
Алкоголь – етиловий, або винний 

спирт – це наркотична отрута. При-

йнятий всередину алкоголь, всмокту-

ється в кров вже через 5-10 хвилин. 

Кровоносні судини розширюються, 

насичена алкоголем кров приливає 

до мозку і викликає різке збудження 

нер вових центрів. У цей час у людини 

змінюється настрій, з’являється ба-

лакучість і порушується координація 

рухів.

Алкоголізм – це дуже важка хво-

роба духа, душі та тіла. Алкоголь – 

це наркотик, і організм, звикаючи, 

потрапляє в залежність від нього. 

Людині потрібно щоденне вживан-

ня алкоголю, а це поступово завдає 

непоправної шкоди його здоров’ю та 

деградації особистості.

УКРАЇНСЬКА ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКА ЦЕРКВА
Львівська Архиєпархія

Рух
«За тверезість життя»

ТВЕРЕЗІСТЬ ДУШІ 
ОЗНАКА СВЯТОСТІ

ТВЕРЕЗІСТЬ – ЦЕ ОСНОВА,
НА КОТРІЙ ПОТРІБНО 

БУДУВАТИ
ЗДОРОВЕ СУСПІЛЬСТВО

ЯКЩО ВИ ХОЧЕТЕ ЗБЕРЕГТИ 
СВОЇХ ДІТЕЙ ВІД БІДИ, 

БАЖАЄТЕ, ЩОБ ВОНИ ВИРОСЛИ 
ЗДОРОВИМИ, ЩАСЛИВИМИ І 
ПОДАРУВАЛИ ВАМ ЗДОРОВИХ 

ОНУКІВ, НЕ ЗВОЛІКАЮЧИ 
ПРИЄДНУЙТЕСЯ

ДО РУХУ ЗА ТВЕРЕЗІСТЬ

Якщо ти хочеш бути сильним і 
красивим, а головне здоровим, 

утримайся від вживання 
алкогольних напоїв.

щоб отримати додаткову 
інформацію завітайте на веб-сайт:

www.sober-way-of-life.org.ua
Контактний тел.: 096 417 06 23



ПОВЕДІНКА ЛЮДИНИ 
ВІДПОВІДНО ДО ФАЗ 

СПОЖИВАННЯ СПИРТНОГО:

Спершу:
розкутість,

здатність до жартів,

схильність до випадкових 
знайомств.

Потім:
некритичність,

безтактовність,

голосне говоріння,

спів, жарти,

незважання на оточуючих.

Великі дози:
втрата здатності бути уважним,

слідкування за правильністю 
своєї ї розмови,
контроль поведінки,

вияв пустомовства,

хвальба,

безтурботність.

Ще більші дози:
тяжке порушення нервової 
системи,
розвиток глибокого наркозу,

коматозний стан.

Відповідно до загальноприйнятих 
міжнародних норм, вимираючою 

вважається нація, яка вживає 
понад 8 л. чистого спирту
на душу населення на рік

ДАНІ ВООЗ ПО УКРАЇНІ

Загальне споживання
алкоголю людиною в рік:

15.60 л.

700 тис. алкозалежних
(5-те місце у Європі)

40% українських підлітків
(13 – 18 років) регулярно 
вживають спиртні напої

(1-ше місце в світі)
25% немовлят всмоктує ал-
коголь з молоком матері

70% дітей вперше пробують ал-
коголь з рук батьків

60% дитячих отруєнь спричинені 
алкоголем

90 % хуліганських дій і побу-
тових злочинів, у тому числі 
і вбивств, здійснюються у 
стані алкогольного сп’яніння

80% загиблих у дорожніх аваріях 
людей – жертви пригод за 
участю п’яного водія

ТЕСТ НА АЛКОГОЛЬНУ 
ЗАЛЕЖНІСТЬ,

КОТРИЙ ДОПОМОЖЕ 
ЧЕСНО ОЦІНИТИ СВОЄ 

СТАНОВИЩЕ

 Я випиваю небагато алкоголю 
кожен день.

 Останнього разу я випив більше 
трьох чарок горілки (бокалів вина 
і т. п.).

 Я завжди п’ю більше, ніж інші.

 Коли я сильно хвилююся або тур-
буюся, то почуваю себе краще, 
якщо вип’ю кілька чарок.

 Я напиваюся, в середньому, раз 
на тиждень.

 Після випивки я почуваю себе 
впевненіше.

 Рідні радять мені пити менше.

 Останнім часом, я частіше п’ю 
наодинці.

Якщо ви відповіли ствердно хоча б 
на два з цих запитань, то ви входи-
те до «групи ризику».

Якщо ствердних відповідей було 
більше двох, – необхідно серйозно 
замислитися про те, щоб зовсім за-
лишити вживання алкоголю.


