
ALCOOLUL – Efectele sale asupra 
sănătății, vieții sociale și școlare



Adolescența este considerată de unii cea mai 

frumoasă perioadă din viață, cu „fluturii“ și 

„furtunile“ ei, însă este și una din cele mai 

dificile. Este momentul când organismul trece 

printr-o serie de modificări rapide, când încep 

să se contureze relațiile sociale, când nevoia 

de independență, libertate, apartenență la 

anumite grupuri se manifestă mai evident 

decât în orice altă perioadă a vieții.

ALCOOLUL – Efectele sale asupra sănătății, vieții sociale și școlare



În adolescență, voi, tinerii vă desprindeți de sub tutela 
parentală și plecați în căutarea propriei personalități, a 
propriilor repere și idealuri, însă adesea abilitatea voastră 
de a lua cele mai bune decizii este departe de a fi atins 
maturitatea. 

ALCOOLUL – Efectele sale asupra sănătății, vieții sociale și școlare

Astfel, consumul de alcool în 

aceasta perioadă poate să vă 

afecteze procesul de dezvoltare 

al creierului și poate duce la 

unele tulburări cognitive.



DE CE BEAU TINERII?

• Să se integreze in diverse 

medii sociale;

• Din curiozitate;

• Ca să se relaxeze sau să se 

distreze;

• Să se simtă maturi.



CUM ACȚIONEAZĂ ALCOOLUL ÎN ORGANISM?

https://www.youtube.com/watch?v=ShSdZ0J7zsg&vl=en

• Odată ingerat, alcoolul este repede absorbit în 

tubul digestiv și în aproximativ o oră și 

jumătate difuzează în sânge. Efectele durează 

câteva ore, în funcție de cantitatea de alcool 

ingerată și de viteza cu care a fost consumat. 

Femeile asimilează mai repede alcoolul, 

deoarece organismul femeilor conține mai 

puțină apă. Alcoolul se diluează în apă, în 

consecință concentrația alcoolică din sânge va 

fi mai mare la femei decât la bărbați, chiar 

dacă au băut aceeași cantitate de alcool.

• După două-trei beri sau patru-cinci pahare de alcool, majoritatea oamenilor se simt mai relaxați 

și mai puțin inhibați. Peste aceasta cantitate, simți cum limba ți se împleticește, mișcările îți devin 

stângace, iar alcoolul în exces duce la pierderea echilibrului, stări de greață, vomă și amețeli.



EFECTELE CONSUMULUI DE ALCOOL PE TERMEN SCURT

• tulburări ale vederii și auzului;

• scăderea capacității de coordonare a

membrelor;

• distorsionarea capacității de 

percepere a emoțiilor și gândirii;

• distorsionarea capacității de gândire și de luare a deciziilor;

• respirație urât mirositoare;

• integrarea în cercuri sociale nefavorabile dezvoltării corespunzătoare a 

unui tânăr.



EFECTELE CONSUMULUI DE ALCOOL PE TERMEN LUNG

• ciroză sau cancer al ficatului;

• pancreatită;

• pierderea poftei de mâncare;

• deficiență în ceea ce privește 

aportul de vitamine;

• dureri stomacale;

• leziuni la nivelul sistemului nervos 

și al inimii;

• pierderi de memorie;

• impotență;

• riscul de apariție a intoxicației cu alcool și, implicit, a comei alcoolice.



EFECTELE CONSUMULUI DE ALCOOL ASUPRA 

ORGANISMULUI ÎN DEZVOLTARE

• Ficatul este afectat și are nevoie de câteva 

zile pentru a se reface și a reveni la o 

funcționare normală după o noapte de beție.

• Ritmul cardiac poate deveni neregulat, 

iar inima se poate chiar opri.

• Temperatura corpului scade și poate duce 

la hipotermie, în special în anotimpurile reci.

• Scăderea glicemiei poate duce la convulsii sau chiar comă.

• Respirația poate deveni dificilă și se poate chiar opri.

• Poate ascunde alte probleme psihice, precum depresia sau anxietatea, care 

rămân astfel netratate.



EFECTELE CONSUMULUI DE ALCOOL ASUPRA 

ORGANISMULUI ÎN DEZVOLTARE

• Consumul de alcool la vârste 

fragede poate afecta procesul de 

învățare și performanțele școlare. 

Un studiu, care a evaluat memoria 

pe termen scurt a unor tineri cu 

vârste cuprinse între 15 și 16 ani, 

din care o parte erau dependenți 

de alcool, a dovedit că aceștia memorează mai greu cuvinte și forme geometrice simple 

decât cei care nu au o problema cu consumul de alcool.

• Creierul adolescentului se află în plin proces de dezvoltare, iar cele mai importante 

modificări au loc la nivelul lobului frontal și al hipocampului. Aceste zone sunt asociate 

cu motivația, controlul impulsivității și dependența. Alcoolul este o neurotoxină, ceea ce 

înseamnă ca poate „otrăvi“ creierul. El poate afecta modul în care organismul 

asimilează vitamina B, împiedicând astfel funcționarea normală a creierului.



Cele mai frecvente probleme cu care se confruntă 
adolescenții care beau prea mult sunt:

• Pot deveni violenți sau victime ale agresivității verbale sau a violenței altei persoane.

• Pot face sex neprotejat sau pot fi nevoiți să răspundă unor avansuri sexuale nepotrivite.

• Pot fi supuși abuzului sexual.

• Pot să se rânească din neatenție sau să aibă 

diverse activități care le pot periclita sănătatea.

• Pot avea dificultăți de învățare și probleme 

de comportament la școală.

• Pot începe să fure din casă pentru a-și procura bani de alcool.

• Pot chiar intra în conflict cu legea.



STATISTICI

MINORI

• În România, consumul 

de alcool în rândul 

minorilor este foarte 

ridicat. Potrivit datelor 

UNICEF din 2013, 42% 

dintre minorii români cu 

vârste cuprinse între 10 

și 12 ani au consumat 

alcool cel puțin o dată. 

Procentul este mai mare 

în rândul băieților - 57%. 

TINERI SUB 14 ANI

• Vârsta medie la care 

românii încep să 

consume alcool este de 

14 ani. 10% din cei 

intervievați au declarat 

că au început să 

consume alcool la mai 

puțin de 14 ani și peste 

30% între 15 și 19 ani. 

LICEENI

• Peste 75% dintre liceenii 

români recunosc că au 

consumat alcool 

ocazional. Dintre 

aceștia, 28%, admit ca 

au consumat alcool în 

exces (mai mult de 5 

băuturi tari, într-un 

interval de 

câteva ore). 



Cum realizați dacă aveți vreo problemă 
cu consumul de alcool?

Dacă răspunzi cu DA la una din următoarele întrebări, probabil este cazul să ceri ajutorul 

părinților sau medicului.

• Bei uneori mai mult decât ți-ai propus?

• Ai încercat să nu bei o 

perioadă și nu ai reușit?

• Ai avut pierderi de memorie 

după o beție?

• Ai început să ai probleme la școală 

sau ai remarcat deteriorarea relațiilor 

cu prietenii de când ai început să bei?

• Bei singur?

• Continui să bei deși ești 

conștient că acest 

obicei îți poate aduce 

numai probleme?

• Bei când te simți 

stresat?

• Ți-a crescut rezistența la 

alcool?

• Te simți neliniștit atunci 

când nu ai băut?



Mituri despre alcool:

1. Alcoolul crește puterea de învățat și de muncă – Fals!

Imediat după consumul de alcool intervine starea numită «faza de excitație».

Ea se datorează biciuirii sistemului nervos și constă într-o slăbire a proceselor de

inhibiție, aceasta fiind unul din primele efecte ale acțiunii toxice a alcoolului.

După această fază de excitație însă

randamentul muncii celui aflat sub acțiunea

alcoolului scade; nu va fi niciodată superior

randamentului pe care îl are când nu se află

în această stare.

În condiții experimentale s-a demonstrat că

oboseala apare de două ori mai repede la cei aflați sub influența alcoolului, deși

inițial ei lasă impresia că au o capacitate de învățare și de muncă ridicată.



2. La frig se recomandă consumul de alcool – Fals!

Cel care a consumat alcool are inițial o senzație de căldură: pielea lui este

fierbinte, indiferent de temperatura aerului înconjurător, și colorată în trandafiriu, dar

aceasta se datorează dilatării vaselor de sânge ale pielii, sub influența alcoolului.

Astfel, circulația sângelui în piele devine mai intensă, favorizând eliminarea unor mari

cantități de căldură produsă prin arderile interne.

Când cel care a băut alcool se află în frig, 

cum se întâmplă iarna, pierderea de căldură 

poate depăși mult producerea de căldură, iar 

la un moment dat senzația de căldură este 

înlocuită de o senzație de frig. Așa se explică 

de ce pot îngheța cu ușurință, în timpul iernii, 

cei care au consumat alcool.



3. Alcoolul întărește organismul – Fals!

Alcoolul începe prin a tulbura funcția mucoasei 

stomacului, ducând la gastrite, cu scăderea secreției 

digestive și reducerea poftei de mâncare până la dispariție. 

Funcția pancreasului este și ea tulburată. Alimentele încep 

să ajungă în intestin prost digerate, iritându-l. Substanțele 

nutritive nu mai pot fi absorbite, fiind eliminate, și cu timpul 

nici puținele alimente consumate de alcoolicul cronic nu-i mai sunt de folos. 

Organismul, lipsit de proteine, de vitamine, are o rezistență scăzută, se află

dezarmat împotriva oricărei infecții. Un organ deosebit de sensibil la alcool este

ficatul, deoarece în el se produce arderea alcoolului introdus în organism, și tot

aici se depun grăsimile care rezultă din arderi, consumul cronic de alcool, atacând

celulele ficatului.


