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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

Пирамидата на пиещия
промяна на навицитепромяна на навиците

Начини за запознанство с лица, които не пият или го правят в рамките на нискорисковата консумация

Начини за опитване за избягване на отегчението/ скуката

Как да запомня плана си
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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

Също така може да намали очакваната
продължителност на живота ти и да причини
катастрофи или смърт при шофиране в пияно състояние.

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

домашни, трудови и финансови проблеми.

Резултати от рисковата консумация
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Какво означава нискорискова консумация на алкохол?

Какво представлява една стандартна питейна

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

� Да не се пие поне два дни в седмицата

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

1 единица 2 единици
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Знаеш 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

Interior problemas alcohol  25/2/08  12:54  Página 3



TТрябва ли да спра да пия или п

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

Световната Здравна Организация
препоръчва 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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Как мога да променя моите навици за консумация на алкохол?
Първа стъпка

Базиран на скорошни изследвания за ефектите от алкохола, тук
има списък на ползите, които можеш да очакваш ако намалиш
консумацията. Прочети ги и избери трите причини, които
считаш за най-добри за теб. Избери онези, които могат да те
накарат да намалиш твоята консумация на алкохол.

Ако пия в рамките на границите на нисък риск:
� Ще живея по-дълго време (вероятно между пет и десет

години повече).
� Ще спя по-добре.
� Ще бъда по-щастлив.
� Ще спестя много пари.
� Моите връзки ще се подобрят.
� Ще бъда млад за по-дълго време.
� Ще постигна повече неща в живота.
� Ще имам възможността да достигна до напреднала възраст

без преждевременни увреждания на мозъка ми.
� Ще бъде по-добър в работата си.
� Ще ми бъде по-лесно да остана слаб/-а, тъй като

алкохолните напитки съдържат много калории.
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� Ще бъда по-малко предразположен към депресии и
самоубийство (вероятно около 6 пъти по-малко).

� Ще имам по-малка вероятност да умра от сърдечна болест или
от рак.

� Останалите ще ме уважават.
� Ще бъда по-малко предразположен към проблеми с полицията.
� Възможността да умра от чернодробно заболяване ще се

намали драстично (около 12 пъти по-малка).
� Ще бъде по-малко вероятно да умра от злополука с кола

(около 3 пъти по-малко).
� ЗА МЪЖЕТЕ: сексуалните ми функции вероятно ще се подобрят.
� ЗА ЖЕНИТЕ: - Ще съществуват по-малко възможности за

възникване на нежелана бременност. – Ще съществуват по-
малко възможности да увредя детето си докато е в утробата ми.

Когато избереш три добри причини да намалиш твоята
консумация, отбележи ги в края на наръчника, в раздел “Създай
твоя план за промяна на навиците”.
Сега имаш по-ясна представа в съзнанието си за това, което
можеш да очакваш ако продължаваш да пиеш твърде много и
по-ясна представа за бъдещето си, ако спреш да пиеш или
пиеш в рамките на нискорисковата консумация на алкохол.
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Втора стъпка

Твоето желание да пиеш твърде много вероятно се
променя заедно с твоето настроение, хората с които си и
дали алкохолът е лесно достъпен.
Помисли за последния път когато пи твърде много и се
опитай да се спомниш кои са факторите, които
допринесоха за това. Кои ситуации могат да те накарат да
пиеш твърде много в бъдеще?

Например, тук имаш списъка на един човек:

Сиатуции, в които останалите пият и очакват и аз да пия.
Когато се чувствам отегчен и депресиран, по-специално през уикендите.
След семеен спор.
Когато съм с приятелите си.
Когато съм сам вкъщи.

Ситуации, които биха могли да ме накарат да пия твърде много:

Високорискови ситуации
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� Празници � Определени хора
� Фестивали � Напрежение
� Семейство � Усещане за самота
� Барове � Вечери с приятели
� Настроение � Отегчение
� След работа � Безсъние
� Разправии � Уикенди
� Критика � След получаване на заплата
� Чувство за вина � Когато останалите пият

Използвай следващия списък за да си помогнеш да определеш
четири ситуации, в които си по-склонен да пиеш твърде много:

Когато избереш четири рискови ситуации или настроения,
които представляват по-голям проблем за теб, отбележи ги на
страниците в края на наръчника, в раздел “Създай твоя план
за промяна на навиците”.
Следващата задача е за постигане на форми за контролиране
на тези ситуации без пиене над препоръчителните граници.

Ако пия в рамките на нисък риск:
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Трета стъпка
Контрол на рисковите ситуации

Рискова ситуация 1

Какво да направиш когато се чувстваш привлечен?
Опитай се да отговориш на следния въпрос:
Как мога да съм сигурен, че няма да се изкуша да пия твърде
много и ако бъда изкушен, какво да направя за да се спра?
Тази задача не е лесна, но може да бъде по-лесна ако намериш
друго лице, което да ти помогне и заедно преговорите
следните стъпки:
� Избери една от твоите високорискови ситуации.
� Помисли за различни начини да я избегнеш или контролираш.
� Избери две от тези форми за да опиташ. Запиши ги в раздел

“Създай твоя план за промяна на навиците” в края на
брошурата.

По-долу имаш примера на един човек за преодоляване на
изкушението за пиене с приятели след работа.

пийване с приятели след работа
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Форми за преодоляване на ситуацията без твърде много пиене

Двете стратегии, които ще изпробвам

Да се прибера вкъщи вместо да отида да пия.
Да правя друго нещо, например упражнения.
Да огранича броя на дните за пийване с приятели след работа.
Никога да не пия повече от две питиета.
Да сменя на безалкохолни напитки след две питиета.
Да сменя приятелите.
Да работя до по-късно.

Да огранича броя на дните за пийване с приятели след работа.
Да сменя на безалкохолни напитки след две питиета.

Осъзнай, че по всяка вероятност някоя от идеите няма да
проработи. Това няма значение в момента на измислянето на идеи.
Помисли само за такива, които можеш да осъществиш и тогава
реши кои вероятно ще са тези, които ще проработят при теб.
Когато си избрал два начина за справяне с високорисковата
ситуация, премини на следващата докато приключиш с двете форми
на изправяне пред всяка една от четирите високорискови ситуации.
Следващата сфера от живота ти, за която трябва да мислиш е
връзката ти с останалите. Ако можеш да увеличиш броя пъти
седмично, през които се наслаждаваш на компанията на други лица
без да пиеш над допустимите граници, значи нямаш нужда от
консумация на толкова много алкохол.
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Как да действаш в определени ситуации?

Хората се нуждаят от хора
Първото, което трябва да се запомни, е че по-голямата част от
нас има нужда от другите. Имаме нужда от обвързване. На второ
място, един от най-добрите начини едно лице да пие в
нискорискови граници е да има приятели, които пият в тези
граници. На трето място, ще увеличиш вероятността да
създадеш нови социални контакти, при които можеш да
опознаеш нови личности.
Поради това следващата задача, която трябва да си поставиш е
да мислиш за начини да попадаш в такива ситуации. Отново
използвай метода да измислиш колкото идеи можеш и след това
избери две от тях, които вероятно ще заработят добре при теб.

Задача
Да попадам ситуации, при които ще бъда с други, които пият в
рамките на нисък риск.
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Идеи
� Да се запиша в спортен клуб или в развлекателен клуб.
� Да участвам в общности мероприятия (неправителствени

организации, църковни).
� Да сътруднича на училището на моя син или дъщеря.
� Да каня хора в къщи по-често.
� Да посещавам роднини по-често.

Запиши в раздел “Създай твоя план за промяна на навиците”
двете избрани форми за запознанство с хора, които пият в
нискорискови рамки.
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Какво да правим с отегчението?
Ако отегчението допринася за твоята консумация над нискорисковите граници,
помисли за дейности, които представляват интерес за теб и избери две.
� Кое ти е създавало удоволствие в миналото? (спорта, ръчното

изработване на предмети, езиците, ходенето на плаж, полето,…)
� Кои неща биха могли да ти създадат удоволствие, ако не се

притесняваше от провал? (рисуване, танцуване, …)
� Как би се забавлявал сам? (дълги разходки, свирене на музикален

инструмент, шиене, …)
� Кое ти създава удоволствие да правиш с другите? (да говориш по

телефона, да играеш,…)
� Кое нещо, което струва малко ти създава удоволствие? (да отида на

разходка, …)
� Кои занимания са ти създавали удоволствие в различни моменти?

(сутрин, в почивните дни, през пролетта, през есента, …)
Запиши двете дейности, които си избрал в раздел “Създай твоя
план за промяна на навиците”.
Например: Двете форми за избягване на скуката/ отегчението са:

Да стана част от някаква общност (в библиотеката, църквата, женски организации и др.) или
да участвам в образователни курсове за възрастни (например рисуване, боядисване и др.)
Да правя редовно упражнения (плуване, бягане и др.) или да се запиша в спортен клуб.
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Забележка относно депресията

Много хора пият защото са депресирани. Депресията се
характеризира с тъга, загуба на интерес и по-малко енергия.
Други симптоми включват загубата на доверие и
самоуважение, безпричинни усещания за вина, мисли за
смъртта и самоубийство, намалена концентрация и нарушение
на съня и апетита.
Ако си се чувствал депресиран в продължение на две или
повече седмци, трябва да потърсиш помощта на лекар.
Лечението помага. По време на лечението на депресията
трябва да спреш да пиеш, тъй като алкохолът действа
депресивно и ще забави твоя резултат от лечението.
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Как да бъдеш постоянен и твърд в плановете си
Попълни и запази раздела “Създай твоя план за промяна на навиците”.
Това ще е твоят план образец за следващите седмици. Трябва да
преговаряш плана си всеки ден. Ако не го правиш, ще го забравиш, и
най-вече когато си в опасна или изкушаваща ситуация. По-долу имаш
най-добрата форма да се увериш, че помниш своя план.
Мисли по време на всяко действие, които осъществяваш по няколко
пъти през деня (пийване на чаша кафе, миене на ръце и др.)

Винаги когато извършваш тази дейности (например: пиене на кафе)
преговаряй набързо своя план наум.

1. Мисли за твоя план за консумация.
2. Причина да я намалиш.
3. Опасни ситуации.
4. Начини да я контролираш.

Мисли също така за плановете си да се запознаеш с други лица и да
започнеш интересни начинания.
Ако има някой, който да те подкрепя, в началото му сподели своя
план и твоите ежедневни напредвания, а по-нататък по няколко
пъти седмично в зависимост от постигнатите успехи.

планМоят
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Твоят ясен план
Ако имаш ясно начертан план, то той ще ти помогне да се промениш.
Ако той е само написан на хартия, няма да има никакъв ефект. Тук
има още няколко съвета:
Спомни си всеки път когато се чувстваш привлечен да пиеш твърде
много и си способен да се въздържиш, че променяш положително
навиците си.
Винаги когато не се чувстваш добре, си тъжен или нещастен,
продължи да си повтаряш, че тези усещания ще преминат. Ако имаш
желание да пиеш, помисли, че тези усещания са като болка в
гърлото, която трябва да понесеш докато изчезне.
Ако имаш някой, който да те подкрепя, кажи му честно колко пиеш
дневно, когато си постигнал успех или си пил твърде много.
Най-накрая, възможно е да имаш няколко лоши дни, в които да пиеш
твърде много. Когато това се случи, НЕ СЕ ПРЕДАВАЙ. Запомни, че
хората, които са се научили да пият в рамките на нивата с нисък риск
също са имали много лоши дни преди най-накрая да постигнат
успех. Всеки път ще бъде все по-лесно.
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Правила за лицата, които оказват подкрепа
Понякога е по-лесно да се прочете една брошура и да се състави
план за промяна на навиците с помощта на другите. Две глави
понякога са по-добре от една. Поради това поощряваме лицата,
които използват този наръчник да помолят още някой да го прегледа
с тях. Ако ти си готов да помагаш по този начин, добре е да имаш
предвид следното:
� Тази брошура е подготвена като са взети предвид два типа

пиещи:
— Едни, които вече имат проблеми с пиенето и искат да се

променят.
— Други все още нямат този проблем, но има риск да го развият.
Посъветвани са да намалят употребата на алкохол, за да могат да
избегнат бъдещи проблеми. Превенцията е по-добра от
лечението. Основните цели на наръчника са намиране на добри
причини за по-малко пиене и също така практикуване на други
дейности заместващи пиенето.
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� Промяната на навиците е трудна задача, но ти можеш да си
помогнеш по два начина. Първият е посредством упражненията
посочени в тази брошура. Вторият, като даваш подкрепа и
помагаш.

� Опитай се да не критикуваш лицето, на което помагаш,
включително и ако се дразни или се чувства разочарован от
твоето поведение. Запомни, че промяната на навиците никога не
е лесна. Предразположени са да имат добри и лоши седмици.
Имат нужда от твоята подкрепа и поощрение за нискорисково
пиене или въздържание, за което обаче липсват креативни идеи.
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Създай твоя план заСъздай твоя план за
Причини поради които да намаля или да спра да пия

Рискова ситуация 1

Форми за контрола й

Рискова ситуация 2

Форми за контрола й

Форми за контрола й

Рискова ситуация 3
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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

Пирамидата на пиещия
промяна на навицитепромяна на навиците

Начини за запознанство с лица, които не пият или го правят в рамките на нискорисковата консумация

Начини за опитване за избягване на отегчението/ скуката

Как да запомня плана си
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Наръчник за превенция на проблеми свързани с алкохола HHаръчник
ЗА ПРЕВЕНЦИЯ
НА ПРОБЛЕМИ
СВЪРЗАНИ С
АЛКОХОЛА
План за промяна в навиците
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