
randul populatiei avantajate.

Modelul de consum si, uneori, tipul de alcool consumat, consumul de alcool al parintilor si

statutul socioeconomic dezavantajat amplifica acest decalaj.

Directia de Sanatate Publica Vas lui organizeaza in luna iulie 2018 campania de Informare

Educare-Comunicare cu titlul:

"LUNA NATIONALA A INFORMARII DESPRE EFECTELE CONSUMULUI DE ALCOOL"

Sloganul campaniei este: .Alcoelul nu este 0 rezolvare!".

Scopul camparuei este de a informa populatia vulnerabila cu privire la efectele consumului

daunator de alcool.

Mesajul cheie al campaniei este: "Tinerii care se confrunta cu lipsuri materiale, boli,

probleme familiale, carente in educatie, lipsa locuintei sau discriminare pot fi predispusi sa consume

alcool in cantitati mari si de la varste mai timpurii, iar consecintele alcoolului asupra sanatatii ~i vietii

pot fi mai severe decat la semenii lor. Desi aproape jumatate dintre tineri declara eli bautura ii ajuta sa

uite de probleme, .Alcoolul nu este 0 rezolvare!"

La nivelul unitatilor primire urgente din cadrul spitalelor din judetul Vaslui s-au prezentat in
anul 2017 un numar de 578 de pacienti.

Total
Grupa de varsta

pacienti
Sub 15 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50
ani ani ani ani ani ani ani ani ani+

578 5 18 16 42 45 86 79 84 203

Campania se adreseaza tinerilor din grupurile vulnerabile: copii in situatie de rise ridicat

(saracie, dezagregare familiala, delicventa juvenila, copii aflati in sistemul de protectie de stat, copiii

strazii), tineri de peste 18 ani care parasesc sistemul de protectie de stat, tineri cu dizabilitati fizice sau

mentale, dependenti de droguri, etnie roma, sorneri, tineri cu venituri reduse, tara adapost, nivel scazut

de educatie, comunitati rurale la risco
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Oonform Organizatiei Mondiale a Saniitiitii, aleoolul este a treia cauza de boala si moarte

prematura pentru populatia generala.

In randul adolescentilor si tinerilor cu varsta cuprinsa intre 10 si 24 de ani, alcoolul este

principalul factor de rise, fiind responsabil p ntru 7% din anii de viata traiti cu incapacitate sau pierduti

prin deces prematur.

In randul tinerilor, unul din zece ecese la femei si unul din patru decese la barbati este

legat de alcool. Aproximativ 80% din ado scentii rornani in varsta de 16 ani au consumat eel putin 0

data in viata 0 bautura alcoolica si aproape treime au trecut prin mai multe episoade de ebrietate.

Varsta medie la care tinerii incep s bea este 14 ani, numarul baietilor care incep sii consume

alcool dublandu-se pe parcursul ani lor e liceu. Adolescentii si tinerii in varsta de pana la 25

ani reprezintii 0 populatie in mod pa ticular la rise, datorita perceptiei inadecvate asupra

riscurilor.

In general, tinerii sunt expusi onsecintelor de scurta durata ale aleoolului, cum sunt

starea de ebrietate, agresiunile fizice, decesele accidentale sau problemele cu politia, Cu cat

varsta de debut a consumului de aleool ste mai timpurie, cu atat este mai puternica relatia sa cu

aleoolismul cronic, cu abstinenta de scurt duratii si cu prezenta unor consecinte severe asupra starii de

sanatate si vietii sociale.

Cea mai inalta vulnerabilitate atii de efectele aleoolului 0 au adolescentii care incep sa

consume bauturi alcoolice inainte de a i plini 15 ani, acestia avand un rise intre patru si sapte ori mai

mare de a deveni mari bautori fata de c i care incep sa bea mai tarziu. Aproximativ 15% din acestia

vor intruni criteriile pentru dependenta de aleool pana la sfarsitul adolescentei. Desi adolescentii

romani se situeazii in categoria biiutorilo moderati, studiile internationale atentioneaza asupra faptului

ca "elevii romani sunt tentati sii ofere raspunsurile pe care Ie considera dezirabile social, ceea ce

inseamnii cii nivelul consumului de aleo I este probabil mai mare decat cel raportat." In cazul tinerilor

expu~i unor factori de vulnerabilitate, .scurile asociate consumului sunt cu mult mai mari decat in
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