
Oblicza choroby 
alkoholowej i innych 

uzależnień 

Zależni 

Nie – zależni 



Plan pracy: 
 

1. Czym jest uzależnienie? 

2. Definicja alkoholizmu. 

3. Fazy i przebieg choroby alkoholowej. 

4. Sygnały ostrzegawcze. Mity i fakty. 

5. Psychologiczne aspekty uzależnienia. 

6. System nałogowego regulowania uczyć i 

system „zaprzeczeń i iluzji”. 

7. Leczenie choroby alkoholowej. Porady dla 

rodziny. 

8. Dzieci a alkohol i narkotyki. Przyczyny 

uzależnienia wśród młodzieży. 

9. Rodzina dysfunkcjonalna, czyli o 

współuzależnieniu. 

10. Role pełnione w rodzinie. 

11. Cechy dziecka z rodziny dysfunkcjonalnej. 

12. Wskazówki dla przyszłych nauczycieli. 

13. DDA i DDD 

14. Podsumowanie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzależnienie to nabyta silna potrzeba wykonywania jakiejś czynności lub 

zażywania jakiejś substancji. W języku potocznym termin "uzależnienie" dotyczy 

osób, które nadużywają narkotyków, alkoholu, leków lub nikotyny. W szerszym 

kontekście może odnosić się do wielu innych zachowań, które nie zawsze 

określane są w oficjalnych klasyfikacjach chorób, ICD-10 i DSM-4, jako 

zaburzenia.  



Uzależnienie psychiczne a 
uzależnienie fizjologiczne 

1. Uzależnienie fizjologiczne 

 

2. Uzależnienie psychiczne 

 

3. Uzależnienie społeczne  



O chorobie alkoholowej słów kilka 

1. Alkoholizm to nieuleczalna, pierwotna i śmiertelna choroba , która objawia 

się psychicznym i fizycznym uzależnieniem od alkoholu. Alkoholizm to inaczej 

uzależnienie od alkoholu, toksykomania alkoholowa lub choroba 

alkoholowa (łac. alcoholismus habitualis, alcoholismus chronicus) 

2. Uzależnienie psychiczne polega na potrzebie wypicia alkoholu dla poprawy 

samopoczucia. 

3. Uzależnienie fizyczne polega na wzroście tolerancji na alkohol (tzw. „mocna 

głowa”) lub jej spadku, utracie kontroli nad wypijanym alkoholem, 

palimpsestami i Alkoholowym Zespołem Abstynencyjnym po odstawieniu 

alkoholu. 

4. Nie można ustalić początku alkoholizmu, bowiem granica pomiędzy piciem 

towarzyskim a chorobowym jest bardzo płynna. 



Różne oblicza alkoholizmu 
Alkoholizm jak każda choroba ma różne oblicza. Można wyróżnić 

klika faz jej przebiegu, po których staje się bardziej widoczna, a tym 

samym odczuwalna dla pijącego i jego najbliższego otoczenia: 

 

Pierwsza faza: wstępna 

Druga faza: ostrzegawcza 

Trzecia faza: krytyczna 

Czwarta faza: chroniczna 

 
Istnieją pewne momenty w przebiegu choroby, które można nazwać 

kluczowymi lub objawami osiowymi (występującymi u prawie 

wszystkich badanych osób), a są to przede wszystkim: 

 

-zmiana tolerancji na alkohol 

-palimpsesty 

-tzw. klinowanie 

-utrata kontroli nad ilością wypijanego alkoholu 

-ciągi opilcze 

 

 

 
 

 
 
 



Sygnały ostrzegawcze 

Niebezpieczeństwo związane z alkoholizmem pojawia się wówczas, gdy pijący 

traktuje alkohol jak środek odprężający, który redukuje napięcie, ośmiela i zmniejsza 

poczucie winy. 

 

Osoba uzależniona zwykle inicjuje spotkania towarzyskie lub wymyśla kolejne 

okazje, by napić się alkoholu (święta, urodziny, zły dzień w pracy, kolejny piątek 

miesiąca itd.). Z czasem zaczyna pić samotnie, ukrywając alkohol i niwelując 

zewnętrzne objawy, które miałyby wskazać najbliższym, że jest pijana. 

 

Osoba uzależniona ma kłopoty z odtworzeniem pewnych wydarzeń, które miały 

miejsce w trakcie jej picia. 

 

Uzależniony unika rozmów na temat własnego stosunku do alkoholu i często reaguje 

agresją na uwagi otoczenia, sugerujące mu, że pije za dużo. 

 

Osoba uzależniona zauważa, że ilość spożywanego przez nią alkoholu odbiega od 

normy. W związku z tym podejmuje próby cichego zaprzestania picia, by udowodnić 

sobie, że potrafi jeszcze kontrolować swoje zachowania. 



Kilka mitów i faktów na temat choroby 
alkoholowej 

MIT Lampka wina czy kufel piwa jeszcze nikomu nie zaszkodziły. FAKT Nawet 

niewielkie ilości alkoholu pite regularnie szkodzą naszemu zdrowiu i mogą 

prowadzić do uzależnienia. 

 

MIT Alkohol pozwala się zrelaksować. FAKT Relaks wywołany przez alkohol jest 

krótkotrwały. Problemy nie znikają, a po otrzeźwieniu stają się jeszcze bardziej 

uciążliwe. 

 

MIT Niektórzy ludzie rodzą się alkoholikami. FAKT Przekonanie o dziedziczeniu 

choroby jest błędne i krzywdzące. Istnieją, co prawda pewne predyspozycje 

genetyczne, które przyczyniają się do wolniejszego lub szybszego rozkładu alkoholu 

we krwi, ale na rozwój uzależnienia wpływa także szereg innych czynników. 

 

MIT Alkoholik to ktoś, kto musi pić codziennie. FAKT Zdarza się, że alkoholicy nie 

piją miesiącami, by przez kolejne kilka dni wypić sporą dawkę alkoholu, a później 

znów zachować abstynencję. 

 

MIT Alkoholicy to degeneraci i reprezentanci marginesu społecznego. FAKT 

Alkoholikiem może zostać każdy. 



Psychologiczne aspekty uzależnienia 

System iluzji i zaprzeczeń – to swoisty, specyficzny 

dla każdego uzależnionego zespół przekonań i zachowań 

przystosowawczych pozwalający uzależnionemu odrzucać 

informacje o skutkach swojej choroby i trwać w uzależnieniu 

mimo ponoszonych strat. 

  

 
 

 



System nałogowego regulowania uczuć (SNRU) 

System nazywany jest także systemem 

nastawień i oczekiwań alkoholowych i 

dotyka on sfery emocji. 

 

Pierwsze ogniwo SNRU 

 

Drugie ogniwo SNRU 

 

Trzecie Ogniwo SNRU 
 

 

 

 

 

 

 



Leczenie choroby alkoholowej 

 W każdym przypadku podejrzenia o chorobę alkoholową konieczna jest 

specjalistyczna diagnoza.  

 Nieleczona choroba alkoholowa będzie nadal się rozwijała. 

Ograniczenie picia jest sposobem samo-oszukiwania się i prowadzi do 

pogłębiania objawów. 

 Podjęcie leczenia oznacza zaakceptowanie faktu, że „sam/a nie potrafię 

sobie poradzić z problemem alkoholowym i potrzebuję pomocy". 

 Leczenie to proces długotrwały, wymagający konsekwencji, 

podporządkowania się rygorom terapii i jak największego w nim 

udziału rodziny alkoholika.  

 Leczenie choroby alkoholowej wymaga kompleksowego, 

specyficznego oddziaływania psychiatrycznego i psychologicznego. 

Disulfiram (esperal, anticol) nie leczy uzależnienia od alkoholu, 

natomiast poprzez "uczulenie" na alkohol może powstrzymywać od 

picia oraz ułatwić podjęcie terapii. 



Jak postępować z alkoholikiem? 

1. Nie należy traktować alkoholizmu, jak gdyby był hańbą dla 

rodziny. 

2. Nie należy traktować alkoholika tak, jak niegrzeczne dziecko. 

3. Nie należy się z nim kłócić, gdy znajduje się pod wpływem 

alkoholu. 

4. Nie należy robić mu wykładów, ponieważ alkoholik 

prawdopodobnie wie już to wszystko o czym chcemy mu 

powiedzieć. Można natomiast sprowokować go do dalszych 

kłamstw i wymusić obietnice, których nie będzie w stanie 

dotrzymać. 

5. Nie warto sprawdzać ile alkoholik pije, bowiem i tak nie ma 

szans na to, aby wiedzieć o wszystkim. 

6. Nie należy robić za alkoholika niczego, co mógłby zrobić sam. 

7. Nie należy oczekiwać natychmiastowego wyleczenia.  
  

       

 
 



Zagrożenia dzieci i młodzieży, czyli o wpływie 
alkoholu i narkotyków na życie młodych ludzi 

Istnieje co najmniej kilkanaście czynników, 

które wpływają na stosunek młodych ludzi do 

substancji psychoaktywnych. Wśród nich 

najważniejsze są: 

 

-negatywny wpływ grupy społecznej 

-dysfunkcjonalność rodziny 

-dostępność środków uzależniających 

-obecne normy kulturowe, a w tym 

określone reguły postępowania 

-brak socjalizacji dzieci w 

zakresie  właściwych wzorów spożywania 

alkoholu 

-specyfika okresu dojrzewania 
 

 

 

 

 



Kilka powodów, dla których młodzi ludzie 
sięgają po alkohol i narkotyki: 

-chęć dopasowania się do kolegów, 

przynależenia do grupy; 

-chęć stworzenia iluzji bycia 

dorosłym, 

-chęć bycia „spoko” i na luzie, 

-potrzeba zapomnienia o kłopotach, 

-walka z nieśmiałością, 

-chęć sprawdzenia jak działa 

alkohol czy narkotyki, 

-bunt wyrażający się potrzebą 

złamania zakazu, 

-i wreszcie dobra zabawa 

„zagwarantowana” przez alkohol 

czy narkotyki. 



Współuzależnienie = Koalkoholizm 

Szkody zdrowotne wywołane alkoholem 

obejmują swoim zasięgiem także członków 

rodziny.  

 

Dysfunkcjonalność rodziny z problemem 

alkoholowym nie pojawia się nagle. 

Charakteryzuje się natomiast swoistą 

dynamiką. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Za istnieniem koalkoholizmu przemawiają następujące 

zachowania: 

    * poddanie się rytmowi picia alkoholika, 

    * przejmowanie za niego odpowiedzialności, 

    * obsesyjne kontrolowanie go, 

    * pomaganie i nadmierne opiekowanie się nim  

    * wysoka tolerancja na różnego rodzaju patologiczne 

zachowania alkoholika z jednoczesnym występowaniem 

poczucia winy i poczucia małej wartości.  

 

Osoby współuzależnione są najczęściej, 

nieświadomymi pomocnikami w piciu i w 

największym chyba stopniu przyczyniają się do 

odwlekania decyzji o jego zaprzestaniu i zwróceniu 

się o pomoc. 

 

 

 

 
 



Energia rodziny dysfunkcjonalnej, koncentruje się 

głównie na próbach wpłynięcia na zachowania 

alkoholika. Tym samym zaniedbywane są inne 

ważne sfery życia rodzinnego. Współuzależnienie 

jest zatem formą przystosowania się do 

nieprawidłowego układu relacji międzyludzkich, 

która umożliwia zachowanie dotychczasowego 

układu , a jednocześnie odbiera szanse na jego 

zmianę. 
 



Dziecko krytykowane uczy się potępiać.  

Dziecko otaczane wrogością uczy się agresji.  

Dziecko żyjące w strachu uczy się lękliwości.  

Dziecko doświadczające litości uczy się  

rozczulać nad sobą.  

Dziecko wyśmiewane uczy się nieśmiałości.  

Dziecko otaczane zazdrością uczy się zawiści.  

Dziecko zawstydzane uczy się poczucia winy.  

Dziecko zachęcane uczy się wiary w siebie.  

Dziecko otaczane wyrozumiałością uczy  

się cierpliwości.  

Dziecko chwalone uczy się wdzięczności.  

Dziecko akceptowane uczy się kochać.  
 



Dziecko w rodzinie alkoholowej - Role 

Bohater rodzinny (dziecko)– zazwyczaj, choć nie 

zawsze, najstarsze dziecko w rodzinie. Gorliwy pomocnik, 

który cały czas jest w pełnej gotowości, by spełniać 

narzucone mu zadania. Rodzic młodszego rodzeństwa i 

opiekun swoich rodziców. Bardzo odpowiedzialny. Często 

występuje w charakterze klasowej niańki.  

 

Bohater rodzinny(dorosły) -żyje w stałym 

napięciu, jest nieustępliwy, ambitny i nadgorliwy. To  

osoba, która z łatwością wyczuwa potrzeby innych i  

chętnie przejmuje nad nimi kontrolę.  

Potrafi dawać, ale nie umie przyjmować. Z trudem 

rozpoznaje i wyraża własne  

uczucia. 

 

 

 



Dziecko w rodzinie alkoholowej - Role 
 

Kozioł ofiarny(dziecko)– skupiają się na nim 

problemy i frustracje rodzinne, które odreagowuje w 

świecie „zewnętrznym”. Popada w konflikty z prawem i 

nieustannie awanturuje się z rodziną. To on jest jedynym, 

dostrzegającym kłopoty domowe, za które paradoksalnie 

staje się odpowiedzialny. Zastąpi „bohatera”, gdy go 

zabraknie. 

 

Kozioł ofiarny(dorosły) –jest nieprzystosowany, 

pełny lęku i złości. Ciągle ponosi porażki i postrzegany jest 

przez społeczeństwo, jako outsider. Pierwszy opuszcza 

gniazdo rodzinne i najszybciej popada w uzależnienia. 



Dziecko w rodzinie alkoholowej - Role 

Niewidzialny(dziecko)– nikt nie wie, gdzie 

przebywa i co robi. Żyje w świecie fantazji. W 

szkole jest niedostrzegany i zapomniany. Nie potrafi 

współpracować w grupie i odsuwa się od rodziny. 

Czuje się inny niż wszyscy. 

 

Niewidzialny(dorosły) –jest małomówny i 

zamknięty w sobie. Nie potrafi zbudować trwałego 

związku. Niezauważany przez kolegów w pracy i 

pomijany przy awansie przez pracodawcę. 

Samotnik. 

 



Dziecko w rodzinie alkoholowej - Role 

Maskotka, Błazen(dziecko)– 

najczęściej najmłodsze dziecko, okłamywane 

dla jego „dobra”. Lubiany przez grupę 

rówieśniczą. Roześmiany wesołek, który 

wewnątrz płacze i nie potrafi poradzić sobie z 

problemami. Zostaje, podobnie jak kozioł, 

błaznem klasowym. Akceptowany przez 

uzależnionego, u którego często przebywa w 

roli „rozjemcy”. Wykorzystywany seksualnie. 

 

Maskotka, Błazen(dorosły) –
błaznów nikt w otoczeniu nie traktuje poważnie, 

bo i oni mają problem z własną dorosłością, a 

częstokroć seksualnością. Dusze towarzystwa, 

które mają problem z nawiązywaniem bliskich 

relacji. W pracy rzetelnie wykonują swoje 

obowiązki. 

 



Jakie jest dziecko alkoholika? 

Dziecko w rodzinie z problemem alkoholowym 

uczy się trzech rzeczy: 

 

Nie ufać 

Nie mówić 

Nie odczuwać 

 

Postawa obronna staje się zatem naturalną 

reakcją na zastaną sytuację. Osoba z 

nastawieniem obronnym to ktoś: 

·  Kto żyje w stałym pogotowiu emocjonalnym;  

·  Kto ciągle "ma się na baczności";  

·  Kto wyznaje filozofię życiową "aby 

przetrwać";  

·  Kto głównie skoncentrowany jest na tym, aby 

nie stracić;  

·  Kto z trudnością podejmuje ryzyko zmiany.  

 

 
 

 

 



Jak pomóc? 

 

Co mogą zrobić nauczyciele, by pomóc swoim wychowankom? 

 Należy rozpoznać, jaką rolę dziecko odgrywa w rodzinie, bowiem dla każdej z 

nich przewidziane są korekcyjne strategie. 

Należy prowokować ucznia do działania, które zmieni jego pogląd o rzeczywistości 

i przyczyni się do wewnętrznego rozwoju. 

 Dziecko powinno mieć opracowany indywidualny plan pomocy, dostosowany do 

jego potrzeb. 

Nauczyciel powinien nawiązać kontakt z innymi instytucjami, takimi jak 

psycholog, policja i pedagog szkolny. Współpraca między nimi przyczyni się do 

większej efektywności działań. Pomoc musi być zintegrowana z pomocą rodzinie. 

 

 

 



Dorosłe dzieci alkoholików i dorosłe dzieci z 
rodzin dysfunkcjonalnych 

Mijają lata... 

Dziecko z rodziny z problemem alkoholowym wyrasta na dorosłą osobę... Rozpoczyna 

"swoje" dorosłe życie... Na ile jest dorosły? Jaką rolę w jego życiu odegrała jego historia 

życia? 

 

Odpowiedzi na te pytania udziela J. G. Woititz. Dorosłe dzieci alkoholików: 

  

 - muszą domyślać się, jakie zachowanie jest normalne; 

 - mają trudności z przeprowadzeniem swoich zamiarów od początku do końca; 

 - kłamią, gdy równie łatwo byłoby powiedzieć prawdę; 

 - oceniają siebie bezlitośnie; 

 - trudno im się bawić i przeżywać radość; 

 - traktują siebie bardzo serio; 

 - trudno nawiązują bliskie kontakty; 

 - przesadnie reagują na zmiany, nad którymi nie mają kontroli; 

 - ustawicznie poszukują uznania i potwierdzenia; 

 - myślą, że różnią się od innych;  

 - są albo nadmiernie odpowiedzialne, albo nadmiernie nieodpowiedzialne;  

 - są impulsywne 

 

 

 

 



Żelazna zasada 

 

Jak bronić się przed pułapką uzależnienia i jak nie 

zostać ofiarą? 

 

Należy wspierać własny rozwój, starać się budować 

właściwe relacje z członkami naszej rodziny, wzmacniać 

poczucie własnej wartości i nie ulegać opiniom innych. 

Stworzyć prawidłowy model własnej osoby (jestem 

autonomiczną jednostką, która ma prawo wyrażania 

własnych poglądów; mogę wyglądać tak jak chce i 

dobrze czuje się we własnej skórze; nikt nie ma prawa 

narzucać mi swojego punktu widzenia, a ja znam 

techniki, które pozwalają skutecznie się przed tym 

bronić; jestem sobą i musisz mnie takim akceptować) 


