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Világviszonylatban minden húszadik haláleset az alkoholfogyasztással függ össze. Az
Egészségügyi Világszervezet jelentése szerint évente hárommillió személy hal meg az
alkoholfogyasztás miatt, több mint AIDS, erőszak és közlekedési balesetek miatt
összesen. A halálesetek kétharmada a férfiakra jut.
Az Egészségügyi Világszervezet 200 betegséget hoz összefüggésbe az
alkoholfogyasztással, többek között a májcirrózist és a rákos megbetegedések néhány
típusát. A jelentés szerint az alkoholfogyasztás esendőbbé teszi az embereket más
betegségekkel szemben is, mint a tuberkulózis, az AIDS és a tüdőgyulladás.
A 2016-ban regisztrált alkohol miatti hárommillió haláleset az adott évben
bekövetkezett összes haláleset 5,3%-ának felel meg. A leggyakoribb alkohollal
összefüggő halálokok: a balesetek és erőszakos cselekmények (29%), az
emésztőrendszeri megbetegedések (21%), a szívbetegségek és a diabétesz mellitus
(19%), valamint a fertőzések és rákos megbetegedések (12,6%) és a pszichés
zavarok. Ugyanebben az évben világviszonylatban az összes haláleset 2,5%-át
közlekedési balesetek, 1,8%-át AIDS, 0,8%-át erőszakos cselekmények okozták.
Az alkohollal összefüggő halálesetek száma az elmúlt években csökkent. 2012-ben
még 3,3 millió alkohollal összefüggő halálesetet regisztráltak.
A jelentés szerint világviszonylatban 2,3 milliárd személy fogyaszt alkoholt –
Amerikában, Európában és a Csendes-óceán nyugati térségében a lakosság több mint
fele. Az alkoholfogyasztók száma Európában a legmagasabb, azonban 2010-hez
viszonyítva több mint tíz százalékkal csökkent. Az alkoholfogyasztás az európai
országok háromnegyedében csökkent, elsősorban Oroszországban, Moldáviában és
Fehér-Oroszországban. Az Oroszországban bekövetkezett látványos csökkenés az
Egészségügyi Világszervezet ajánlásai megszívlelésének, a vodka minimális ára
rögzítésének és a benzinkúton való alkoholárusítás betiltásának tulajdonítható.
2016-ban az átlagfogyasztás világviszonylatban 6,4 liter tiszta alkohol volt (2005ben: 5,5 liter). Az egy főre eső alkoholfogyasztás Németországban 13,4 liter,
Franciaországban 12,6 liter, Olaszországban 7,5 liter volt. A tömény italok aránya
45%, a söré 34,3%, a boré 11,7%.
Az Egészségügyi Világszervezet előrejelzése szerint az alkoholfogyasztás az
elkövetkező tíz évben elsősorban Dél-kelet-Ázsiában, a Csendes-óceán nyugati
térségében és az amerikai kontinensen növekedhet, ami feltehetően az alkohollal
összefüggő megbetegedések és halálesetek számának növekedésével járhat.

