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Lạm dụng rượu, bia gây rối loạn tâm thần nghiêm trọng như động kinh, 

trầm cảm, rối loạn lo âu, giảm khả năng tư duy, học tập, v.v
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Phụ nữ mang thai sử dụng rượu bia có nguy cơ sinh ra trẻ bị dị 

dạng, chậm phát triển, tổn thương hệ thần kinh.
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Sử dụng rượu bia gây hại cho hệ tim mạch: tăng nguy cơ  đột quỵ, suy tim, 

cao huyết áp và phình động mạch chủ.
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Sử dụng rượu quá mức gây tổn thương gan, xơ gan, làm trầm trọng 

các tổn thương do virus viêm gan C, viêm tụy cấp tính và mãn tính.
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Lạm dụng rượu bia làm tăng nguy cơ bị các chấn thương không chủ 

đích do tai nạn, rượu bia còn làm tăng nguy cơ tự tử và bạo lực
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7 
Rượu bia gây suy yếu hệ miễn dịch, làm tăng nguy cơ mắc bệnh 

truyền nhiễm.

Sử dụng rượu bia gây tăng nguy cơ mắc bệnh ung thư khoang miệng, vòm 

họng, thanh quản, thực quản, đại-trực tràng, gan, mật và ung thư vú.
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9 
Rượu bia gây nghiện, đặc trưng bởi nhu cầu thèm uống rượu bia mãnh liệt và mất 

kiểm soát. Đây là tình trạng bệnh lý thuộc nhóm bệnh tâm thần cần phải được điều trị. 

Lạm dụng rượu bia làm tăng nguy cơ mắc bệnh đái tháo đường 

hoặc làm cho bệnh nặng thêm.
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