Znanih je preko 100 vrst raka. 6 vrst je povezanih z alkoholom.

RAK
Rak je bolezen, pri kateri je udeleženih več dejavnikov. Alkohol je le eden med tistimi
dejavniki tveganja, na katere je mogoče vplivati. Med več kot sto vrstami raka je šest
takih, ki so povezane s – pretežno hudim – uživanjem alkohola.

>3

milijoni
novih primerov raka
na leto v Evropi.

Drugi življenjski dejavniki
tveganja za šest vrst raka,
povezanih z alkoholom:

Kajenje

Debelost

Nezdrava
Telesna Kontracepcijske
prehrana nedejavnost tabletke

Rak glave
Raziskovalci ocenjujejo, da je 25% primerov raka
pogojenih z biološkimi dejavniki, na katere ni
mogoče vplivati, kot so: starost, spol, rasa, etnična
pripadnost in drugi genetski dejavniki.

Rak na vratu
Rak na
požiralniku
Rak na dojki

Približno 50% vseh primerov raka je mogoče preprečiti. Med dejavnike, na katere lahko vplivamo
in ki povečujejo tveganje za nastanek raka, štejemo:
Rak jeter

Rak debelega
črevesa in danke

kajenje

debelost

okužbe
Od vseh primerov raka je teh 6 vrst:
pri ženskah v

Izpostavljenost sevanje hormonsko
okoljske alkohol
UV žarkom
zdravljenje onesnaževalce

poklicno
telesno izpostavljenost
nezdravo neaktivnost
prehrano

Dejavniki tveganja za rak lahko nastopajo skupaj in vplivajo drug na drugega. Zdravo življenje lahko
zmanjša tveganje za raka, ni pa nobeno zagotovilo, da se ne bo pojavil.

1% in pri moških v 3% povezanih z
zmernim
pitjem
alkohola

in pri ženskah v

4% pri moških pa v 18% povezanih s

Za preprečevanje
raka: ne kadite,
bodite aktivni,
jejte in pijte zdravo
ter v zmernih
količinah.

hudim
pitjem
alkohola

To infograﬁko je pripravil Kennisinstituut Bier in je potrjena s strani znanstvenega odbora Beer & Health Scientiﬁc Committee. Znanstvene raziskave, na katerih temelji knjižica, najdete v brošuri Beer and Health na www.beerandhealth.eu.
Potencialni zdravstveni učinki veljajo le za zmerno pitje alkohola pri odraslih. To v pričujoči infograﬁki pomeni največ dve 25 cl pijači 5 % piva (ali dve 33 cl pijači 3,8 % piva ali dve 10 cl pijači 13 % vina) dnevno za moške in največ eno za ženske. To se
lahko razlikuje glede na starost, velikost osebe in splošno zdravje. Zdrav način življenja je priporočljiv. Za osebne usmeritve se posvetujte z vašim osebnim splošnim zdravnikom. Prosimo, upoštevajte, da to niso smernice za pitje. Vse navedbe v tej infograﬁki
so znanstveno potrjene in jih lahko preverite na spletni strani www.beerandhealth.eu.

