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Kilka słów o uzależnieniu 

 

Co powinno niepokoić? 

Uzależnienie to zaburzenie psychiczne, któremu można zapobiegać oraz które można 

skutecznie leczyć. Wymaga to jednak wiele cierpliwości i wytrwałości w korzystaniu  

z pomocy terapeutów uzależnień i lekarzy psychiatrów/grup samopomocy.  

Najlepsze wyniki osiąga się przy stosowaniu podejścia holistycznego oraz 

interdyscyplinarnego obejmującego zróżnicowane oddziaływania farmakologiczne  

i psychospołeczne.  

 

Uzależnić się można od różnych substancji psychoaktywnych.  

Gdy mówimy o substancjach psychoaktywnych mamy na myśli: 

➢ alkohol,  

➢ narkotyki (m.in. marihuana, amfetamina, heroina, LSD, ekstazy, nowe substancje 

psychoaktywne tzw. dopalacze),  

➢ substancje psychotropowe (leki używane bez wskazań lekarskich). 

Można też uzależnić się od hazardu, internetu, pracy, seksu, czy też zakupów.  

O uzależnieniu można mówić zawsze, kiedy życiem człowieka zaczyna rządzić 

substancja/czynność i kiedy człowiek traci nad nią kontrolę, nie wyobrażając sobie bez 

niej funkcjonowania. 

 

Mity, czyli nieprawdziwe stwierdzenia na temat narkotyków: 

➢ Amfetamina poprawia zdolności umysłu. 

➢ Rzadko kiedy umiera się po jednorazowym zażyciu narkotyków. 

➢ Dopalacze nie uzależniają i są bezpieczniejsze od narkotyków. 

➢ Wiedza o narkotykach chroni skutecznie przed nałogiem. 

➢ Zwykle można zorientować się, kiedy człowiek się uzależnia. 

➢ Uzależnienie nie ma żadnego związku z chorobami psychicznymi. 

➢ Palenie nikotyny nie ma żadnego związku z zażywaniem narkotyków. 

➢ Marihuana rozwija duchowo. 

➢ Marihuana to zioło lecznicze. 

➢ Jeszcze nikt od tego nie umarł.  

➢ Teraz wszyscy palą! Biorą! Piją! 

➢ Marihuana jest mniej szkodliwa niż alkohol. 

➢ Marihuana powoduje agresję. 

➢ Ludzie o silnej woli nigdy się nie uzależniają. 
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Co cechuje osoby z problemem uzależnienia i często utrudnia terapię? 

➢ Ogólna nadwrażliwość na nieprzyjemne uczucia, 

➢ Powoływanie się na mity o uzależnieniach – i dlatego warto je znać,  

➢ Słaba motywacja do kontroli zachowań, 

➢ Impulsywność, chwiejność emocjonalna, 

➢ Stałe poszukiwanie pobudzenia, 

➢ Obniżona tolerancja frustracji, 

➢ Posiadanie niewystarczających sposobów przeżywania przyjemności i poczucie 

bezradności w tym względzie. 

 

Osoby te często: 

➢ mają zmienną motywację, co prowadzi do rezygnacji z terapii, 

➢ są uwikłane w wielorakie problemy np. tracą pracę, rodzinę, 

➢ mają inne zaburzenia psychiczne i somatyczne,  

➢ nie postrzegają terapeuty jako sprzymierzeńca, tylko część „systemu”, 

wymierzonego przeciwko nim, 

➢ wypadają z ról społecznych, 

➢ nie podejmują terapii dobrowolnie, tylko pod presją otoczenia, 

➢ są zamknięte i niezbyt szczere, zwłaszcza na początku terapii, 

➢ nie ufają terapeucie, 

➢ trudno im uwierzyć, że terapeuta jest nimi zainteresowany. 

 

I dlatego tak trudno podjąć decyzję o zmianie dotychczasowego stylu życia oraz 

o podjęciu terapii!!! 

 

Co powinno niepokoić i kiedy warto zrobić pierwszy krok i podjąć rozmowę  

z terapeutą uzależnień: 

➢ przymus używania substancji psychoaktywnych; myśli skoncentrowane wokół 

substancji, 

➢ trudności kontrolowania zachowania związanego z używaniem substancji, jego 

rozpoczęcia, zakończenia lub ilości,  

➢ fizjologiczne objawy abstynencyjne po przerwaniu/ograniczeniu używania 

substancji tzw. kac (by go osłabić, zlikwidować pomaga tylko alkohol/narkotyk), 

➢ zmiana tolerancji tzn. potrzebne są coraz większe dawki substancji (tolerancja 

najbardziej charakterystyczna jest dla alkoholu, opiatów, leków), 

➢ zaniedbywanie alternatywnych dla substancji psychoaktywnych źródeł 

przyjemności i zainteresowań, 

➢ używanie substancji pomimo ponoszonych szkód zdrowotnych. 

 

Z podjęciem decyzji o rozmowie z terapeutą uzależnień nie warto zwlekać.  

Nie każda rozmowa musi zakończyć się leczeniem!!! 
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Ludzie unikają pomocy z powodu: 

➢ wstydu; 

➢ niechęci do dzielenia się z innymi problemami osobistymi, 

➢ lęku przed stygmatyzacją („jesteś narkomanem/alkoholikiem”), do końca życia! 

(„jesteś niepijącym alkoholikiem”); 

➢ negatywnego obrazu leczenia; 

➢ słowa „NIGDY!” – nieakceptowalna zasada całkowitej abstynencji do końca życia. 

 

Warto pokonać te przeszkody!!! 

 

Gdzie szukać pomocy?  

Jak przebiega leczenie osób uzależnionych?  

 

Uwaga!!! 

Leczenie w placówkach służby zdrowia jest bezpłatne. 

Istnieją zróżnicowane formy leczenia w zależności od: 

– rodzaju substancji, 

– świadomości społecznej,  

– dostępności. 

Terapia uzależnienia odbywa się:  

➢ w placówkach ambulatoryjnych – poradniach leczenia uzależnień, poradniach 

terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia, oddziałach dziennych, 

➢ w ośrodkach stacjonarnych dla osób uzależnionych od narkotyków np. MONAR, 

➢ w oddziałach odwykowych, najczęściej przy szpitalach psychiatrycznych (oddziały 

detoksykacyjne i terapeutyczne),  

➢ w ośrodkach leczenia substytucyjnego – leczenie to polega na kontrolowanym, 

doustnym podawaniu leku o działaniu podobnym do opiatów, czystym chemicznie 

i biologicznie; w Polsce jest to głównie metadon. 

 

W poradni terapia trwa do 2 lat, często dłużej. O długości terapii decyduje pacjent  

po uzgodnieniu z terapeutą. Terapię w każdej chwili można przerwać, ale zanim  

to pacjent zrobi warto by porozmawiał o tym z terapeutą prowadzącym. 

Cechą uzależnienia jest pojawienie się przykrych objawów abstynencyjnych przy  

odstawieniu lub zmniejszeniu dawki alkoholu/narkotyków. 

Zmniejszenie nasilenia tych objawów wymaga często leczenia na oddziałach 

detoksykacyjnych w szpitalach psychiatrycznych. Leczenie jest kilku/ kilkunastodniowe, 

aż do momentu ustąpienia objawów.  
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Często po obowiązkowej konsultacji lekarskiej i po wdrożeniu farmakoterapii leczenie 

jest prowadzone w warunkach domowych (dotyczy to zwłaszcza osób uzależnionych  

od alkoholu). 

 

Dlaczego pacjenci przerywają terapię? Oto niektóre powody: 

➢ przerwanie abstynencji, 

➢ złość na terapeutę np. z powodu niezrozumienia jego interwencji, 

➢ myślenie „poradzę sobie sam”, 

➢ „nie piję /nie biorę to problem mam za sobą”, 

➢ … 

 

Uwaga!!! 

Do poradni leczenia uzależnień/poradni terapii uzależnienia od alkoholu  

i współuzależnienia nie jest wymagane skierowanie lekarskie od osób z problemem 

uzależniania od alkoholu/narkotyków oraz członków ich rodzin. 

 

W mniejszych miejscowościach pomoc można uzyskać w punktach konsultacyjnych  

ds. uzależnień. Główne oddziaływania terapeutyczne w punktach to:  

➢ rozpoznanie problemu,  

➢ poradnictwo, 

➢ praca nad motywacją do podjęcia terapii w poradni/ośrodku/na oddziale. 

 

W punkcie konsultacyjnym nie otrzymasz skierowania do szpitala, ponieważ nie są tam 

zatrudnieni lekarze, tylko specjaliści psychoterapii uzależnień/instruktorzy terapii 

uzależnień!!! 

 

Terapia stacjonarna dla osób uzależnionych od alkoholu: 

➢ oddziały dzienne – terapia trwa do 8 tygodni; zajęcia odbywają się w godzinach 

dopołudniowych; czas trwania 5-6 godzin, 

➢ oddziały stacjonarne w szpitalach psychiatrycznych – terapia do 8 tygodni. 

 

Terapia stacjonarna dla osób uzależnionych od narkotyków: 

➢ oddziały dzienne – terapia trwa do ½ roku, 

➢ ośrodki stacjonarne – terapia trwa do 12-18 miesięcy. 

 

Dlaczego takie różnice? 

Osoby uzależnione od narkotyków to ludzie często bardzo młodzi i oprócz oddziaływań 

terapeutycznych, wymagają oddziaływań wychowawczych. Często nie mają pracy, 

ukończonej szkoły, własnej rodziny etc.  

 

Osoby uzależnione od alkoholu mają pracę, rodzinę i nie wymagają oddziaływań 

wychowawczych (często z racji wieku – są to osoby dorosłe – byłoby to nawet trudne). 
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Uwaga!!! 

By zostać przyjętym do ośrodka/ oddziału stacjonarnego/ dziennego wymagane jest 

skierowanie od lekarza pierwszego kontaktu, psychiatry lub innego z zaznaczeniem  

na jaki oddział pacjent jest kierowany i ze wskazaniem jednostki chorobowej.  

Programy postrehabilitacji dla osób uzależnionych od narkotyków 

Osoby uzależnione od narkotyków po długoterminowych pobytach w ośrodkach 

stacjonarnych np. rocznych, mogą skorzystać z programu postrehabilitacji. 

Programy postrehabilitacyjne powinny stanowić integralną część opieki nad osobami 

uzależnionymi od narkotyków. 

Celem programów jest: 

– utrwalanie efektów leczenia 

– wsparcie w procesie reintegracji społecznej 

 

Zakres programów postrehabilitacji: 

• wsparcie terapeutyczne (grupy wsparcia, grupy zapobiegania nawrotom choroby, 

konsultacje) 

• pomoc w uzyskaniu dodatkowych kwalifikacji zawodowych (kursy zawodowe), 

• pomoc w uzyskaniu miejsca pracy, 

• mieszkania readaptacyjne, 

• hostele. 

Osoby korzystające z mieszkań readaptacyjnych uczestniczą w kosztach mediów; pobyt 

w hostelach jest finansowany ze środków NFZ.  

W miejscach tych należy przestrzegać obowiązujące regulaminy pobytu.  

 

Ważne!!! 

Skuteczność i efektywność działań leczniczych jest tym większa im lepszy jest program 

postterapeutyczny. 

 

Kto prowadzi terapię uzależnienia? 

➢ specjaliści psychoterapii uzależnień – udzielają porad, diagnozują poziom 

uzależnienia i rozpoznają problemy, prowadzą psychoterapię indywidualną/ 

grupową, 

➢ instruktorzy terapii uzależnień – udzielają porad, prowadzą zajęcia 

psychoedukacyjne, 

➢ lekarze psychiatrzy – udzielają porad, prowadzą farmakoterapię. 

 

Są to osoby wykształcone w prowadzeniu terapii uzależnień, posiadające certyfikat 

Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii lub Państwowej Agencji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

Jeżeli masz wątpliwości zawsze możesz prosić terapeutę o przedłożenie certyfikatu!! 

Każdy terapeuta uzależnień powinien przestrzegać zasad Kodeksu Etyki Zawodowej!!! 
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Komisje ds. Etyki działają przy: 

• Krajowym Biurze ds. Przeciwdziałania Narkomanii powołana Zarządzeniem  

nr 17/2015 Dyrektora KBPN z dnia 29 grudnia 2015 roku www.kodeksetyki.pl   

• Radzie Superwizorów Psychoterapii Uzależnień  www.radasuperwizorow.pl          

 

Na stronach komisji etyki możesz poznać: 

➢ kodeks etyki terapeuty uzależnień, 

➢ listę terapeutów, którzy zobowiązali się do przestrzegania zasad etyki zawodowej, 

➢ listę placówek, przestrzegających kodeksu etyki. 

 

Pierwsza wizyta w poradni leczenia uzależnień 

1. Osoba zainteresowana podjęciem leczenia w poradni może umówić się  

na pierwszą wizytę do lekarza lub terapeuty (dzień i godzina, nazwisko 

lekarza/terapeuty) telefonicznie lub osobiście. 

2. Przyjęcie pacjenta do poradni odbywa się poprzez: 

a. osobiste zgłoszenie się w rejestracji osoby zainteresowanej leczeniem wraz  

z dokumentem tożsamości w celu weryfikacji statusu ubezpieczenia zdrowotnego 

i prawa do świadczeń zdrowotnych zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

b. weryfikację ważności skierowania, jeżeli jest ono wymagane (nie dotyczy osób 

uzależnionych od alkoholu/narkotyków/członków ich rodzin) 

c. wyrażenie zgody w formie pisemnego oświadczenia osoby zainteresowanej 

skorzystaniem z usług leczniczych poradni (lub rodzica/opiekuna prawnego takiej 

osoby w przypadkach określonych właściwymi przepisami) na korzystanie z usług 

leczniczych w poradni, wpisanie do rejestru pacjentów poradni oraz ustalenie 

zasad udzielania informacji na temat leczenia pacjenta i udostępniania jego 

dokumentacji medycznej, zgodnie z ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach 

pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. 

d. założenie dokumentacji medycznej (w wersji elektronicznej i/lub w wersji 

papierowej).  

e. wizytę u lekarza lub terapeuty. Jeżeli pacjent nie posiada wszystkich dokumentów 

uprawniających do założenia dokumentacji medycznej i odbycia standardowej 

wizyty diagnostycznej, zakładana jest dokumentacja niepełna, co umożliwia 

przeprowadzenie z nim wstępnej rozmowy w formie konsultacji (jeżeli poradnia 

posiada taką ofertę). 

3. Pierwsza wizyta: 

a. ma charakter porady diagnostycznej udzielanej zgodnie z obowiązującymi 

standardami,  

b. służy postawieniu diagnozy poziomu uzależnienia oraz po wstępnym rozpoznaniu 

problemów pacjenta i jego oczekiwań, wydaniu stosownych zaleceń; 

c. inicjuje dalsze postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne (ocena zasadności 

skierowania do lekarza, na badanie psychologiczne, kontynuacji procesu 

diagnostycznego, wstęp do diagnozy problemów) służy poinformowaniu pacjenta 

o jego podstawowych prawach oraz zasadach dalszego kontaktu (w tym 

http://www.kodeksetyki.pl/
http://www.radasuperwizorow.pl/
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wzmocnieniu i doprecyzowaniu zasady tajemnicy leczenia, poinformowaniu 

o określonych właściwymi przepisami zasadach udostępniania informacji bez 

zgody pacjenta nt. jego leczenia, podstawowych zasadach prowadzenia 

dokumentacji medycznej, zasadach ustalania terminów kolejnych wizyt  

i dogodnego sposobu ich uzgadniania); 

d. jest odnotowywana w dokumentacji medycznej pacjenta. 

 

Uwaga!!! 

W przypadku konsultacji nie jest zakładana pełna dokumentacja medyczna; najczęściej 

wizyta odnotowywana jest w zeszycie konsultacji czy też w karcie konsultacji. 

 

 

Warto wiedzieć!! Co to jest? 

 

Diagnoza nozologiczna 

Każdy pacjent poradni/oddziału/ośrodka w trakcie pierwszej wizyty u lekarza lub innego 

uprawnionego specjalisty jest diagnozowany wg obowiązujących kryteriów 

diagnostycznych. Postawiona w ten sposób diagnoza nozologiczna może mieć 

charakter rozpoznania wstępnego (w przypadku niewystarczających informacji  

na temat objawów choroby i konieczności dalszej obserwacji pacjenta lub objawów nie 

pozwalających jednoznacznie określić zaburzenia) i może ulec zmianie w trakcie 

następnych wizyt, podczas których wiedza klinicysty o pacjencie poszerza się lub  

w sytuacji, kiedy pacjent zgłasza się po przerwie celem ponownego leczenia. 

a. Pacjent ze względu na sygnalizowaną i obserwowaną złożoność objawów może 

mieć zdiagnozowane kilka rozpoznań z grupy zaburzeń psychicznych  

i zachowania wg obowiązującej klasyfikacji chorób, z wyraźnym zaznaczeniem, 

które z nich jest rozpoznaniem wiodącym, a które współistniejącym. 

b. Podstawowym narzędziem do postawienia diagnozy nozologicznej jest wywiad  

z pacjentem i obserwacja pacjenta w warunkach ambulatoryjnych/oddziału/ 

ośrodka. 

c. Diagnoza nozologiczna postawiona jako rozpoznanie wiodące stanowi jednostkę 

chorobową, która wyznacza zasadniczą ścieżkę postępowania terapeutycznego dla 

danego pacjenta. 

d. Każdy pacjent jest zapoznawany ze swoją diagnozą nozologiczną przez 

lekarza/terapeutę prowadzącego. Warto pytać!! Warto wiedzieć!! 

e. Diagnoza nozologiczna jest potwierdzona zapisem w dokumentacji medycznej 

pacjenta. 

f. Diagnoza nozologiczna, jako rozpoznanie wiodące może ulec zmianie w trakcie 

procesu leczenia pacjenta ze względu na zmianę obrazu symptomów. Rzadko 
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jednak zmienia się diagnoza uzależnienia!! Chyba, że wstępnie rozpoznano 

używanie szkodliwe, a pogłębienie wywiadu ostatecznie wskazało na uzależnienie.  

g. Zmiana rozpoznania może skutkować koniecznością wdrożenia innej ścieżki 

postępowania terapeutycznego realizowanej w ramach poradni lub 

przekierowaniem pacjenta do oddziału dziennego/ośrodka/oddziału stacjonarnego. 

 

Diagnoza problemowa 

a. Diagnoza problemowa jest opisem deficytowych obszarów funkcjonowania 

psychicznego pacjenta. 

b. Zakres diagnozy problemowej zależy od ścieżki postępowania leczniczo – 

terapeutycznego, do którego pacjent zostaje zakwalifikowany – może stanowić 

obszerną mapę problemów w przypadku pacjentów zakwalifikowanych  

do psychoterapii długoterminowej lub wskazywać jedynie na wybrane trudności 

funkcjonowania pacjenta jak w przypadku pacjentów zakwalifikowanych  

do poradnictwa lub innych oddziaływań terapeutycznych krótkoterminowych. 

c. Diagnoza problemowa wyznacza bezpośrednio kierunki i cele pracy terapeutycznej 

z pacjentem. 

d. Diagnoza problemowa jest formułowana w oparciu o wywiad kliniczny  

z pacjentem dotyczący jego historii życia, ewentualne dotychczasowe leczenie 

psychiatryczne oraz obecne funkcjonowanie psychospołeczne, jak też poziom 

motywacji do podjęcia pracy nad sobą i – jeśli to konieczne – badanie 

psychologiczne. Przy czym pierwsze zagadnienia do pracy z pacjentem są 

formułowane w trakcie maksymalnie 3 wizyt, udzielanych zgodnie z wytycznymi 

dotyczącymi porad diagnostycznych w poradni uzależnienia od alkoholu  

i współuzależnienia. 

e. Diagnoza problemowa pacjentów zakwalifikowanych do psychoterapii  

ma charakter dynamiczny. Oznacza to, że wstępna mapa problemów ewoluuje – 

poszerza się i zmienia w miarę postępowania procesu terapeutycznego,  

w którym terapeuta pogłębia rozumienie obszarów psychopatologii pacjenta oraz 

dostrzega korektywne zmiany w jego funkcjonowaniu. Elementy diagnozy 

problemowej są integralną częścią całego procesu psychoterapii każdego pacjenta 

i są reflektowane podczas kolejnych sesji indywidualnych lub grupowych. 

f. Diagnoza problemowa jest odnotowywana w dokumentacji medycznej w formie 

opisania trudności pacjenta i wynikających z nich celów terapii. 

g. Diagnoza problemowa jest uzgadniana z pacjentem!!! 

 

Diagnoza psychologiczna 

Diagnoza psychologiczna jest przeprowadzona przez psychologa w zakresie: 

• diagnozy poziomu inteligencji, 

• diagnozy psychoneurologicznej, 

• diagnozy osobowości. 
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a. Diagnoza psychologiczna znajduje zastosowanie w uzasadnionych przypadkach 

i nie jest standardowo częścią każdego postępowania diagnostycznego  

w odniesieniu do wszystkich pacjentów. 

b. Wskazaniem do zastosowania procedury diagnozy psychologicznej  

są zaobserwowane trudności funkcjonowania poznawczego i intelektualnego 

pacjenta lub konieczność pogłębienia rozumienia jego zaburzeń w odniesieniu  

do struktury osobowości. 

c. Diagnoza psychologiczna jest przeprowadzana w oparciu o narzędzia 

diagnostyczne takie jak: wywiad z pacjentem, obserwacja oraz testy 

psychologiczne zgodnie z zasadami ich zastosowania. 

d. Badanie z użyciem testów psychologicznych może być przeprowadzone  

po uprzednim poinformowaniu pacjenta o celu badania i uzyskaniu jego zgody. 

e. W dokumentacji pacjenta zapisywane są wnioski z przeprowadzonych badań, 

natomiast całość wypełnionych testów stanowi osobną przechowywaną oddzielnie 

dokumentację medyczną pacjenta. 

f. Pacjent jest informowany o wynikach przeprowadzanych badań psychologicznych. 

Diagnoza psychologiczna może być wykonywana na każdym etapie leczenia pacjenta. 

 

Postępowania psychoterapeutyczne w poradni/oddziale/ośrodku 

W oparciu o plan oddziaływań leczniczych wynikający z diagnozy nozologicznej, 

problemowej i ewentualnie psychologicznej, pacjent jest kierowany na psychoterapię 

grupową i/lub indywidualną prowadzoną zgodnie z programem terapeutycznym oraz 

następującymi procedurami (szczegółowy opis poniżej):  

1. Ustalenie kontraktu psychoterapeutycznego 

Początkowy etap psychoterapii, dokonywany w oparciu o diagnozę ukierunkowany 

jest na ustalenie kontraktu terapeutycznego, obejmującego: 

a. Określenie wspólnie z pacjentem celów terapii. 

b. Ustalenie formy psychoterapii:  

• określenie rodzaju podejścia psychoterapeutycznego i wynikających  

z niego czynności terapeutycznych (technik), jakie będą stosowane podczas 

leczenia, 

• przekazanie pacjentowi informacji w takim stopniu, w jakim są one niezbędne 

do świadomego podjęcia przez niego kontaktu terapeutycznego oraz 

pozwalającego na budowanie przymierza terapeutycznego i zaufania  

do terapeuty, 

• określenie rodzaju oddziaływań, zgodnego z danym podejściem 

terapeutycznym, opartych na kwalifikacjach terapeuty z jednej strony  

oraz zapotrzebowaniu pacjenta wynikającego z charakteru jego zaburzeń  

czy dysfunkcji z drugiej. 

c. Ustalenie reguł uczestnictwa w terapii: 

• określenie częstotliwości, długości i w uzasadnionych przypadkach ilości sesji 

terapeutycznych,  
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• ustalenie zasad kontaktowania się w sytuacji odwołania spotkania przez 

którąkolwiek ze stron, 

• określenie warunków i zasad kończenia terapii, 

• ustalenia dotyczące podejmowania kontaktu z lekarzem w sytuacjach 

wyjątkowych (myśli samobójcze, nagłe pogorszenia się samopoczucia itp.); 

d. Otrzymanie zgody na dodatkowe procedury czy okoliczności (badanie 

psychologiczne, nagrywanie sesji terapeutycznych dla celów superwizji klinicznej, 

badane na obecność substancji psychoaktywnych). 

 

2. Właściwa praca psychoterapeutyczna 

a. Na kolejnych spotkaniach terapeutycznych grupowych i/lub indywidualnych 

podejmowane są czynności terapeutyczne zgodne z ustalonymi w kontrakcie 

zasadami. Obejmują one konkretne techniki i oddziaływania, wynikające  

ze stosowanego podejścia psychoterapeutycznego (patrz poniżej: stosowane 

podejścia psychoterapeutyczne). 

b. W swojej pracy z pacjentem terapeuta może korzystać z jednego lub kilku podejść 

teoretycznych. O wyborze konkretnych technik terapeuta decyduje w trakcie 

trwania psychoterapii, zgodnie z zapotrzebowaniem pacjenta i w zgodzie  

z własnymi kwalifikacjami. 

 

3. Podsumowanie efektów pracy terapeutycznej i kończenia terapii: 

a. Temat podsumowania i zakończenia terapii może zostać podjęty zarówno  

z inicjatywy pacjenta jak i terapeuty.   

b. Decyzja o zakończeniu terapii wymaga omówienia – terapeuta wraz z pacjentem 

dokonują weryfikacji osiągniętych celów i oceny aktualnego funkcjonowania 

pacjenta.  

c. Wynikiem podsumowania przeprowadzonej terapii może być: 

• kontynuacja dotychczasowej pracy terapeutycznej zgodnie kontraktem; 

• przeformułowanie celów terapeutycznych i/lub modyfikacja metod pracy 

(procedura ustalania kontraktu terapeutycznego); 

• przekierowanie do innej placówki celem kontynuacji leczenia w sytuacji 

uzasadnionej optymalizacją leczenia (patrz właściwe procedury); 

• ustalenie ewentualnego kontaktu podtrzymującego; 

• podjęcie decyzji o zakończeniu leczenia i ustalenie daty ostatniego spotkania. 

 

Co to jest psychoterapia? 

Psychoterapia to: 

➢ zamierzone i planowane działania, 

➢ prowadzone przez odpowiednio wyszkolonych profesjonalistów, 

➢ wobec osób o różnych zaburzeniach psychicznych, zaburzeniach zachowania  

czy problemach zdrowotnych, 

➢ mające na celu zmianę wzorców zachowania czy struktur lub procesów 

intrapsychicznych. 
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Stosowane podejścia psychoterapeutyczne w psychoterapii uzależnień 

(najczęściej): 

 

➢ Podejście poznawczo-behawioralne 

Jest to podstawowe podejście w psychoterapii uzależnień. Opiera się na łączeniu 

koncepcji behawioralnych i poznawczych zarówno w rozumieniu przyczyn 

powstawania uzależnienia, jak i sposobów jego leczenia. Elementy poznawczej 

psychoterapii oparte są na koncepcjach uczenia się społecznego, analizy związków 

między myśleniem, uczuciami i zachowaniem, istnieniu kilku poziomów przekonań 

wpływających na zachowanie pacjenta i poprawności lub błędach w myśleniu,  

które przyczyniają się do nieadekwatnego spostrzegania rzeczywistości. Elementy 

behawioralnej koncepcji są oparte na związkach między bodźcami występującymi 

w otoczeniu a reakcjami osoby uzależnionej z uwzględnieniem zasad 

warunkowania: klasycznego i instrumentalnego oraz warunków przyczyniających 

się do ich utrwalania bądź wygaszania. Psychoterapia w tym nurcie bazuje na kilku 

celach: umiejętności utrzymywania abstynencji lub skutecznego ograniczenia 

używania, zapobiegania nawrotom używania, analizie własnych przekonań 

mogących mieć wpływ na utrzymywanie abstynencji, rozumienia swojego 

reagowania na myśli, uczucia oraz zewnętrzne bodźce, co ma przyczyniać się  

do bardziej adekwatnego zachowania oraz poprawy jakości życia. 

 

➢ Dialog motywujący 

Elementy dialogu motywacyjnego są wykorzystywane głównie w podstawowym 

etapie terapii, też w punktach konsultacyjnych. Podejście to zakłada indywidualny 

rozwój uzależnienia u każdego pacjenta, wymaga również indywidualnego 

podejścia w leczeniu. Dialog motywujący wykorzystuje się jako podejście  

i jednocześnie styl komunikacji, w którym terapeuta pozwala dotrzeć pacjentowi  

do potrzeby zmiany swojego zachowania z poszanowaniem jego autonomii  

i decyzyjności w leczeniu i swoim życiu. Terapeuta uzgadnia cel z pacjentem, 

następnie pracuje nad odnajdywaniem w nim motywacji do zmiany,  

jak i poszukiwania rozwiązań, które z założenia pacjent odpowiednio pokierowany 

jest w stanie znaleźć i zastosować. Terapeuta szanuje cel pacjenta i pomaga  

mu odnaleźć drogę do jego realizacji. Stosowane techniki opierają się głównie  

na wydobywaniu z pacjenta istotnych przyczyn motywujących go do zmiany 

 

➢ Podejście strategiczno-strukturalne 

Podejście to zakłada istnienie mechanizmów biologicznych i psychicznych oraz 

czynników środowiskowych w powstawaniu uzależnienia. Elementy tego podejścia 

są wykorzystywane w pracy nad mechanizmami emocjonalnymi i poznawczymi 

dotyczącymi obrazu siebie i otaczającego świata, które przyczyniają się  

do powstawania i utrzymywania trudności. Psychoterapia w tym podejściu zakłada 

etapowość związaną z rozpoznawaniem i radzeniem sobie w pierwszej kolejności 

ze skutkami mechanizmów uzależnienia (opanowanie kryzysu i wprowadzenie 

pierwszych zmian umożliwiających dalszą pracę terapeutyczną), a następnie 
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ich identyfikację oraz zwrócenie uwagi na ich związek z istnieniem bardziej ogólnych 

przekonań mających wpływ na niedostosowane zachowanie. Psychoterapia 

koncentruje się na ściśle ustalonych etapach i powiązanych z nimi celach, które 

pozwalają na osiąganie stabilnego funkcjonowania i zmianę problemowych 

zachowań. Podejście to korzysta głównie z technik behawioralno-poznawczych, 

choć nie jest szczególnie przywiązane tylko do nich. Zachęca również  

do korzystania przez pacjentów z grup samopomocowych, jako dodatkowego 

czynnika wspomagającego leczenie.  

 

➢ Podejście systemowe 

Uwzględnienie podejścia systemowego w psychoterapii uzależnień polega  

na spostrzeganiu pacjenta w kontekście jego środowiska rodzinnego: rodziny 

generacyjnej, jak i prokreacyjnej wraz z wszystkimi procesami w nim zachodzącymi. 

Techniki tego podejścia wykorzystywane w leczeniu polegają na zrozumieniu  

tych procesów i poprawie funkcjonowania rodzinnego poprzez: wpływanie  

na strukturę rodziny (np. wzmacnianie relacji tego wymagających, zmianę ról  

i przywilejów, granic zewnętrznych i wewnętrznych rodziny, zaangażowanie  

w adekwatne role, wycofanie z nieadekwatnych) bądź inne elementy związane  

z jej funkcjonowaniem (przekazy rodzinne, sposoby komunikacji dostrzeżenie roli 

pojawiających się problemów dla życia rodzinnego). Zakłada się, że poprawa tych 

elementów w funkcjonowaniu rodzinny osłabia potrzebę kontynuowania 

niepożądanego zachowania (używanie substancji psychoaktywnych, zachowania 

współuzależnieniowe). 

 

➢ Podejście psychodynamiczne 

Podejście to wykorzystuje się głównie w terapii pogłębionej osób uzależnionych  

i członków ich rodzin/bliskich choć jego elementy mogą być stosowane  

w podstawowym etapie. Psychoterapia uzależnień korzysta z tego podejścia  

by pomóc pacjentowi zyskać wgląd w to, jakie znaczenie ma problemowe 

zachowanie w kontekście całego funkcjonowania pacjenta (emocjonalnego,  

w relacjach, podczas podejmowania decyzji) na przestrzeni życia. Określenie źródeł 

problemu i przepracowanie przyczyn poprzez wgląd i katharsis osiągane dzięki 

stosowanym technikom (głównie interpretacjom, analizie relacji, w tym 

terapeutycznej) pozwala na zmianę i osłabienie znaczenia problemowego 

zachowania. Zmiany osiągnięte w ten sposób mają bardziej trwały charakter. 

Pacjent zyskuje rozumienie swojego zachowania na poziomie emocjonalnym, 

sposobu tworzenia relacji z innymi i znaczenia pojawiających się objawów  

(m.in. lękowych, depresyjnych), co pozwala mu podejmować decyzje, które służą 

poprawie jakości jego życia. 

 

➢ Psychodrama 

Podejście to zakłada, że pacjent uzależniony/członek jego rodziny/osoba bliska 

wskutek różnych mechanizmów emocjonalnych wchodzi  w określoną rolę, którą 

niezmiennie odgrywa (powtarza) w swoim życiu. Wykorzystanie elementów tego 
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podejścia w psychoterapii uzależnień polega na stosowaniu technik w pracy 

indywidualnej i grupowej pomagającym w lepszym zrozumieniu swojego 

funkcjonowania, uruchomieniu zasobów, pobudzeniu do większej kreatywności  

i spontaniczności. Efektem ma być zmiana polegająca na „oderwaniu” się od zbyt 

sztywnego repertuaru zachowań (roli), jakim jest np. używanie, czy zachowania 

kontrolujące (w przypadku współuzależnienia) i pozwoleniem sobie  

na doświadczenie innej perspektywy w swoim działaniu. Techniki opierają się 

głównie na stworzeniu w symboliczny sposób sytuacji ułatwiających zrozumienie 

problemowych zachowań, odgrywanie ich i interweniowaniu terapeuty/grupy  

w sposób pozwalający doświadczyć pacjentowi innych, bardziej 

przystosowawczych form działania. 

 

Ważne!!! 

Jak widać jest wiele sposobów prowadzenia psychoterapii uzależnienia, która jest 

dostosowana do potrzeb pacjenta, jego możliwości i oczekiwań. W terapii unika się 

szablonowego podejścia!!! 

 

Pomoc psychologiczna  

1. Pomoc psychologiczna udzielana w ramach poradnictwa jest specyficznym 

oddziaływaniem terapeutycznym, które nie ma cech psychoterapii, stosowanym  

w uzasadnionych przypadkach zależnie od diagnozy i problematyki pacjenta. 

2. Częstotliwość i długość trwania kontaktu z terapeutą w ramach poradnictwa jest 

ustalana w porozumieniu z pacjentem i zależy od postawionych celów. Cele wynikają 

z diagnozy nozologicznej i/lub problemowej ustalonej w procesie diagnostycznym. 

Pomoc psychologiczna udzielana w ramach poradnictwa może być ukierunkowana 

na: 

a. doraźne oddziaływania w sytuacji kryzysu mające na celu wsparcie 

mechanizmów adaptacyjnych pacjenta do poradzenia sobie w trudnej sytuacji;  

b. przygotowanie pacjenta do podjęcia psychoterapii; 

c. wspieranie zdolności radzenia sobie z codziennymi problemami wobec 

pacjentów z ograniczonymi zasobami i niewystarczającymi mechanizmami 

zaradczymi utrudniającymi im codzienne funkcjonowanie, którzy nie są 

zakwalifikowani do psychoterapii, ze względu na współistniejące z diagnozą 

uzależnienia lub współuzależnienia dysfunkcje psychiczne (w tym: deficyty 

poznawcze, choroby psychiczne).  

 

Przyjęcie do ośrodka/oddziału stacjonarnego/oddziału dziennego 

Przyjęcie pacjenta do oddziału odbywa się poprzez: 

a. zgłoszenie się osoby w wyznaczonym terminie wraz z kompletem wymaganych 

dokumentów oraz skierowaniem wystawionym przez lekarza, 

b. podpisanie zgody na przyjęcie do oddziału/ośrodka i leczenie oraz wskazanie osób 

upoważnionych do uzyskiwania informacji oraz dokumentacji medycznej.  
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c. założenie dokumentacji medycznej w wersji papierowej lub elektronicznej. 

d. w sytuacjach wątpliwych: sprawdzenie trzeźwości pacjenta za pomocą  

Alco-sensora lub testów stwierdzających zażywanie narkotyków. W przypadku 

stwierdzenia u pacjenta obecności alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych 

w organizmie, pacjent ma wyznaczony inny termin rozpoczęcia terapii 

lub zalecaną inną formę terapii. 

 

Odmowa udziału w terapii w warunkach stacjonarnych 

Pacjentowi zakwalifikowanemu do oddziału stacjonarnego odmawia się terapii  

w przypadku: 

a. Poziomu funkcjonowania procesów poznawczych uniemożliwiających pracę 

terapeutyczną. 

b. Przekraczania norm prawnych wobec innych członków terapii (np. kradzież, 

agresja). 

c. Powtarzające się łamanie zasad kontraktu terapeutycznego (np. złamanie 

abstynencji w oddziałach stacjonarnych/ w przypadku oddziałów dziennych 

powtarzające się łamanie abstynencji, nieobecności i nieinformowanie o nich itp.), 

po omówieniu z pacjentem i społecznością terapeutyczną. 

d. Łamania norm terapeutycznych mocno zaburzających proces grupowy, 

niedostosowanie się do norm terapeutycznych pomimo wielokrotnego omawiania. 

e. Relacji z innym członkiem grupy wykluczającej neutralność (znajomość, wspólne 

doświadczenia związane z historią życia lub uzależnienia, bliska relacja aktualnie 

lub w przeszłości). 

 

W przypadku odmówienia pacjentowi terapii specjaliści omawiają z nim przyczyny takiej 

decyzji jednocześnie wskazując inną, zalecaną formę terapii. 

 

Na terapię w warunkach stacjonarnych pacjent powinien zgłosić się trzeźwy!!!  

Wyjątek mogą stanowić oddziały detoksykacyjne!!! 

 

Uwaga!!! 

Terapia uzależnienia jest dobrowolna i wymaga zgody pacjenta!!!  

 

Stanowią o tym: 

• ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi, 

• ustawa z dnia 25 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii. 

 

Ustawowo istnieje jednak możliwość zobowiązania do leczenia. 
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Zobowiązanie do leczenia postanowieniem sądu 

 

Istnieje możliwość zobowiązania do leczenia postanowieniem sądu osób: 

➢ uzależnionych od alkoholu (bez ograniczenia wiekowego) – na  wniosek rodziny, 

sąsiadów, pracodawcy i instytucji (np. policji, pomocy społecznej) składany  

do gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych (funkcjonują  

w każdej gminie przy urzędach gminy); po rozpoczęciu procedury  

i przeprowadzeniu badań przez biegłych sądowych w przedmiocie uzależnienia  

od alkoholu, komisja może kierować wniosek (wraz z opinią wydaną przez biegłych) 

do sądu, który jest właściwym organem mogącym zobowiązać do podjęcia leczenia.  

Uwaga!!  

➢ Komisje rozwiązywania problemów alkoholowych nie rozpatrują wniosków 

anonimowych. 

➢ uzależnionych od narkotyków do 18 r.ż. – na wniosek przedstawiciela ustawowego, 

krewnych w linii prostej, rodzeństwa lub faktycznego opiekuna albo z urzędu 

(instytucja), 

➢ uzależnionych od narkotyków, skazanych za przestępstwo pozostające  

w związku z używaniem środków odurzających: jeżeli wykonanie kary pozbawienia 

wolności wymierzonej za popełniony czyn zostanie warunkowo zawieszone,  

sąd zobowiązuje skazanego do poddania się leczeniu lub rehabilitacji  

w odpowiedniej placówce; jeżeli wykonanie kary pozbawienia wolności nie zostało 

warunkowo zawieszone, sąd może skierować sprawcę na leczenie w odpowiednim 

zakładzie opieki zdrowotnej, przed odbyciem kary. W obydwu sytuacjach 

czas trwania terapii nie może być dłuższy niż 2 lata. 

 

Ważne!!! 

Wiele ważnych informacji można uzyskać na stronach internetowych: 

➢ Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii: www.narkomania.gov.pl  

➢ Państwowej Agencji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych: www.parpa.pl  

➢ Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego: www.rops-

katowice.pl  
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Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej 

Województwa Śląskiego  

 

ul. Modelarska 10 

 40-142 Katowice 

www.rops-katowice.pl 

 

 

Dział ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom i Przemocy w Rodzinie 

e-mail: opa@rops-katowice.pl  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rops-katowice.pl/
mailto:opa@rops-katowice.pl

