
CE POȚI SĂ FACI?
•      Apelează la un specialist
•      Apelează la un prieten bun, cere-i ajutorul !
•      Comunică-i partenerului că tu crezi ca are nevoie de ajutor !
•      Oferă-i sprijinul: „Doresc să te ajut şi să te sprijin, dacă vrei ! ...”
•      Recomandă-i să intre pe www.alcohelp.ro şi să evalueze singur 
dacă are sau nu un consum problematic de alcool 
•      Spune-i cum te afectează consumul lui/ei !
•      INDIFERENT DE CE DECIDE PERSOANA CARE CONSUMĂ, 
TU POŢI SĂ FACI CEVA PENTRU TINE !

•      Te poţi adresa medicului de familie, unui psihiatru sau unui 
consilier (psiholog, asistent social, asistent medical)
•      De asemena, poţi intra pe site-ul www.alcohelp.ro
Acolo vei putea primi informaţii şi ajutor în a  lua nişte hotărâri şi a le 
pune în practică.

Toate serviciile sunt oferite în condiţii de confidenţialitate !

AlcoHelp a fost creat și implementat cu sprijinul 
transparent și necondiționat al HEINEKEN România

CU CINE AI PUTEA VORBI DESPRE
CONSUMUL DE ALCOOL AL 
RUDEI/PRIETENULUI TĂU?

www.alcohelp.ro

ALCOOLUL
A CUI ESTE PROBLEMA?

„DOAR UN PĂHĂREL, CE RĂU POATE SA-ŢI FACĂ? 
DUPĂ ATÂTA TIMP ?”

O perioadă de abstinenţă nu garantează capacitatea de a 
consuma din nou, în mod controlat, alcool.

Doar pentru că cineva a fost abstinent o perioadă de timp, nu 
înseamnă că de acum poate din nou să consume controlat!

E DOAR UN COPIL.. CE POATE SĂ ÎNŢELEAGĂ EL? ...   
Copiii sunt extrem de sensibili la problemele care apar între 
părinţi, iar consumul abuziv de alcool al unuia sau ambilor 

părinţi le poate afecta dezvoltarea psihologică pe termen lung.

.
Consumul abuziv de alcool al părinților afectează copilul, atât în 
mod direct cât și indirect. Pe lângă abuzul fizic sau verbal, un 
copil se poate simți abuzat emoțional și psihologic într-un mediu 
în care există un consum problematic de alcool. Copiii care trăiesc 
într-un astfel de mediu, au o predispoziție crescută în a dezvolta 
tulburări de comportament, adicții, anxietate sau depresie

Contact 
 Tel/fax: 021.334.84.06

    office@aliatong.ro
    www.alcohelp.ro , www.aliatong.ro

„DACĂ AI ŢINE CU ADEVĂRAT LA MINE ŞI LA COPII, 
N-AI MAI BEA... ”

Continuarea consumului nu este o dovadă a lipsei de iubire, ci a 
faptului că persoana a pierdut capacitatea de a avea control

Adesea, cei care consumă problematic alcool sunt conştienţi de 
efectele pe care comportamentul lor îl are asupra celorlalţi 
(partener, copii, prieteni) şi se simt vinovaţi şi ruşinaţi din această 
cauză. Continuarea consumului ţine de dificultatea de a rezista 
sevrajului, poftei sau de faptul că persoana crede că, în anumite 
situaţii, nu se poate descurca decât dacă bea.

  



când devine alcoolul
o problemă ?

Există multe moduri de a consuma alcool, dintre care unele pot 
da naştere la probleme atât pentru cei care consumă cât şi pentru 
cei din jur (familie, rude, prieteni, colegi)

1 UNITATE ALCOOL (1 U) = 12g alcool pur.

Aceasta se regăseşte cu aproximaţie în:

 1 sticlă bere (330 ml) ; 

1 pahar vin (125 ml) ; 

1 cinzeacă/shot (40 ml spirtoase)

            ABSTINENȚA - reprezintă decizia personală de a nu 
consuma nici un fel de bautură alcoolică. 
          CONSUM SOCIAL - este consumul de alcool care nu pune 
probleme şi care poate fi ţinut sub control. Limitele stabilite de 
Organizaţia Mondială a Sănătăţii pentru acest tip de consum sunt:
•    cel mult 2 unităţi/zi la bărbaţi SAU sub 4 unităţi la o ocazie
•    cel mult 1 unitate/zi la femei SAU sub 3 unităţi la o ocazie
•    cel mult 1 unitate/zi indiferent de sex, după vârsta de 60 de ani
          CONSUM ABUZIV- este un mod de a consuma alcool din 
când în când, în cantităţi mari. Problemele care pot apărea în acest 
caz pot fi: consum la volan, accidente acasa, pe stradă cu vătămare, 
pierderea unor lucruri de valoare, lipsa de la serviciu, comiterea unor 
acte pe care, în mod normal, persoana nu le-ar face. Între perioadele 
de consum, persoana poate reveni la un consum social sau 
abstinenţă.
          DEPENDENȚA DE ALCOOL 
Este consumul de alcool caracterizat, printre altele, prin: 
•   consum zilnic de cantităţi, în general mari, de alcool
•   dimineaţa, consumatorul se simte rău şi are nevoie să bea ceva 
doar pentru a putea să desfăşoare activităţile normale
•   consumatorul petrece mult timp în activităţi care includ alcoolul: 
se intâlneşte cu alţi consumatori, se gândeşte mult timp cum să facă 
rost de alcool şi se implică în activităţi care i-ar procura băutura
•   consumatorul renunţă la activităţile obişnuite (petrece mai puţin 
timp cu familia, la serviciu, cu prietenii care nu consumă)
•   consumul continuă, în ciuda faptului că, consumatorul poate să 
sufere de pe urma consecinţelor negative asociate (boli, pierderea 
slujbei, conflicte în familie). 

Toate problemele date de consumul de alcool pot avea 
consecinţe negative şi  merită să vă adresaţi unui 
specialist!

„EU NU AM NEVOIE DE NIMIC, NUMAI SĂ TE FACI 
TU BINE...” 

 Problemele legate de consumul de alcool nu se tratează cu 
sacrificii umane!

Adesea cei care trăiesc cu o persoană care are o problemă legată 
de  consumul de alcool tind să uite de propriile nevoi, 
dăruindu-se salvării celuilalt. Nevoile tale sunt cel puţin la fel de 
importante ca nevoile partenerului tău şi ai dreptul să le iei în 
seamă şi să vrei să le împlineşti!

„ŞI-AM JURAT CĂ N-OI MAI BÉ /DARĂ NU MA POT 
ŢINÉ ...”  

Consumul problematic de alcool reprezintă o boală şi nu o 
chestiune de voinţă!

Deseori, rudele unei persoane cu consum problematic de alcool 
cred că dacă el/ea continuă să bea o face pentru că nu are 
suficientă voinţă. De cele mai multe ori, persoana nu mai are 
capacitatea de a controla consumul şi nu ştie ce altceva să facă în 
situaţiile în care simte dorinţa puternică de a consuma alcool.

„A FOST ODATĂ CA NICIODATĂ...”
Oricine poate dezvolta o problemă legată de consumul de alcool!

Adesea, persoanele apropiate sunt foarte conştiente de diferenţa 
dintre "omul de odinioară", când alcoolul nu reprezenta o 
problemă şi "omul de acum". Ele se întreabă dacă este în vreun fel 
vina lor că s-a ajuns la această situaţie. Apariţia unei probleme 
legată de consumul de alcool nu ţine numai de ce se întâmplă în 
viaţa persoanei. Un rol foarte important îl joacă ereditatea 
(dacă au existat astfel de probleme printre rudele de sânge ale 
consumatorului) şi efectul alcoolului asupra creierului şi 
organismului.

„VINDECA-L-AŞ ŞI N-AM CUM ...” 
În lipsa unei decizii personale din partea celui care 

consumă problematic alcool, orice tentativă din 
exterior împotriva voinţei sau fără ştiinţa acestuia nu 

poate avea succes pe termen lung!

Multe rude/prieteni încearcă numeroase strategii pentru a-l 
determina pe consumator să renunăţe la băutură sau să-l 
convingă să renunţe. Unii işi reorganizează programul pentru a 
petrece cât mai mult timp împreună, pun băutura sub cheie şi 
instituie un program de consum controlat, unele femei se 
gândesc că dacă ar avea un copil, noua situatie ar putea schimba 
ceva în comportamentul de consum al partenerului/părintelui. 
Este extrem de periculos şi, practic, ineficient, pe termen lung să 
pui în mâncarea/băutură, pe ascuns, medicamente anti-alcool!!

„AŞA SĂ SE FACĂ NASUL CELUI CARE MINTE ? ...” 
Orice discuţie cu un consumator problematic de alcool, 

pentru a avea un rezultat, trebuie să aibă loc în 
momentul în care acesta a ieşit de sub influenţa 

alcoolului.

Discuţiile cu o persoană aflată în stare de intoxicaţie nu pot avea 
efect de lungă durată asupra acesteia. Alcoolul afectează atenţia, 
capacitatea de concentrare şi memoria. Certurile cu o persoană 
intoxicată pot degenera în violenţă, pentru ca alcoolul slabeşte 
capacitatea de a ne ţine sub control emoţiile. De asemenea, a 
încerca să faci persoana să "recunoască" că a băut este o acţiune 
frustrantă şi inutilă.

„HAI SĂ VĂD, POŢI ? ... ”
A pune un fost consumator problematic de alcool la 

încercare, a-i presăra capcane în cale nu reprezintă un 
ajutor, dimpotrivă !!

Uneori, rudele unui fost consumator problematic de alcool care 
menţine abstinenţa, încep să-l pună la încercare şi să verifice 
dacă, într-adevar, poate rezista "ispitei". Este extrem de periculos 
să fie lăsate în acest scop sticle sau pahare de băutură pe care 
persoana să le găsească atunci când nu se aşteaptă. Pentru unii, 
însăşi a ţine băutură în casă poate fi o problemă.


