
ALKOHOLIZM



ALKOHOLIZM:
 Zaburzenie polegające na utracie kontroli nad ilością 

spożywanego alkoholu.
 Spożywanie zazwyczaj dużych ilości alkoholu przez 

alkoholika jest spowodowane przymusem o 
charakterze psychicznym i somatycznym, i nie 
podlega jego woli, jednak możliwe jest jego 
powstrzymanie i utrzymanie abstynencji. Mechanizm 
powstawania uzależnienia nie jest do końca 
wyjaśniony, ale ma bezpośredni związek z 
nadużywaniem alkoholu.

 Ryzykownie nadużywa alkoholu około 16% polskiego 
społeczeństwa.

 Śmiertelna dawka alkoholu to 6–8 g na 1 kg masy 
ciała.



POJĘCIE ALKOHOLIZMU:

Pojęcie alcoholismus chronicum wprowadził Magnus Huss w roku 1849.
W 1960 amerykański lekarz czeskiego pochodzenia Elvin Morton Jellinek opublikował pracę pt. Koncepcja 
alkoholizmu jako choroby. E.M. Jellinek pierwszy przedstawił, w jaki sposób dochodzi do powstawania i 
pogłębiania się uzależnienia od alkoholu, podzielił proces powstawania choroby na fazy. Autor wyróżnia 
następujące stadia choroby alkoholowej:

 Faza wstępna prealkoholowa, trwająca od kilku miesięcy do kilku lat, zaczyna się od konwencjonalnego 
stylu picia. Człowiek odkrywa, że picie alkoholu nie tylko daje przyjemne doznania, ale także łagodzi 
przykre stany emocjonalne. Wzrasta tolerancja na alkohol.

 Faza ostrzegawcza zaczyna się w momencie pojawienia się luk pamięciowych – palimpsestów.
 Faza krytyczna rozpoczyna się od utraty kontroli nad piciem.
 Faza przewlekła zaczyna się wraz z wystąpieniem wielodniowych ciągów.

Autor podkreślał, iż zatrzymanie choroby jest możliwe na każdym etapie i w każdej fazie. Od czasu dzieła 
Jellinka pojawiły się inne typologie alkoholizmu.
W 1983 George Villant opublikował książkę pod tytułem Naturalna historia alkoholizmu, w której 
zaprezentował rezultaty kilku badań potwierdzających i pogłębiających pojęcie alkoholizmu jako choroby. 
Podsumowując swoje badania autor stwierdził, że alkoholizm ma charakter postępujący, jego objawy 
występują jednak w innej kolejności niż przedstawił to Jellinek. Villant podał dwie możliwości zakończenia 
rozwoju choroby alkoholowej: osoby nią dotknięte podejmują abstynencję albo czeka je śmierć. Jak wynika z 
danych, nieliczna grupa zdołała powrócić do picia niepatologicznego, czy też powstrzymać proces 
uzależnienia. Jednak w trakcie kontynuowania badań zaobserwowano, iż grupa ta systematycznie malała.



Bardzo użyteczna jest klasyfikacja alkoholizmu opracowana przez Komitet Ekspertów dla 
Spraw Alkoholizmu Światowej Organizacji Zdrowia. Klasyfikacja ta znajduje się w VIII 
Rewizji Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób, Urazów i Przyczyn zgonów obowiązującej w 
Polsce od 1 I 1970 r. Przedstawia się ona następująco:

 Epizodyczne picie nadmierne. Picie nadmierne nieregularne, okresy nadmiernego picia 
stosunkowo krótkie, oddzielone dłuższymi przerwami. Grupa pijących tego typu obejmuje 
pewną liczbę osób z nieprawidłowymi cechami osobowości, które przejawiają się w stanach 
upicia.

 Nawykowe picie nadmierne. Ciągłe picie nadmierne. Pijący nadmiernie, systematycznie, 
regularnie. W fazie tej nie występuje jeszcze „utrata kontroli”.

 Nałóg alkoholowy. Toksykomania alkoholowa. Stan psychicznego i somatycznego 
uzależnienia od alkoholu, w którym występuje z początku zwiększenie się tolerancji 
alkoholu oraz pojawiają się psychiczne i fizyczne objawy odstawienia (zespół 
abstynencyjny). Dla fazy tej szczególnie charakterystyczna jest utrata kontroli picia, tj. 
Niemożność powstrzymania się od kontynuowania picia, a w fazie nałogu dalej posuniętego 
– zmniejszenie się tolerancji alkoholu. W fazie najdalej zaawansowanego alkoholizmu 
najczęściej występują różnego rodzaju powikłania psychiczne o charakterze psychotycznym 
i najwyraźniej zaznaczają się fizyczne, psychiczne i socjalne skutki przewlekłej intoksykacji 
alkoholowej. Do tego punktu należy zaliczyć większość przypadków określanych jako 
alkoholizm przewlekły.

 Alkoholizm inny i nieokreślony. Do tej grupy zalicza się alkoholizm, którego z różnych 
powodów (np. brak wiarygodnych danych) nie można zaklasyfikować do jednej z wyżej 
wymienionych grup alkoholizmu. Można tu zaliczyć także niektóre przypadki picia „na tle 
patologicznym”, tj. towarzyszącego innym zaburzeniom psychicznym, gdy alkoholizm taki 
nie wysuwa się na pierwszy plan, a jego formy nie można zaklasyfikować do jednej z 
poprzednich trzech grup.



OBJAWY UZALEŻNIENIA:

 Aby móc mówić o uzależnieniu od alkoholu muszą wystąpić minimum trzy z 
poniższych objawów. Do objawów należą:

 Silna natrętna potrzeba spożywania alkoholu (głód alkoholowy)
 Upośledzona zdolność kontrolowania picia alkoholu (trudności w unikaniu 

rozpoczęcia picia, trudności w zakończeniu picia albo problemy z 
kontrolowaniem picia do wcześniej założonego poziomu).

 Picie alkoholu w celu złagodzenia albo zapobieżenia alkoholowemu zespołowi 
abstynencyjnemu oraz subiektywne poczucie skuteczności takiego 
postępowania.

 Objawy abstynencyjne (drżenia mięśniowe, nadciśnienie tętnicze, tachykardia, 
nudności, wymioty, biegunki, bezsenność, rozszerzenie źrenic, wysuszenie 
śluzówek, wzmożona potliwość, zaburzenia snu, nastrój drażliwy lub obniżony, 
lęk).

 Zmieniona (najczęściej zwiększona) tolerancja alkoholu (ta sama dawka 
alkoholu nie przynosi oczekiwanego efektu, potrzeba spożywania większych 
dawek alkoholu dla wywołania oczekiwanego efektu).

 Zawężenie repertuaru zachowań związanych z piciem alkoholu do 1-2 wzorców.
 Postępujące zaniedbywanie alternatywnych do picia przyjemności, zachowań i 

zainteresowań.
 Picie alkoholu mimo oczywistej wiedzy o jego szczególnej szkodliwości dla 

zdrowia pijącego.





WSPÓŁWYSTĘPOWANIE Z INNYMI
PROBLEMAMI I SKUTKI:

Poniżej znajdują się problemy, z jakimi spotykają się 
alkoholicy. Obok podany jest procent alkoholików, 
których dotyczy dany problem (na podstawie badania 
Programu Aktywizacji Placówek Odwykowych):

 Zaburzenia życia rodzinnego – 94%
 Problemy w kontaktach z ludźmi – 84%
 Problemy finansowe – 82%
 Przemoc wobec bliskich – 57%
 Problemy z prawem (karalność) – 51%

Przewlekły alkoholizm prowadzi do chorób 
psychicznych, ciężkich schorzeń wątroby, nerek, 
żołądka, serca itd. Zwiększa przestępczość, sprzyja 
szerzeniu się chorób wenerycznych i ujemnie wpływa 
na potomstwo. Nadużywanie alkoholu jest powodem 
powstawania problemów w rodzinach oraz ich 
rozpadu.



ALKOHOL A MŁODZIEŻ:

 Młodzież najczęściej przeżywa inicjację alkoholową w wieku 13-14 lat (przełom szkoły podstawowej i 
gimnazjum). W okolicznościach takich jak prywatne spotkania towarzyskie, wagary czy obozy/kolonie.

 Jak wykazują badania, jednym z częstszych powodów picie jest chęć przypodobania się kolegom, poczucia się 
dorosłym. Picie jest w społeczności budowane na atrybut dorosłości - stąd stanowi element dążeń 
dorastającej dopiero młodzieży. Innymi powodami jest konformizm grupowy, trudno się wyłamać ale także 
wynikający z życia rodzinnego (skrypt rodzinny) - jak alkoholizm w rodzinie.

 Jak wynika z badań statystycznych przeprowadzonych w województwie pomorskim:
 91% uczniów III klasy gimnazjum (89% chłopców i 92% dziewczyn) miało za sobą już inicjacje alkoholową,
 94% uczniów II klasy ponadgimnazjalnej spożywało już alkohol,
 70% uczniów III gimnazjum i 80% starszych uczniów spożywało alkohol w przeciągu ostatnich 30 dni 

poprzedzających badanie,
 47% chłopców sięgnęło po raz pierwszy po alkohol w wieku 13 lat.
 Przytoczone badania wskazują, że alkohol zdaniem młodzieży jest bardzo łatwo dostępny (aż 90% 

odpowiedzi). 67% uczniów szkół ponadgimnazjalnych w ciągu 30 dni poprzedzających badanie spożywało 
alkohol w lokalu zamkniętym (pub, klub).

 W przypadku połowy chłopców i 42% dziewczynek z III klasy gimnazjalnej ma za sobą upicie się. W 
przypadku szkół ponadgimnazjalnych odsetki prezentują się odpowiednio: 76% i 65%.

 Co ważne, częściej upijają się osoby zagrożone wykluczeniem rówieśniczym. W przypadku osób 
niezagrożonych - wskaźnik upicia się w ciągu ostatniego roku 10 razy i więcej - wyniósł 4%. w przypadku 
osób zagrożonych, aż 14%. W ciągu 12 miesięcy poprzedzających badanie upiło się 59% uczniów mających złe 
relacje z rodzicami - w porównaniu z 42% wśród pozostałych uczniów.



LECZENIE:

 Z choroby alkoholowej nie można się wyleczyć, to znaczy że nawet po wieloletniej abstynencji próby tzw. 
"kontrolowanego" picia kończą się powrotem do nałogu. Możliwe natomiast jest zatrzymanie choroby i 
rehabilitacja, gdzie fundamentalnym warunkiem zdrowienia jest abstynencja.

Osoba uzależniona może skorzystać w tym celu z pomocy :

 Profesjonalnych Ośrodków Terapii Uzależnień i Współuzależnienia.
 Samopomocowych grup Wspólnoty Anonimowych Alkoholików.
 Klubu Abstynenta.
 Terapie grupowe i/lub indywidualne :

 Polegają głównie na zdobywaniu i pogłębianiu wiedzy z zakresu alkoholizmu, co umożliwia choremu 
przyznanie się (przed samym sobą) oraz akceptację siebie jako alkoholika. Zajęcia terapeutyczne pomagają 
w przebudowie stylu życia na abstynencki, który umożliwia długotrwałą abstynencję, uczą rozpoznawania i 
radzenia sobie z głodem alkoholowym a także zapobiegania występowaniu nawrotów choroby. Wspólnota 
Anonimowych Alkoholików :

 Nie oferuje leczenia, ani profesjonalnej lekarskiej pomocy. Proponuje jedynie powstrzymanie się od wypicia 
"pierwszego kieliszka" przez 24h, w myśl zasady "nie wypijesz, nie upijesz się", oraz dzielenie się siłą, 
nadzieją i swoimi doświadczeniami w drodze do trzeźwości. Wszystko to odbywa się na spotkaniach tzw. 
mityngach. W AA nie jest wymagana abstynencja - jedynym warunkiem przynależności do wspólnoty jest 
pragnienie zaprzestania picia. Kluby Abstynenta :

 Są miejscem spotkań osób niepijących (także osób nieuzależnionych). Abstynenci stawiają sobie za cel 
propagowanie poprzez swoją postawę - trzeźwego modelu życia. Proces zdrowienia z choroby alkoholowej jest 
bardzo trudny i skomplikowany, uzależniony przede wszystkim od chęci i dobrej woli zainteresowanego. 
Około 70% pacjentów po terapiach nie osiąga trwałych efektów.

 Z badań przeprowadzonych przez Millera i Hestera wynika, że 1/3 pacjentów osiąga po odbyciu leczenia 
trwałą abstynencję, a 1/3 poprawę funkcjonowania bez utrzymywania całkowitej abstynencji. Zdaniem 
innych badaczy 2/3 osób leczonych z powodu alkoholizmu uzyskuje poprawę, aczkolwiek wymiar sukcesu 
zależy od przyjętego kryterium. Jeszcze inne badania wykazały, że 70% wszystkich leczących się, bardzo 
wyraźnie ograniczyło liczbę dni picia alkoholu oraz osiągnęło ogólną poprawę stanu zdrowia.



PRAWO:

 Uznając życie obywateli w trzeźwości za 
niezbędny warunek moralnego i materialnego 
dobra Narodu Sejm PRL przyjął dnia 26 
października 1982 ustawę o wychowaniu w 
trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473, 
ze zmianami).



LECZENIE FARMAKOLOGICZNE:

 Z badań Bogusława Habrata z Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
wynika, że z szerokiej gamy leków o potencjalnych właściwościach 
zmniejszania picia alkoholu, jedynie akamprozat i naltrekson uważane są za 
leki o udowodnionej skuteczności. Do dziś badania nad skutecznością 
disulfiramu interpretowane są niejednoznacznie.

 Kilkadziesiąt badań poświęcono wpływowi grupy leków przeciwdepresyjnych 
SSRI na spożywanie alkoholu, ale ich interpretacja jest trudna: wydaje się, że 
skuteczne są głównie u alkoholików z depresją, ale ich wpływ wyraża się 
najczęściej kilku- do kilkunastoprocentowym zmniejszeniem parametrów 
związanych z piciem, a jest to niesatysfakcjonujące dla klinicystów.

 Wyniki badań nad innymi lekami, m.in. ondansetronem, tiaprydem, GHB, 
tianeptyną i LSD, choć zachęcające, są bardzo nieliczne i wymagają 
potwierdzenia.

 Zdaniem innego specjalisty z Instytutu Psychiatrii i Neurologii – dr med. 
Bohdana Woronowicza – farmakologia może stanowić jedynie wsparcie dla 
oddziaływań psychoterapeutycznych w leczeniu uzależnień, a jednocześnie 
"stosowanie jakichkolwiek środków farmakologicznych, bez względu na ich 
skład chemiczny i profil działania, nie może być traktowane jako leczenie 
uzależnienia od alkoholu."



POMOC UZALEŻNIONYM:

 Jednym z zaleceń terapii odwykowej jest udział w 
spotkaniach Anonimowych Alkoholików.

 Al-Anon-dla rodzin i przyjaciol - osob
uzaleznionych

 DDA – Dorosłe Dzieci Alkoholików
 Stowarzyszenia i Kluby Abstynenckie
 Kościół katolicki

 Bractwo Trzeźwości
 Działalność indywidualna księży katolickich
 Krucjata Wyzwolenia Człowieka
 Ośrodek Apostolstwa Trzeźwości Warszawskiej Prowincji 

Braci Mniejszych Kapucynów w Zakroczymiu (powstał w 
1968 r.).

 Czasopisma zawierające treści antyalkoholowe –
"Trzeźwymi Bądźcie" – dwumiesięcznik. "Rycerz 
Niepokalanej" – miesięcznik.



STOP ALKOCHOLOWI.!!!


