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Alkol sağlığınızı nasıl etkiler?  

Sağlığınız üzerinde olumsuz etkileri olmayan içebileceğiniz alkollü içki miktarını 

bilebilmek zor olabilir. Kullandığınız alkollü içki miktarı ne kadar fazla olursa 

alkol bağımlısı olma veya bir hastalığa yakalanma riski de o kadar çok artar. 

İnsanların alkole karşı dayanıklılığı farklıdır. Genel olarak kadınlar 

erkeklere kıyasla alkole karşı daha az dayanıklılık gösterir. İlaç ve 

hastalıkların da alkole karşı dayanıklılığı etkilemesi mümkündür.  

Aşırı miktarda alkollü içki tüketimi hem fiziksel sağlığı bozar ve hem 

ruh sağlığını olumsuz yönde etkiler. Aşırı alkol kullanımının büyük 

sosyal sorunlara yol açması da mümkündür.  

Alkol kullanımı hangi sağlık sorunlarına yol açar? 

Sebebi aşırı miktarda alkol tüketimi olması mümkün birçok semptom ve 

hastalıklar vardır. Bunların örnekleri aşağıda sayılmıştır. 

 Yüksek tansiyon  

 Kalp çarpıntısı ve düzensiz kalp atışları 

 Kısırlık ve cinsel iktidarsızlık 

 Uyumakta zorlanma ve iyi uyuyamama  

 Endişe, moral bozukluğu ve anksiyete 

 Hatırlama yeteneğinin zayıflaması, baş dönmesi ve denge kaybı  

 Asit reflü ve mide ekşimesi 

 Mide ve barsak sorunları 

 Karaciğer hastalıkları ve kanser hastalığı 

 Kaza geçirilmesi sonucunda yaralanma  

Riskli bir alkol tüketimi nedir? 

Alkol içeren farklı türdeki içecekleri karşılaştırabilmek için standart 

bardak kavramı konmuştur. Bir standart bardağa tekabül eden içkilerin 
örnekleri aşağıda belirtilmiştir.  

 
                   Bir orta alkollü bira     Bir sert bira/cider  Bir bardak şarap      Sert şarap        Alkollü içki, örneğin   

                                   (50 cl)                        (33 cl)                   (12-15 cl)                 (8 cl)             whisky (4 cl)   2 



 

Tavsiye edilen bir hafta boyunca toplam olarak ne kadar miktarda 

alkol kullandığınıza ve her defasında içtiğiniz alkollü içki miktarına 

dikkat etmenizdir.  

İsveç’te bugün aşağıda belirtilen miktarları aşan alkol tüketiminin 
zararlı olduğu varsayılmaktadır.   

 Kadınlar için haftada 9 standart bardak 

 Erkekler için haftada 14 standart bardak  

Veya bazı zaman ve ayda en az bir kez, daha fazla alkol tüketmek  

 Kadınlar için ayı zamanda 4 standart bardak veya daha fazlası 

 Erkekler için aynı zamanda 5 standart bardak veya daha fazlası  

Hamilelik halinde cenini gereksiz tehlikelere maruz bırakmamak 

için hiç alkollü içki içmemeniz gerekir.  

Hastalık halinde ve ilaç kullandığınız takdirde alkol kullanmanın ne 

gibi riskleri olabileceğini her zaman doktorunuza danışmanız gerekir. 

Alkol tüketimini azaltmayı veya alkollü içki alışkanlığını 
değiştirmeyi isteyenler için tavsiyeler   

Sağlık sorunu yaratacak miktarda alkol kullanan dört kişiden üçü 

değişiklik yapmaya karar verdikten sonra alkollü içki alışkanlıklarını 

kendi başlarına değiştirmektedir.   

 Bir hafta boyunca ne kadar alkol kullandığınız not ediniz. 

 Şu andaki alkollü içki tüketiminin fayda ve zararlarını ve 

tüketimin sağlığınızı ne şekilde etkilediğini düşününüz   

 Daha az içki içmeyi istediğiniz konusunda açık olunuz 

 Alkolle bağdaştırmayacağınız aktiviteler bulunuz 

 Alkol oranı daha düşük içki seçiniz. Örneğin sert bira yerine 

orta alkollü bira (mellanöl) içiniz.  

 İçeceğiniz iki içkiden birisinin alkolsüz bir içki, örneğin su olacağına 

karar veriniz.  

 Susuzluğunuzu gidermek için veya aç karnına alkollü içki içmeyiniz. 

 Belirli bir saatten sonra alkollü içkiden uzak durunuz 

 Yalnız başınıza veya moral bozukluğunuzu azaltmak ve uyuma zorluğunuzu 

gidermek için içki içmekten kaçınınız.   
 
Alkollü içki içme alışkanlığını değiştirmek birçok kişinin düşündüğünden daha 
kolaydır. Belediye ve sağlık kurumları bu konuda yardım ve tavsiyelerde 
bulunabilir.   
 

 3 



 

Tavsiye ve yardım yapılması mümkün yerler  

Belediyenin yerel Alkol Danışmanlık Ofisi (alkoholrådgivning) veya 

Bağımlılar birimi (missbruksenhet)      
İlgili belediyenin telefon santralinden ulaşılabilir 

Bağlı lduğunuz sağlık ocağı  

www.vgregion.se 

Tıbbi Bakım Yardım Hattı 

(Sjukvårdsrådgivningen) 

www.1177.se 

Alkol hattı (Alkohollinjen) 

Kendinizin veya başka birisinin alkol kullanma alışkanlığı ilgili sorularınız 

hakkında ücretsiz olarak tavsiyelerde bulunulur   

 

Telefon 020-84 44 48 

Alkol profili (Alkoholprofilen) 

Alkol tüketiminizi test ediniz  

www.alkoholprofilen.se 

Alkol yardımı (Alkoholhjälpen) 

İnternette alkollü içki alışkanlığı ile ilgili 

bilgiler  www.alkoholhjalpen.se 
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