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COMUNICAT DE PRESA
LUNA NATIONALA A INFORMARII DESPRE EFECTELE CONSUMULUI DE ALCOOL

IUNIE 2022

Directia de Sanatate Publica Judeteana Vaslui, in parteneriat cu asistentii medicali comunitari

~imediatorii sanitari din judet, desfasoara pe toata perioada lunii iunie 2022 campania de informare

educare-constientizare: Consumul de biiuturi alcoolice iIi afecteazii siiniitateal Nu meritii sa ristil

Informeazii-tel - Luna nationala a informarii despre efectele consumului de alcool, cu tema

prevenirea consumului riscant, nociv ~i extrem de nociv de alcool ~i a efectelor consumului de

alcool.
Scopul campaniei este de a informa populatia generala adultd despre efectele consumului de

alcool si a nivelului consumului personal, pentru a contribui la formarea unor valori si atitudini

pozitive fata de stilul de viata sanatos si la stimularea schimbarilor in comportamentul cu rise legat de

consumul de alcool.

Prima saptamana a lunii iunie, Siiptamdna AUDIT este dedicata promovarii posibilitiitii de

testare pe toatii durata lunii iunie 2022 a populatiei adulte cu ajutorul chestionarului AUDIT, eel

mai folosit instrument de evaluare a consumului de alcool.

in aceasta perioada, toata populatia cu varsta peste 18 ani are posibilitatea de a i~i evalua

consumul personal de alcool cu ajutorul chestionarului AUDIT, accesand

linkul: https:lltestare.testareaudit.rol#!/home.

Nu exista 0 "limita de siguranta" in ceea ce priveste consumul de bauturi alcoolice!

Riscul de deteriorare a sanatatii creste odata cu fiecare bauturf alcoolica consumatal

Consumul de alcool este a treia cauza de boala si deces prematur pentru populatia generala,

fiind responsabil la nivel mondial pentru mai mult de 200 de boli, conform Organizatiei Mondiale a

Sanata!ii.



In Romania, 80% din barbati si 55% din femei sunt consumatori de alcool iar 67% din barbati

si 31% din femei au un consum excesiv. In anul 2017, nivelul mortalitatii datorate alcoolului a fost de

44,33 decese la 100.000 de locuitori in randul populatiei de 15-49 ani, de 308 decese la 100.000

locuitori la grupa de varsta 50-59 ani si de 793 decese la 100.000 la populatia de peste 70 ani.

La nivelul judetului Vaslui, conform datelor raportate la Directia de Sanatate Publica

Judeteana Vaslui, de catre Unitatile de Primiri Urgente din cadrul spitalelor, situatia consumatorilor de

alcool in trimestrul I al anului 2021 si aceiasi perioada a anului 2022 se prezinta astfel:

Consumatori de alcoolla nivel

Trimestrul I unitatilor de Primiri Urgente

din cadrul spitalelor

Anul2021 122

Anul2022 190

In contextul scaderii consumului de alcool in aproape toate tarile europene, este esential ca si

in Romania populatia sa fie informata cu privire la riscurile ~ipericolele pentru sanatate, astfel incat sa

reduca consumul de alcool pana la limita in care sa poata ramane in siguranta si sanatosi.

Campania este finantata de catre Ministerul Sanatatii prin Programul National de Evaluare ~i

Promovare a Sanatatii ~i Eucatie pentru Sanatate, Suportul metodologic al campaniei este asigurat de

Institutul National de Sanatate Publica.
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