


Sistem nervos (încetinirea gândirii,
afectarea memoriei, scăderea reflexelor şi a
coordonării mişcărilor, insomnie, violenţă,,
sinucidere, epilepsie, depresie, nervozitate,
demenţă, dureri şi tremurături ale mâinior şi
picioarelor)

Aparat respirator
(infecţii respiratorii,
tuberculoză,
HIV/SIDA)

Mușchi (senzație de
slăbiciune)

Boli ale inimii şi arterelor
(cardiopatie ischemică, infarct
miocardic, accidente vasculare
cerebrale urmate de paralizii,
tulburări de ritm, hipertensiune
arterială)

Boli digestive (scăderea
absorbţiei intestinale cu deficit de
vitamine şi nutrienţi, hepatită,
ciroză, pancreatită, cancere de
gură, esofag, stomac, intestin
gros)

Oase (osteoporoză)

Rinichi (eliminare
crescută de lichide,
tulburarea concentraţiei
diferitelor substanţe din
sânge)

Piele (roşeaţă, acnee,
aspect buhăit sau
îmbătrânit, îngălbenirea
pielii, psoriazis, cancer
de piele)

Hormoni (afectarea creşterii şi
dezvoltării, a funcţiei de
reproducere, aparatului
cardiovascular, oaseloretc.)

Aparat reproducător
(Impotenţă la bărbaţi,

scăderea fertilității,
avort, scăderea dorinței

sexuale la femei)



Probleme de
vedere şi auz

Insomnie

Trăsături anormale
ale feţei

Probleme
de

memorie

Atenţie
scăzută

Dificultăţi în coordonarea
mişcărilor

Înălţime
redusă

Comportament
hiperactiv

Dificultăţi de
 învăţare şcolară
(mai ales pentru
matematică

Greutate
mică

Boli
de
inimă,
rinichi,
oase

Întârziere în vorbire şi
dificultăţi de pronunţare a
cuvintelor

Nivel de inteligenţă redus (dificultăţi
de înţelere şi adaptare)

ALCOOLUL ŞI SARCINA



ALCOOLUL  ŞI PĂRINŢII

Comportamentul părinţilor faţă
de alcool este factorul cel mai
important care influenţează
consumul de alcool al
adolescentului şi tânărului!

Este posibil ca fiul sau fiica Dvs să consume alcool dacă:

 Miroase a alcool sau se fereşte de apropierea Dvs când
vine acasă;

 Petrece seara mult timp în compania prietenilor, este
mai retras/ă decât de obicei, mai puţin interesată/ă de
personale din jur sau lipsit/ă de interes pentru orice;

 Are rezultate mai slabe la învăţătură, pare mereu
obosit/ă.

Sfaturi pentru părinţi:

 Faceţi-vă timp pentru a discuta, cu răbdare şi calm, cu
copiii Dvs, pentru a afla care sunt problemele şi nevoile
lor.

 Explicaţi-le consecinţele negative ale consumului de
alcool, dar nu uitaţi că exemplul Dvs valorează mai mult
decât vorbele.

 Supravegheaţi anturajul copilului Dvs şi interesaţi-vă
asupra obiceiurilor legate de consumul de alcool, droguri
şi fumat al prietenilor săi.



 Puteţi avea probleme cu poliţia sau puteţi fi condamnat la
închisoare.

 Atunci când consumaţi alcool puteţi fi tentat să încercaţi şi ale
droguri ceea ce creşte riscul consecinţelor negative asupra
sănătăţii minţii şi corpului Dvs.

 Consumul de alcool vă poate schimba personalitatea.

Înainte de a lua decizia să consumaţi alcool, e bine să ştiţi că:

 Adolescenţii care consumă alcool au un risc de 4 ori mai
mare de a deveni dependenţi de alcool ca adulţi.

 Puteţi fi implicat în scandaluri, bătăi, puteţi fi rănit sau puteţi
răni pe alţii, puteţi fi victimă a unui accident de circulaţie
provocat de persoane care conduc sub influenţa alcoolului.

 Un sfert din decesele adolescenţilor şi tinerilor între 15-25
ani sunt legate de consumul de alcool.

Consumul de alcool are consecinţe grave asupra
dezvoltării creierului şi este corelat cu o rată
crescută a sinuciderilor, violenţei, accidentelor şi
bolilor fatale.

Consumul de alcool vă poate compromite relaţia cu
familia şi prietenii, sănătatea, studiile şi cariera.
Nu există o cantitate “sigură” de alcool care poate fi
consumată de către adolescenţi!

ADOLESCENŢII  ŞI ALCOOLUL



Riscul de a provoca
scandaluri, rănirea altora,
distrugerea relaţiilor cu
prietenii, probleme cu
poliţia

Distrugerea căsniciei,
neglijarea educației
copiilor, exemplu negativ
pentru copii

ALCOOLUL  LA  TINERI  ŞI ADULŢI

Concediere, șomaj,
datorii, riscul de
accidente de muncă

Conducerea autoturismului
sub influenţa alcoolului poate
conduce la răniri grave sau
deces, daune materiale,
condamnare la închisoare

Boli
psihice,
sinucidere

Boli
ireversibile
ale
diferitelor
organe



CONSUMUL DE ALCOOL
LA ADULŢI

O băutură (o porţie/unitate) înseamnă:
 50 ml tărie 40% (aprox. 1 păhărel) sau

 120 ml vin 12% (aprox. trei sferturi de pahar) sau

 350 ml bere 5% (aprox. o doză mică)

 consum “moderat”: maxim 1 băutură pe zi pentru
femei şi 2 băuturi pe zi pentru bărbaţi;

Consumul moderat de alcool este o medie şi nu
înseamnă consum zilnic!!!

 consum “crescut”: la femei - mai mult de 3 băuturi pe
zi sau 7 băuturi pe săptămână; la bărbaţi - mai mult de
4 băuturi într-o zi sau 14 băuturi pe săptămână;

 consum “exagerat” (peste limită): la femei - mai mult
de 4 băuturi; la bărbaţi - mai mult de 5 băuturi la o
ocazie, cel puţin o ocazie pe săptămână;

 consum episodic exagerat: consum exagerat de
alcool cu o durată mai mare de o zi.

 consum dăunător: care aduce prejudicii sănătăţii fizice



Date pentru informaţii și contact:
Institutul Naţional de Sănătate Publică. Centrul Național de Evaluare și
Promovare a Sănătății: insp.gov.ro; cnepss@insp.gov.ro

 Nu ai împlinit 18 ani

 Eşti însărcinată sau intenţionezi
să devii mămică în curând

 Ai consumat alcool în cantităţi
crescute, eşti dependent de alcool
sau ai rude apropiate care sunt
dependente de alcool

 Ai hipertensiune
arterială sau ai rude apropiate care
au această boală

 Ai avut un accident
vascular cerebral sau ai rude
apropiate care au avut această
boală

 Suferi de boli psihice

           Suferi de boli digestive

 Ai fost diagnosticat cu cancer
de sân sau ai rude apropiate care
au avut această boală

 Lucrezi cu utilaje care implică
risc crescut de accidente

 Înainte de a conduce un vehicul

Evită consumul de alcool dacă:







GRIPA
Sunteți sigur că folosiți măsurile potrivite

  pentru a vă proteja împotriva gripei?
Vaccinați-vă!



În fiecare an gripa afectează între 5% si 15% din populație. Pentru 
majoritatea oamenilor, gripa este doar o experiență ușoară sau 
neplăcută, dar pentru unii poate duce la complicaţii, în special 
pentru persoanele din grupele la risc.

este o boală gravă
Gripa

Care sunt simptomele ?
Gripa sezoniera este cauzată de virusurile gripale umane care 
infectează căile respiratorii (nas, gât, bronhii și uneori plămâni). Cu 
toate că unele infecții pot fi foarte ușoare, persoanele bolnave de 
gripă  au unele sau toate dintre următoarele simptome: febră, 
durere de gât, secreții nazale, tuse seacă, oboseală, durere de cap, 
dureri musculare.
Puteti recunoaște o viroză respiratorie alta decât gripa, dupa 
debutul mai lent al bolii (începe ușor cu usturimi în gat, nas 
înfundat, dureri de cap) cât și după evoluția mai ușoară a bolii.
Aceste forme de viroze respiratorii (răceala) sunt cauzate de alte 
virusuri respiratorii (adenovirus, virus sincițial re spirator, virusuri 
paragripale etc.):

Complicațiile gripei pot include pneumonie, infecții ale urechii, 
infecții ale sinusurilor, deshidratare și agravarea afecțiunilor 
medicale cronice existente, cum ar fi insuficiența cardiacă 
congestivă, astm sau diabet. La persoanele în vârstă, gripa poate 
provoca, uneori, și/sau agrava anumite afecțiuni cardiace, care ar 
putea duce apoi la atacuri de cord și accidente vasculare cerebrale.

Grupele cu risc includ femei însărcinate, persoanele în vârstă și 
cele cu afecțiuni medicale cronice, cum ar fi:

• astmul bronșic și alte boli respiratorii;
• diabetul zaharat și alte boli endocrine;
• boli de inimă;
• boli de rinichi;
• boli de ficat;
• boli metabolice;
• boli neurologice;
• obezitate;

Cum pot să mă îmbolnavesc ?

Gripa se raspândește de la o persoană la alta:

• Prin contactul direct prin picăturile de la o
persoană infectată, împrăştiate prin tuse
sau strănut.

• Prin contactul indirect, atunci când picături
sau secrețiile din nas sau gât se depun pe
suprafețe, cum ar fi mâinile. De acolo, virusul
poate fi transferat către alte persoane care
apoi își ating fața.

• sistemul imunitar slăbit (din cauza bolii sau de tratamentului).

Este important să urmați recomandările medicului dumneavoastră 
pentru a evita complicațiile grave legate de gripă, în special dacă 
faceți parte din categoria persoanelor cu risc.



Cum să vă păstrați sănătatea dumneavoastră și a altora în această iarnă:

• Vaccinați-vă înainte de a începe sezonul de gripă

Vaccinarea în fiecare toamnă reduce foarte mult riscul de îmbolnăvire. 
Eficacitatea vaccinului poate varia de la an la an, în funcție de tipurile de 
virusuri circulante în fiecare sezon. Vaccinul antigripal nu conține virusuri 
gripale vii. Acest lucru înseamnă că vaccinul  nu poate provoca gripă sau 
alte infecții.
Pentru a limita răspândirea gripei  dar și a altor viroze respiratorii este 
necesar să luați și următoarele măsuri preventive:
• Spălați-vă pe mâini în mod regulat cu apă și săpun.
• Acoperiți-vă gura și nasul cu un șervețel atunci când strănutați.
• Apoi acoperiți și aruncați  șervețel folosit.

Nu reutilizați batiste sau șervețele. Virusul gripei și alte virusuri respiratorii 
pot supraviețui temporar în afara corpului, astfel încât vă puteți infecta 
atingând batiste și șervețele utilizate.
• Dacă nu aveți un șervețel disponibil:

Stranutați  acoperindu-vă în totalitate nasul și gura cu brațul.
• Stați acasă când sunteți bolnav.

Dacă vă simțiți  mai rău, solicitați ajutor medical.

Ce puteți face pentru a vă proteja împotriva gripei?

Când trebuie să vă vaccinați împotriva gripei?

Vaccinarea trebuie în mod ideal, efectuată în fiecare an 
începând de la mijlocul toamnei. În funcție de tipul de 
virus care circulă în fiecare an, sezonul de gripă în 
general durează din octombrie până în luna mai. 
Virusurile gripale sunt în continuă schimbare și nu este 
neobișnuit să apară în fiecare an  noi virusurile gripale.

De ce aveți nevoie de un vaccin 
gripal în fiecare an? 

Vaccinarea în fiecare an, este măsura de 
prevenire unică cea mai eficientă împotriva 
gripei sezoniere.



Vaccinarea antigripală nu protejează față de alte tipuri de virusuri respiratorii; 
ca urmare persoanele vaccinate antigripal sunt protejate doar față de gripă, boală 

mult mai gravă și care frecvent evoluează cu complicații și chiar deces. 



S T O P   

INFECȚIA

TB

ROMÂNIA în 2016: 12790 cazuri noi şi recidive (64,9%000), 1100 decese
prin TB.

Infecția TB latentă
Infecția TB latentă este starea 

în care bacilul există în 
organism, dar persoana 

respectivă nu are simptome şi 
nu poate transmite microbul.

TB
Dacă germenii care 
provoacă TB devin 

activi şi se 
multiplică, 

apare boala. 

1 din 10
Fără tratament, 1 din 10 
persoane cu TB latentă 

dezvoltă boala.

OAMENII CARE TREBUIE TESTAȚI PENTRU  DEPISTAREA TB:

Contacții cu 
persoane 
bolnave de TB

Persoane care provin din 
ţări cu morbiditate 
crescută prin TB

Persoane care prezintă 
afecțiuni ce cresc 

susceptibilitatea la TB

SPITALE

ADĂPOSTURI

FACILITĂȚI 
CORECȚIONALE

Persoane care petrec timp în 
unități în care TB este mai 
comună. 

TRATAMENTUL INFECȚIEI TB LATENTE PREVINE BOALA

TESTUL 
CUTANAT

TESTDE 
SÂNGE

Testul de sânge sau 
testul cutanat pot 
depista TB.

Schemele de tratament trebuie 
respectate cu stricteţe, pentru a 
preveni evoluţia spre boala activă. 

TRATAREA 

INFECȚIILOR

LATENTE

$600

$18,000
TRATAREA 
BOLII

Tratamentul 
formelor latente este 
mai ieftin decât cel 
al bolii.

ELIMINAREA  TB  NECESITĂ EXTINDEREA TESTĂRILOR  ȘI 
TRATAMENTUL  TB  LATENTE.

Implicarea comunităților 
afectate şi a furnizorilor de 

servicii medicale din acestea.

Promovarea testelor și 
tratamentelor eficiente

Nu neglijaţi
TB latentă!

CS263282B
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ZIUA MONDIALĂ ÎMPOTRIVA 

TUBERCULOZEI 

24 martie 2018

DORINȚA: LIDERI  PENTRU 
O LUME FĂRĂ 

TUBERCULOZĂ
PUTEȚI FACE ISTORIE. 

OPRIȚI TUBERCULOZA !



Ce este Tuberculoza?

Tuberculoza este o boală infecto-contagioasă care poate afecta numeroase organe și

țesuturi, cel mai frecvent fiind localizată la nivel pulmonar.

Cum se transmite boala?

Boala se transmite pe cale aeriană, prin inhalarea microbilor răspândiți în
atmosferă de către bolnav atunci când râde, vorbește, strigă, strănută,
tușește sau scuipă.

Cum se manifestă?

Suspiciunea de tuberculoză și prezentarea la control se impune în caz
de:

tuse care durează mai mult de 3 săptămâni, pierdere în greutate,
oboseală, febră, transpirații nocturne, durere toracică, dispnee,
pierderea apetitului, tuse cu expectorație sanguinolentă.



Cum prevenim

tuberculoza?

Evitarea 
contactului 

cu persoanele 
bolnave

Vaccinarea nou-

născuţilor 

pentru a 

preveni formele 

severe de boală

Alimentație 

sănătoasă 

Evitarea 
stresului

Evitarea 

consumului 

de droguri și 

a fumatului.

Contacții (adulți, 
copii) trebuie să 

efectueze controlul 
pentru a depista o 

eventuală 
îmbolnăvire.

Respectarea regulilor 
de igienă personală (să 

acopere gura când 
tușește, să nu scuipe 

pe jos, etc.) și a 
locuinței (curățenia 
curentă, aerisirea 

încăperilor, expunerea 
la soare a lenjeriei)



Tratamentul trebuie luat sub directa 
supraveghere a unui cadru medical. 

Bolnavul trebuie să țină minte tipul, 
culoarea, doza fiecărui medicament.

Controlul bacteriologic 
al sputei, la sfatul 

medicului

Dacă apar efecte secundare (urticarie, icter, 
simptome de tip gripal, dureri şi tumefacţii 

ale articulaţiilor mâinilor şi picioarelor, 
dificultăţi de vedere, tulburări de echilibru), 

bolnavul trebuie să se prezinte imediat la 
medic.

CUM TRATĂM

TUBERCULOZA?


