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OLGA TOMASZEWSKA1

Gdy alkohol staje się problemem

„Czy mam problem z piciem alkoholu?” – takie pytanie zadane same-
mu sobie może budzić lęk, złość, zaniepokojenie. Jeśli odpowiedź jest 
twierdząca, bardzo szybko pojawia się kolejne: „Jeśli tak, to znaczy, że 
mam przestać pić?”, brzmiące jeszcze bardziej przerażająco. Po nim 
pojawiają się następne pytania: „Jak mam przestać pić, skoro picie jest 
najważniejszą rzeczą w moim życiu?”, „Jak mam rozwiązać problem 
z piciem, skoro do tej pory wszystkie moje problemy rozwiązywałem, 
pijąc alkohol?”. Zadaje je sobie czasem osoba, u której coraz szybciej 
zaczyna się toczyć koło uzależnienia od alkoholu, a także niejedno-
krotnie rodzina, która z przerażeniem i smutkiem patrzy, jak bliska 
im osoba, pijąc, niszczy swoje życie kawałek po kawałku.

Artykuł, który czytasz, jest skierowany do ciebie, jeśli kiedykol-
wiek w twojej głowie pojawiło się pytanie, czy nie pijesz za dużo, 
jeżeli patrzysz na bliską ci osobę, której picie przynosi szkodę jej lub 
tobie, lub jeśli interesujesz się tematem uzależnienia od alkoholu oraz 
możliwościami pomocy osobie mającej problem z piciem.

Zachęcam cię do poświęcenia kilku chwil na przeczytanie tego, co 
chcę ci przekazać. Znajdź czas na to, aby dowiedzieć się, czym jest 

1 Specjalista psychoterapii uzależnień, w trakcie certyfikacji.
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uzależnienie od alkoholu, w jaki sposób możesz rozpoznać je u siebie 
lub u innych osób i jakie są możliwości pomocy – sobie lub bliskim.

Na początku wyjaśnijmy sobie, czym jest uzależnienie. Zapewne 
słyszałeś to słowo nie raz, ale czy wiesz, co tak naprawdę się za nim 
kryje? O uzależnieniu mówimy w sytuacji, gdy dana osoba pije al-
kohol tak, że jej picie jest krzywdzące dla niej lub jej otoczenia, gdy 
staje się ono ważniejsze niż inne dotychczas ważne dla niej czynności, 
a także wtedy, kiedy dana osoba odczuwa pragnienie sięgania po al-
kohol, aby poczuć przyjemne skutki jego działania, i cierpi w sytuacji 
braku możliwości napicia się.

Warto wspomnieć, że uzależnienie jest chorobą, która znajdu-
je się w międzynarodowej klasyfikacji chorób (ang. International 
Classification of Diseases). Mijają czasy, gdy myśląc o osobie uzależ-
nionej, oczami wyobraźni widziano człowieka zaniedbanego, śpią-
cego na ławce, żebrzącego o złotówkę na piwo lub wino, odartego 
z ludzkiej moralności. Odchodzimy od postrzegania alkoholika jako 
kogoś, kto nie ma żadnej wartości, kto przegrał swoje życie, upadł 
moralnie, kto powinien zapłacić za swoje grzechy i słabość. Wbrew 
stereotypom alkoholikiem może być nie tylko człowiek z nizin spo-
łecznych, ale również i osoba na wysokim stanowisku, mająca pie-
niądze i rodzinę.

W dzisiejszym świecie coraz częściej rozumie się, że człowiek uza-
leżniony od alkoholu jest chory i potrzebuje pomocy. Społeczeństwo 
otwiera swoje ramiona dla osób borykających się z tym problemem. 
Co więcej, pomoc, którą możemy zaoferować, jest coraz bardziej 
skuteczna. Wracając do kwestii uzależnienia jako choroby – jest ona 
chroniczna i nieuleczalna, co oznacza, że nie możesz jej wyleczyć 
i o niej zapomnieć. Możesz ją jednak zatrzymać i nie dopuścić do 
tego, aby twoje picie nadal krzywdziło ciebie i bliskie ci osoby. Al-
koholizm jest chorobą postępującą; rozwija się często niepostrze-
żenie, gdy ktoś zaczyna coraz częściej sięgać po kieliszek. Jeśli nie 
podejmiesz leczenia, koło uzależnienia rozpędzi się, maksymalnie 
niszcząc wszystkie spotkane na swojej drodze wartości – zdrowie, 
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relacje z rodziną, twoją pracę, twoje „ja”. Uzależnienie jest także cho-
robą śmiertelną, która nieleczona prowadzi do śmierci w wyniku 
wyczerpania organizmu. Niezwykle ważne jest, abyś wiedział, że to 
problem społeczny, ponieważ cierpi nie tylko osoba uzależniona, ale 
także jej rodzina, przyjaciele, sąsiedzi. Rozejrzyj się dookoła.

Skoro wiemy już, czym jest uzależnienie, chciałabym jeszcze do-
starczyć ci wiedzy o tym, w jaki sposób możesz sprawdzić, czy ten 
problem dotyka ciebie lub twoją bliską osobę. Wiesz już, że uza-
leżnienie jest chorobą, wobec tego, jak każda choroba, ma pewne 
objawy. Gdy idziesz do lekarza, mając katar, gorączkę i odczuwając 
ból gardła – lekarz, stawiając diagnozę, najprawdopodobniej powie ci, 
że złapało cię przeziębienie. Podobnie uzależnienie ma swoje objawy, 
jest ich sześć. Jeśli u siebie lub bliskiej osoby zauważysz chociaż trzy 
z nich (w przeciągu ostatniego roku), oznacza to, że picie alkoholu 
stanowi problem.

Z pierwszym z tych objawów mamy do czynienia, gdy ktoś od-
czuwa silną, trudną do opanowania chęć, potrzebę, a nawet przymus, 
aby napić się alkoholu. Czujesz, że masz ochotę to zrobić i na pewno 
poczujesz się dzięki temu lepiej. Pojawiają się natrętne myśli, które 
krzyczą – napij się! A ty stajesz się coraz bardziej podenerwowany, 
niespokojny, narasta w tobie napięcie, które może ukoić tylko kie-
liszek wódki.

Z drugim objawem uzależnienia mamy do czynienia, gdy u danej 
osoby picie wymyka się spod kontroli. Przykładowo, postanawiasz 
sobie, że wypijesz po pracy tylko jedno piwo, tak dla rozluźnienia. 
Kiedy jednak zaczynasz je pić, pojawia się chęć sięgnięcia po kolej-
ne – pijesz więc następne, i kolejne… Pomimo tego że na początku 
planowałeś wypić jedno piwo, skończyło się na kilku, a ty nie mogłeś 
przerwać picia w dowolnym momencie. Objaw ten występuje tak-
że, gdy ktoś postanawia sobie, że kończy z piciem, jednak pomimo 
obietnic danych sobie lub innym sięga po alkohol.

O kolejnym objawie uzależnienia mówimy wtedy, kiedy ktoś za-
uważa, że zmienia się ilość wypijanego alkoholu. Kiedyś, aby doznać 
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pożądanych skutków jego działania, aby poczuć się lepiej, pewniej, 
aby być lepszą wersją siebie, piłeś niewiele; teraz okazuje się, że to 
stanowczo za mało. Jeśli, przykładowo, wypijałeś dla rozluźnienia 
dwa piwa dziennie i nagle stwierdzasz, że już cię one nie nasycają, 
nie dają takiej przyjemności jak wcześniej i potrzebujesz więcej – być 
może ten objaw uzależnienia dotyczy ciebie? Z drugiej zaś strony jeśli 
twój organizm jest już zbyt wycieńczony długotrwałym piciem, mo-
żesz odkryć, że nie potrzebujesz takiej ilości alkoholu jak wcześniej, 
aby się upić. Powód takiego stanu rzeczy jest prosty – organizm jest 
wyniszczony alkoholem i nie radzi sobie z usuwaniem szkodliwych 
skutków jego działania.

Kolejny objaw występuje, gdy dana osoba, budząc się np. po suto 
zakrapianej imprezie odbywającej się wcześniejszego wieczoru, czuje 
się fatalnie – ma drgawki, bardzo złe samopoczucie, nie może jeść, 
spać itd. Znasz taką sytuację? Jeśli tak, to pewnie wiesz, że aby móc 
wrócić „do żywych”, lepiej się poczuć i móc cokolwiek zrobić, najle-
piej „strzelić sobie klina”. Sposób ten jest jednak zawodny. Jeśli takie 
sposoby poradzenia sobie są dla ciebie znajome, problem uzależnie-
nia może cię dotyczyć.

Kolejnym, piątym już objawem jest coraz większa koncentracja 
na piciu alkoholu. Wcześniej miałeś czas, aby po powrocie z pracy 
pobawić się z dziećmi, naprawić zepsutą szafkę, rozwiązać krzyżówkę 
i wypić herbatę z żoną – teraz wszystkie te rzeczy zniknęły z twojego 
życia. Zamiast „tracić” na to czas, wolisz przeznaczyć go na picie 
alkoholu lub zastanawianie się, jak go zdobyć lub ukryć.

Z ostatnim już objawem uzależnienia mamy do czynienia w sy-
tuacji, gdy ktoś pije alkohol pomimo tego, że zauważa szkody, jakie 
ten fakt powoduje. Przykładowo – słyszysz, jak twoi bliscy lub szef 
w pracy powtarzają: „Za dużo pijesz! Z twoim piciem jest coś nie tak. 
Musisz się leczyć!”. Widzisz, że rodzina i przyjaciele odsuwają się od 
ciebie, że ich krzywdzisz – mimo to pijesz dalej. Przykładem takiego 
objawu jest też sytuacja, gdy czujesz, że alkohol szkodzi twojemu 
zdrowiu, że zaczynasz mieć problemy np. z wątrobą, z nadciśnieniem. 
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Wiesz dobrze, że aby zachować zdrowie, powinieneś przestać pić, 
jednak tego nie robisz.

To już wszystkie objawy świadczące o uzależnieniu. Być może 
zauważyłeś je u siebie lub u jakiejś bliskiej ci osoby. Proszę, nie za-
łamuj się, jeśli tak jest. Pozwól mi dać ci nadzieję – w dalszej części 
artykułu przeczytasz o możliwości pomocy osobom uzależnionym. 
Jeśli nie jesteś przekonany, czy rzeczywiście problem uzależnienia 
dotyczy ciebie, trudno ci samemu zauważyć u siebie te objawy, ale 
dostrzegasz, że pijesz ostatnio więcej niż wcześniej i zastanawiasz się, 
czy nie ograniczyć picia, zawsze możesz skonsultować się z kimś, kto 
ma fachową wiedzę w tym zakresie – z terapeutą uzależnień.

Mam nadzieję, że udało mi się pokazać ci, czym jest uzależnienie 
od alkoholu. Gratuluję! Mamy połowę sukcesu, czyli wiedzę o tej 
chorobie. Jednak do pełni szczęścia potrzebujemy jeszcze dowiedzieć 
się, jak można ją leczyć.

Pierwszym krokiem, który powinna wykonać osoba uzależnio-
na, chcąca zawalczyć o swoje życie i odbić się od alkoholowego dna 
butelki, jest zaprzestanie picia. Jeśli jesteś nią ty, przestań walczyć 
z alkoholem. Zgodzisz się ze mną, że wszelkie próby kontrolowania 
ilości wypitego trunku, robienie przerw w piciu, aby udowodnić so-
bie i innym, że wszystko jest w porządku (jeśli by było, po co miałbyś 
komukolwiek coś udowadniać?) czy składanie obietnic – są bezsku-
teczne. Dlatego jeśli chcesz podjąć kroki w kierunku ratowania swo-
jego zdrowia, rodziny i siebie samego, musisz wiedzieć, że pierwszym 
krokiem jest abstynencja. Dopiero będąc trzeźwym, możesz podjąć 
terapię. Jest ona potrzebna, ponieważ nawet gdy z całych sił posta-
nowisz sobie, że się poprawisz i przestaniesz pić, bez profesjonalne-
go wsparcia najprawdopodobniej nie uda ci się osiągnąć sukcesu. 
Pamiętaj, uzależnienie od alkoholu jest chorobą i wymaga leczenia.

Zapytasz: a co to jest ta terapia uzależnienia? Otóż nic innego jak 
pomoc osobom uzależnionym w nauczeniu się, jak żyć bez alkoholu, 
jak radzić sobie z problemami i czerpać przyjemność z życia bez 
niego. Zwróć uwagę na słowa – czerpać przyjemność. To znaczy, że 
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terapeuci nie mają na celu doprowadzić do tego, abyś był trzeźwy, 
ale nieszczęśliwy już do końca swoich dni. Wręcz przeciwnie! Ich 
zadaniem jest pokazanie ci, że życie bez alkoholu może być satys-
fakcjonujące i nieść wiele radości. A także że możesz odzyskać kon-
trolę nad swoim życiem, a nie pozwalać, aby kontrolował cię alkohol. 
Brzmi lepiej?

Terapia uzależnienia zyskuje coraz większą popularność. Jak wspo-
minałam, uzależnienie od alkoholu jest problemem społecznym, 
który można rozwiązać poprzez tworzenie nowych możliwości le-
czenia w ośrodkach terapii uzależnień. Chciałabym zaprosić cię na 
spacer po Oddziale Leczenia Uzależnienia w Szpitalu Specjalistycz-
nym im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie. Chciałabym pokazać 
ci, jak wygląda tam terapia uzależnienia.

Oddział Terapii Uzależnionych od Alkoholu mieści się na terenie 
Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Babińskiego. Sam budynek 
Oddziału położony jest w otoczeniu zielonego parku, który w letnie, 
słoneczne dni stanowi miejsce w sam raz na spacer i odświeżenie 
umysłu w czasie przerwy w zajęciach terapeutycznych.

Terapia uzależnienia od alkoholu prowadzona na Oddziale jest 
terapią stacjonarną, co oznacza, że pacjenci leczą się, przez siedem 
tygodni mieszkając, śpiąc i spożywając posiłki na Oddziale. Taka 
forma pomocna jest szczególnie dla osób, którym bardzo trudno 
jest utrzymać abstynencję (tzn. nie pić alkoholu) przez chociażby 
kilka dni. Dzięki temu, że na Oddziale nie ma fizycznej możliwości 
spożywania alkoholu, pacjenci często traktują to miejsce jako pa-
rasol ochronny, pod którym mogą bezpiecznie korzystać z terapii, 
bez nieustannego narażenia na kontakt z czynnikiem uzależnia-
jącym. Ponadto ważnym leczącym elementem jest to, że pacjenci, 
przebywając w swoim towarzystwie przez okres siedmiu tygodni, 
mogą rozmawiać, wymieniać się doświadczeniami i czuć, że osoby, 
z którymi wspólnie podejmują terapię, rozumieją ich problem, po-
nieważ same się z nim borykają. Dlatego nie wyśmieją, nie obrażą, 
nie poniżą.
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Na Oddziale pomoc może otrzymać każdy uzależniony od alko-
holu lub innych substancji psychoaktywnych, dlatego jeśli podejrze-
wasz, że masz problem z alkoholem – nie wahaj się o nią poprosić!

Pierwszym krokiem, jaki powinna wykonać osoba, która chce 
leczyć się na Oddziale, jest rozmowa z obecnym tam terapeutą uza-
leżnień. Podczas niej terapeuta orientuje się w aktualnej sytuacji 
osoby uzależnionej i określa, jak bardzo zaawansowane jest uzależ-
nienie i jak duże szkody ktoś ponosi przez swoje picie, a także czy 
podejmował wcześniej terapię w innych miejscach i na ile była ona 
skuteczna. Po takiej rozmowie terapeuta i osoba zainteresowana te-
rapią podejmują decyzję, jaka forma leczenia jest najlepsza w tym 
momencie. Jeśli jest to leczenie oferowane na Oddziale – osoba ta 
zostaje zakwalifikowana, staje się pacjentem i może sobie pogratu-
lować – w końcu zrobiła pierwszy krok!

Początek nowej drogi pacjenta, który zgłasza się na terapię z po-
czuciem, że już dłużej nie da sobie rady sam, i z motywacją do zmiany 
swojego życia na lepsze zaczyna się, gdy w wyznaczonym terminie, 
zaopatrzony w walizkę, obawy – czy sobie poradzi, ciekawość – jak 
to będzie na terapii, i radość – w końcu się zdecydował – przekroczy 
próg Oddziału.

Terapia na Oddziale skoncentrowana jest na pacjencie i jego po-
trzebach. Rozpoczyna się od tzw. psychoedukacji. Są to zajęcia, które 
mają na celu dostarczenie pacjentom niezbędnej wiedzy dotyczącej 
choroby alkoholowej i szkód, jakie osoba nadmiernie pijąca wyrzą-
dza swojemu zdrowiu, swojej rodzinie i otoczeniu. Dowiesz się tu 
także, jak radzić sobie w życiu na trzeźwo, w taki sposób, aby to życie 
nie było pasmem nieszczęść, ale przyjemnością. Ten etap jest bardzo 
ważny. Pacjenci w trakcie terapii niejednokrotnie stwierdzają, że tak 
naprawdę nie wiedzieli, czym jest uzależnienie, i nie zdawali sobie 
sprawy, że ten problem dotyczy ich samych. Wyobraźmy sobie, że 
jesteś rycerzem, który staje do walki o swoje dalsze życie. Wiedza to 
twój miecz. Jeśli ją masz, możesz się bronić (np. uświadamiając sobie, 
co to znaczy być uzależnionym, i ucząc się sposobów radzenia sobie 
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z trudnościami bez alkoholu). Warto dodać – terapeuci na Oddziale 
zdają sobie sprawę, że w nadmiarze wszystko szkodzi, dlatego nie 
bój się, że tej wiedzy będzie aż nadto. Zajęcia te trwają niecałe dwa 
tygodnie, przez jedną godzinę dziennie.

Wiedza to połowa sukcesu. Drugą połowę – umiejętności radzenia 
sobie w życiu bez alkoholu – zaczniesz zdobywać na zajęciach w tzw. 
grupie motywacyjnej. Celem jej działania jest wzbudzenie w pacjen-
tach chęci do leczenia, zachęcenie, aby dostrzegli korzyści wynikające 
z pracy nad sobą, oraz pokazanie, że dzięki terapii można przerwać 
błędne koło uzależnienia. Nauczysz się tam także podstawowych 
umiejętności potrzebnych do radzenia sobie w sytuacjach, w których 
odczuwasz silną chęć napicia się alkoholu.

Następny krok stanowią zajęcia w grupie terapeutycznej, podczas 
których szlifowane są umiejętności zdobyte na wcześniejszych eta-
pach leczenia. Pacjenci pracują tam już nad wprowadzeniem zmian 
w swojej najbliższej przyszłości. Wspólnie z grupą i terapeutą wypra-
cowują plan na trzeźwość i na naprawę swojego życia krok po kroku. 
Uzupełnieniem grupy terapeutycznej jest tzw. trening umiejętności 
służących zdrowieniu. Podczas tych zajęć pacjenci uczą się skutecz-
nie radzić sobie w sytuacjach, gdy np. kolega usilnie namawia na 
kieliszek wódki, a ty nie wiesz, jak odmówić. A może jest ci znana 
sytuacja, w której nie potrafisz przyznać się przed innymi, że masz 
problem z alkoholem? Albo gdy się zdenerwujesz, nie wiesz, jak 
masz wyładować złość, aby nie krzywdzić innych osób? A może gdy 
napadnie cię chęć napicia się alkoholu, nie potrafisz się jej oprzeć? 
Trening umiejętności służących zdrowieniu to lekarstwo na wszyst-
kie te trudności.

Spotkania grupowe uzupełniane są o cotygodniowe spotkania 
indywidualne z terapeutą prowadzącym, który opiekuje się pacjen-
tem przez siedem tygodni niczym terapeutyczny anioł stróż. Podczas 
tych spotkań pacjent ma możliwość szczerze porozmawiać o swoich 
problemach, mając pewność, że zostanie wysłuchany, a terapeuta 
zrobi wszystko, co w jego mocy, aby pomóc.



20  |  OLGA TOMA SZE WSK A

Warto wspomnieć także o możliwościach spędzania czasu wolne-
go na Oddziale. Pacjenci wtedy spacerują, czytają książki, które po-
życzają z oddziałowej biblioteki, wspólnie składają orgiami, a nawet 
grywają na gitarze. W ostatnim czasie popularna staje się także ak-
tywność sportowa – bieganie, ćwiczenia na siłowni czy pozwalająca 
uwolnić napięcie z ciała joga. Pacjenci mogą rozwijać się duchowo 
dzięki możliwości uczęszczania do kościoła znajdującego się na tere-
nie Szpitala. Dla pacjentów, którzy w wolnym czasie również pragną 
umacniać się w trzeźwości, organizowane są mityngi AA.

Zbliżając się do końca, warto wspomnieć o niezbędnym filarze, 
bez którego nie byłaby możliwa terapia na Oddziale – o persone-
lu medycznym. O komfort pacjentów i efekty terapii każdego dnia 
troszczą się najlepsi lekarze w asyście pielęgniarek, a także kilkunastu 
profesjonalnie przygotowanych terapeutów uzależnień i kierownik 
Oddziału, która wszystko obejmuje swoim czujnym okiem. Nad roz-
wojem duchowym pacjentów czuwa kapelan trzeźwości.

Czas już kończyć naszą wędrówkę po Oddziale. Mam nadzieję, 
że była ona dla ciebie interesująca, a przede wszystkim zachęcająca, 
jeśli dotyczy cię problem uzależnienia. Ufam, że udało mi się poka-
zać ci, że jeśli tylko wyciągniesz rękę po pomoc, nie zostaniesz w nią 
ugryziony. Wręcz przeciwnie – są miejsca, w których nie traktuje 
się alkoholika jako kogoś gorszego, grzesznego, bezwartościowego, 
lecz po prostu jak człowieka, który zgubił drogę i nie wie, jak dalej 
żyć. Terapia jest niczym drogowskaz pomagający wrócić na drogę 
trzeźwości, by dalej iść ku szczęściu.


