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Висок риск и/или
алкохолна зависимост

Лица, консумиращи
алкохол с умерен риск

над 28 UBE
(стандартна питейна единица) жени
над 42 UBE мъже

17-28 UBE жени
28-42 UBE мъже

Лица, консумиращи
алкохол с нисък риск

Въздържатели

по-малко или равно
на 17 UBE жени
по-малко или равно

на 28 UBE мъже

� Замени алкохолните напитки с така наречените “безалкохолни” или с не
съдържащи алкохол напитки: разхладителни напитки, сокове, кафе, чай...

� Замени напитките с по-висок градус с други с по-нисък градус.
� Консумирай по-малки количества: малка бира вместо цяла бира, малко

питие вместо чаша...
� Забави часа за започване на пиенето. Започни да пиеш по-късно.
� По отношение на обществени събития, които благоприятстват консума-

цията на алкохол:
— опитай се да ги избягваш
— предварително си определи граница
— намали времето за престой

� Търси алтернативи на ситуациите, в които се консумира алкохол: хобита,
спорт, четения или друг вид събирания

� Ако пиеш вино с храната:
— не пий повече от чаша на едно хранене
— ако си в ресторант, внимавай с постоянното допълване от страна на

сервитьора
� Опитай се да се откажеш от алкохола извън храненията и вкъщи (питиета

обикновено са по-големи отколкото в бара).

Cтратегии за намаляване
на консумацията на алкохол
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Агресивност, ирационално поведение
Спорове, насилие
Депресия, раздразнителност

Алкохолна зависимост
Загуба на паметта

Преждевременно остаряване
Пиянски нос

Отслабване на сърдечния мускул
Сърдечна недостатъчност

Анемия
Изменения в коагулацията

Рак на гърдата
Дефицит на витамини. Кръвотечения

Сериозни възпаления на стомаха.
Повръщане. Диария. Недохранване

При мъжете: загуба на
сексуалната потентност. При

жените: риск от раждане на дете
с малформации, умствена

изостаналост или с
ниско тегло при раждането

Възпаление на панкреаса

Рак на гърлото и устата

Язва

Чести настинки
По-малка резистентност към инфекции
Увеличаване на риска от пневмония
Увреждане на черния дроб

Треперене на ръцете
Сърбеж на пръстите
Изтръпване, болки

Отслабване, което
води до падания

Изтръпване и сърбеж
на пръстите на краката

PРезултати от рисковата консумация

Високорисковата консумация на алкохол може
да доведе до социални, законови, медицински,

домашни, трудови и финансови проблеми.

Също така може да намали очакваната
продължителност на живота ти и да
причини катастрофи или смърт при
шофиране в пияно състояние.
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1 букса от която и да било бира
(например 330 мл при 5%)

или
1 “малко питие” дестилиран алкохол

(уиски, джин, водка, ракия и др.)
(например 40 мл при 40%)

или
1 чаша вино, херес или шампанско

(например 140 мл при 12% или
90 мл при 18%)

1 чаша
дестилиран
алкохол
(уиски, джин,
водка)

или
1 коктейл
или
комбинирано
питие

� Да не се приемат повече от две стандартни
питейни единици на ден

и
� Да не се пие поне два дни в седмицата

KКакво означава нискорискова
консумация на алкохол?

Какво представлява една стандартна питейна единица?
1 единица 2 единици
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3Знаеш ли колко пиеш?

Записвай си това, което консумираш в стандартни питейни единици (UBE)

UBE
Консумация през работни дни

Световната Здравна Организация
препоръчва да не се надхвърля:

Консумация през почивни дни

Количество Дни Общо

� Жени:
17 UBE/седмично,
2 UBE/дневно

� Мъже:
28 UBE/седмично,
4 UBE/дневно
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TТрябва ли да спра да пия или п

Мога да продължа да пия в рамките
на нискорисковата консумация ако:

Световната Здравна Организация препоръчва д

� През последната година съм прекарал по-
голямата част от времето си като пия при
нива на нисък риск без да имам проблеми
и

� Нямам сутрешно треперене
и

� Обичам да пия на нискорисково ниво

Мога да избера нискорискова консумация на алкохол ако
и трите условия могат да се приложат в моята ситуация
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Oи просто да намаля пиенето?

Трябва да спра да пия ако:

а да не се пият повече от 2 единици на ден

� Съм се опитал вече да намаля консумацията
но без успех
или

� Страдам от сутрешно треперене по време на
период на засилена консумация
или

� Имам високо артериално налягане, бременна
съм или имам чернодробно заболяване
или

� Приемам медикаменти, при които не се
препоръчва употреба на алкохол.
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Алкохолът:
� НЕ е храна, но води до напълняване

Алкохолът допринася за акумулирането на мазнини в организма.
Всяка стандартна питейна единица внася около 70 калории.

� НЕ се бори със студа, а охлажда
Алкохолът води до загуба на топлина при разширение на
кръвоносните съдове на кожата.

� НЕ дава сили, само така изглежда
Причинява у пиещия фалшивото усещане за липса на умора.
Алкохолът е враг на спорта.

� НЕ е лекарство, носи много рискове
Ако се прехвърлят препоръчителните граници води до физически
увреждания.

� НЕ е стимулатор на апетита
С течение на времето води до гастрит и липса на апетит.

� НЕ е стимулатор на нервната система, подтиска я
Макар, че може да причини известна еуфория в първите мигове,
забавя много мозъчни функции, като засяга преждевременно
рефлексите, мозъчните способности и самоконтрола.

MМитовете за алкохола

Н
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AАлкохолът не те прави ...

Нито по-висок/-а

Нито по-секси
Нито по-общителен/ общителна

Нито по-приятен/ приятна
Нито по-силен/силна

Нито по-интелигентен/ интелигентна
Нито по-ексцентричен/ ексцентрична
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3Запомни...

� Алкохолът благоприятства злополуките, дори да
не се чувстваш пил.

� Може да бъде по-забавно, но времето ти за
реакция ще бъде по-бавно и твоят мозък –
по-малко сигурен.

� Дори с две чаши вино нараства риска от
злополуките. Те могат да се случат в дома ти, на
работа или на пътя.

� Един от всеки трима мъртви шофьори на пътя
има нива на алкохола над законно допустимите.
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