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Comunicat de presa
Pe 5 iunie, locuitorii [udetului Cluj sunt asteptatl sa afle ce lnseamna "prea
mult", la Ziua Natlonala a Testarll Consumului Personal de Alcool

Miercuri, 5 iunie 2019, ALIAT (Allanta pentru Lupta Impotriva Alcoolismului ~i
Toxicomaniilor), Institutul National de Sanatate Publica (INSP) si Ministerul Sanatatii
organizeaza impreuna cu Directia de Sanatate Publica Cluj, Ziua Nationals a Testarii
Consumului Personal de Alcool, eel mai amplu proiect de testare ~i prevenire a consumului
riscant de alcool din tara. Locuitorii judetului Cluj sunt asteptati in unul dintre centrele
locale (harta locatiilor in care se afia centrele de testare se actualizeaza constant ~i poate fi
accesata pe www.ziuaaudit.ro)sasealatureromanilordintoatatara~isai~ievalueze.in
doar 5 minute, nivelul de consum de alcool, prin aplicarea chestionarului AUDIT, alcatuit
din 10 intrebari scurte.
Consumul daunator de alcool reprezinta 0 problema importanta de sanatate publica: Romania
este pe locul 8 in Regiunea Europeana si pe locul 9 in lume la consumul de alcool pe cap de
locuitor, cu 12,6 litri de alcool pur/locuitor/an, peste media Uniunii Europeane de 9.8 I, potrivit
ultimului raport global al Organizatiei Mondiale a Sanatatii din 2018. Astfel, Ziua Nationala a
Testarii Consumului Personal de Alcool i~i propune sa Ie ofere celor care se confrunta cu un
consum riscant indrumarea necesara pentru a evita viitoare probleme de sanatate, sa permita 0
intelegere mai clara a fenomenului consumului problematic de alcool existent la nivel national,
precum si colectarea de date utile dezvoltarii unor programe de prevenire eficiente.
"Suntem tentati sa asociem consumul riscant de alcool cu problemele severe legate de abuz si
dependenta, Totusi problemele mari de maine incep cu problemele mici de azi si, daca reusim sa
depistam problemele mici azi, putem sa prevenim agravarea lor. Chestionarul AUDIT cuprinde
10 intrebari scurte, iar scorul obtinut pe baza raspunsurilor ii indica respondentului daca felul in
care consuma alcool ii afecteaza sau nu sanatatea. Astfel, indemnam oamenii care consuma
alcool, indiferent de cantitate sau de frecventa, sa afle ce scor obtin, pentru a se cunoaste mai
bine, pentru a afla din timp daca se afla sau nu intr-o categorie de rise ~i pentru a beneficia de
informatii suplimentare despre cum sa W protejeze sanatatea", a declarat Dr. Eugen Hriscu,
psihiatru ~ipsihoterapeut cu experienta in adictii, Directorul stiintific al ALIA T.
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Chestionarul AUDIT este un instrument stiintific de evaluare a consumului personal de alcool,
dezvoltat de Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) si utilizat in peste 190 de tari din lume,
fiind eel mai de incredere instrument pentru diagnosticarea timpurie a unui consum riscant. Cu
ajutorul acestuia, participantii la Ziua Nationala a Testarii Consumului Personal de Alcool vor
putea, in doar 5 minute, raspunzand la 10 intrebari scurte, sa i~i evalueze consumul de alcool si
sa evite astfel problemele de sanatate viitoare, cauzate de un con sum daunator. Harta locatiilor
din tara in care se afla centrele de testare poate fi accesata pe www.ziuaaudit.ro.
Evenimentul este derulat in cadrul campaniei Luna Nationala a Informarii despre Efectele
Consumului de Alcool care va fi organizata de Ministerul Sanatatii si se va desfasura pe tot
parcursullunii iunie, sub coordonarea locala a Directiei de Sanatate Publica.
Fiti alaturi de noi pe 5 iunie fa Ziua Testarii Consumului Personal de Alcool!

Cu stima,
DIRECTOR EXECUTIV
DR.MIHAI.U ..'0...IS~CJJA(OIA

: Ul~lJ<

I

