în afara altor influențe, cel mai mic risc de morbiditate apare la cel mai mic nivel de 

consum de alcool. Cel mai redus risc apare la un consum mediu, zilnic, de 10 g de alcool. La peste 

20 g de alcool/zi, riscul de afecțiuni coronariene crește. La vârste înaintate, reducerea riscului este 

mai mică. Se consideră că alcoolul reduce riscul pentru bolile cardiace, mai mult decât un anumit 

tip de băutură. Există dovezi că alcoolul administrat în doze mici ar putea reduce riscul producerii 

demenței vasculare, litiazei biliare, deși aceste constatări nu sunt susținute în toate studiile. 

 Riscul decesului în urma consumului de alcool reprezintă o balanță între riscul de îmbolnăviri sau 

riscul de agravare a afecțiunilor provocate de alcool și reducerea riscului de afecțiuni cardiace (care 

apar cel mai adesea la vârstele înaintate), prin consumul de alcool. Această balanță demonstrează, 

cel puțin în Marea Britanie, că nivelul consumului de alcool, cu riscul cel mai scăzut de deces este 

zero sau aproape de zero grame la femei până la vârsta de 65 de ani, și mai puțin de 5 g de alcool 

consumat zilnic la femeile de/peste 65 de ani. În cazul bărbaților, nivelul consumului de alcool, cu 

gradul de risc cel mai scăzut de deces, este zero până la vârsta de 35 de ani, aproximativ 5 g de 

alcool consumate zilnic în cazul bărbaților de vârstă mijlocie, și mai puțin de 10 g consumate zilnic 

în cazul celor ce depășesc vârsta de 65 de ani (și probabil revine la consum zero la vârste foarte 

înaintate). În schimb, reducerea sau stoparea consumului conduce la efecte benefice la marii 

consumatori de alcool. În cazul afecțiunilor cronice, precum ciroza hepatică sau depresia, reducerea 

sau chiar întreruperea consumului este asociată cu o rapidă îmbunătățire a stării de sănătate. 

(ibidem) 

 Alcoolul afectează cu preponderenţă sexul masculin, fiind cauza a peste 6,2% din totalul 

deceselor în rândul reprezentanţilor acestui sex şi 1,1% în cazul femeilor. Rata poverii 

atribuibile consumului de alcool este de 7,4% în rândul bărbaţilor şi de 1,4% în cazul 

femeilor.(Global status report on alcohol and health 2011, WHO, 2011, p. X) 

 

 

Situaţia consumului de alcool în România 

 

 Datele existente în România pentru monitorizarea consumului de alcool sunt extrem de 

sărace şi discontinui. Singurele studii care s-au efectuat în România în ultimii 10 ani au fost 

studii internaţionale precum ESPAD (Anchetă în şcolile europene privind consumul de alcool şi 

alte droguri) sau HBSC (Comportamente legate de sănătate la copiii şcolari)”. (Notă referitoare 

la problematica consumului de alcool ca factor de risc asupra sănătăţii: situaţia actuală şi 

obiective”, Ministerul Sănătăţii, Direcţia de Sănătate Publică şi Control în Sănătatea Publică, 

Cabinet Ministru, 21 martie 2011). 
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Conform acestui raport, consumul de alcool pur/capita 15 ani+ a crescut în perioada 2008-

2010 la 10.4 litri, față de 8.8 litri, consum înregistrat în perioada 2003-2005, în timp ce 

rata consumului de acool neînregistrat s-a menținut la valoarea de 4 litri/capita 15 ani+. 

Consumul mediu de alcool înregistrat în anul 2010 în rândul băutorilor (de ambele sexe) 

este de 21.3 litri alcool pur/capita 15 ani +. Consumatorii de alcool de sex masculin au 

înregistrat un consum de 30.7 litri/capita, depășind de aproximativ trei ori consumul de 

alcool în rândul femeilor (10.9 litri).  

 14.3% din populația 15 ani + nu a consumat niciodată alcool. Aproximativ 18% din 

populația 15 ani + au renunțat la consumul de alcool, iar 32.4% se declară abstinenți în 

ultimele 12 luni.  

În anul 2010, prevalența episoadelor de consum dăunător de alcool a fost de 18.7 % 

în rândul bărbaților băutori (13.7 % din populația de sex masculin), respectiv de 2.7 % în 

rândul femeilor băutoare (1.7% din populația de sex feminin).  

Prevalența tulburărilor induse de alcool este de 2.4% în rândul populației 15 ani + 

comparativ cu valoarea de 7.5% la nivelul UE. Decalajul celor două valori indică o 

subevaluare și subraportare masivă a patologiei psihosomatice atribuibile consumului de 

alcool. În ceea ce privește dependența de alcool, datele relevă același fenomen al 

subevaluării și subraportării, valoarea acesteia fiind de 2% în rândul populației 15 ani + în 

România față de 4.0%, valoare înregistrată la nivelul UE.  

Morbiditatea generată de consumul de alcool în România 

 

  Datorită fragmentării sistemului informaţional privind morbiditatea şi a inconsistenţei 

datelor despre consum, se cunosc doar estimări realizate în studii internaţionale, care au utilizat 

în special datele referitoare la mortalitate. 

 Din punct de vedere al poverii bolii atribuibile consumului de alcool, România se 

caracterizează printr-un risc mediu (scor 3 pe o scală de la 1 la 5).  

 Conform unei estimări prezentate de Ministerul Sănătăţii: „în România mor anual 

peste 17000 de oameni datorită consumului de alcoo l,  iar peste jumătate dintre 

aceşt ia mor în per ioada act ivă a vieţ ii lor ( înt re 20 şi 64 de ani).  

 Mortalitatea la vârsta adultă (20-64 de ani), atribuibilă consumului de alcool este de trei 

ori mai mare la bărbaţi şi respectiv de 1,5 ori mai mare la femei, în România, comparativ cu UE 

15 (statele membre până în 2004).  
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 Între cauzele de mortalitate atribuibile consumului de alcool se numără accidentele 

(mortalitate de trei ori peste media UE 15), bolile cardiovasculare (mortalitate de două ori 

media UE10 - statele membre noi - şi de opt ori media UE15) şi ciroza hepatică (mortalitate 

peste dublul ţărilor UE15)”. (Notă referitoare la problematica consumului de alcool ca factor de 

risc asupra sănătăţii: situaţia actuală şi obiective, Ministerul Sănătăţii, Direcţia de Sănătate 

Publică şi Control în Sănătatea Publică, Cabinet Ministru, 21 martie 2011) 

 

 Ratele standardizate ale mortalităţii la persoanele 15 ani + (la 100.000 locuitori) 

înregistrează următoarele valori pentru intervalul 2000-2005: 

 Ciroză hepatică: între 60,2-71,6 la bărbaţi, 28,1-33,1 la femei; 

 Boala alcoolică a ficatului: 6,1-9,2 la bărbaţi, 1,8-2,4 la femei; 

 Accidente de trafic rutier: 19,4-21,5 la bărbaţi, 5,4-6,8 la femei; 

 Otrăviri: 5,7-7,8 la bărbaţi, 2,7-3,6 la femei; 

 Violenţe: 4,2-6,6 la bărbaţi, 1,4-2,3 la femei. 

  RISCURILE UNUI CONSUM ABUZIV DE BĂUTURI ALCOOLICE 

 

 Alcoolul este un agent dăunător care afectează o gamă largă de structuri și procese de la 

nivelul sistemului nervos central, care prin acțiunea lor conjugată asupra personalității, 

comportamentului și așteptărilor socio-culturale, reprezintă factor cauzal în vătămările 

intenționate sau neintenționate care se produc atât asupra consumatorilor, cât și a celor 

din jur. Aceste răni și vătămări includ violența între persoane, suicidul, homuciderea și 

accidentele secundare consumului de alcool. Consumul de alcool este un factor de risc 

pentru comportament sexual dăunător, boli cu transmitere sexuală și transmiterea infecției 

HIV.  

 Mai mult, alcoolul are efect teratogen, producând o serie de efecte negative asupra fătului, 

incluzând greutate mică la naștere, afectarea funcțiilor cognitive și alte distrofii datorate 

consumului de alcool. Acesta are afect neurotoxic asupra creierului aflat în dezvoltare, 

conducând la modificări structurale ale hipocampusului în adolescență, reducerea 

volumului creierului la adult. Alcoolul este un drog care creează dependență, similar altor 

substanțe aflate sub control internațional. Alcoolul este de asemenea imunosupresor, 

crescând riscul bolilor transmisibile, inclusiv TBC. Băuturile alcoolice și etanolul sunt 

considerate a avea potențial carcinogen, conform Agenției Internaționale pentru Studiul 

Cancerului. 
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Adulții tineri (în special bărbații) prezintă cel mai mare risc de deces datorită consumului în 

exces de alcool. Creierul adolescenților este în mod particular sensibil la consumul de alcool și cu 

cât debutul consumului de alcool este mai tardiv, cu atât este mai puțin probabil, ca ulterior în viața 

de adult să apară probleme legate de consumul de alcool sau dependență de alcool . 

Sindromul alcoolic fetal este o tulburare gravă de dezvoltare cauzată de expunerea fătului la 

alcool în perioada prenatală, având ca şi caracteristici clinice: malformaţii cranio-faciale 

caracteristice, retard de creştere (întârziere în creşterea intrauterină şi eşecul de a prospera 

postnatal), disfuncţia SNC (tulburări cognitive, dificultăţi de învăţare sau comportament 

hiperactiv).  

Expunerea prenatală la alcool este de interes pentru sănătatea publică din următoarele 

motive: retardul mental este o principală cauză, tulburările sindromului alcoolic fetal sunt asociate 

cu anomalii fizice şi de neurodezvoltare, anomaliile survin în toate grupurile socio-economice şi se 

întâlneşte la toate rasele şi etniile. Nu se cunoaşte exact cantitatea de alcool care poate determina 

apariţia acestui sindrom, fiind descrise cazuri cu consum ocazional, până la consumul cronic de 

alcool. 

În ceea ce privește tratamentul sindromului alcoolic fetal, cel mai important este prevenţia,  

cu evitarea expunerii materne la alcool pe perioada sarcinii, corectarea defectelor congenitale 

asociate, tratamentul deficienţelor cognitive şi comportamentale cu medicamente psihoactive, 

educaţie specială.  

 Prognosticul tulburării este rezervat, majoritatea pacienţilor având probleme de sănătate 

mintală (95%). La vârstă școlară, majoritatea pacienților vor deveni consumatori nocivi de alcool 

și/sau alte droguri de abuz, vor înregistra eşec şcolar, tulburări de comportament cu delicvenţă 

(60%), comportament sexual inadecvat (52%). La vârsta adultă, majoritatea pacienților vor fi 

incapabili de a trăi independent (82%). 

 

 

 Impactul consumului nociv de alcool este mai mare în rândul generaţiilor mai tinere de 

ambele sexe; 

  Nivelul efectelor nocive ale alcoolului, mai ales în rândul persoanelor vulnerabile, pe 

şosele şi la locul de muncă, rămâne ridicat în statele membre. Potrivit estimărilor, 15 % 

din populaţia adultă a UE consumă alcool la un nivel nociv şi în mod periodic, între 
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cinci şi nouă milioane de copii din familiile din UE sunt afectate negativ de alcool, iar 

consumul nociv şi periculos de alcool este factorul care cauzează aproximativ 16 % din 

cazurile de neglijări ale copiilor şi de abuzuri împotriva acestora şi aproximativ 60000 

de naşteri de copii subponderali în fiecare an sunt cauzate de consumul nociv de alcool; 

 În ultimii 40 de ani s-a înregistrat o uniformizare a nivelului consumului de alcool, cu 

creşteri în centrul şi nordul Europei, precum şi o scădere considerabilă a consumului în 

sudul Europei;  

 Modul de comercializare a alcoolului, alături de influenţa altor factori relevanţi, precum 

rolul familiei şi mediul social este un factor care creşte probabilitatea ca adolescenţii şi 

copiii să înceapă să consume alcool sau să consume cantităţi mai mari odată ce au ajuns 

consumatori; 

 Disponibilitatea alcoolului a crescut în UE în perioada 1996-2004. Politicile naţionale 

adecvate de stabilire a preţului la alcool, mai ales atunci când sunt asociate altor măsuri 

preventive, pot influenţa nivelul consumului nociv de alcool şi efectele nocive asociate, 

în special în rândul tinerilor;  

 Aspectele privind alcoolul sunt de importanţă comunitară, dat fiind elementul 

transfrontalier şi efectul negativ asupra dezvoltării economice şi sociale, precum şi 

asupra sănătăţii publice. 
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