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Alkoholizm, nikotynizm, 
narkomania, hazard, bulimia, 
anoreksja, ablutomania - to tylko 
objawy. Leczenie objawów nie 
daje oczekiwanych, trwałych 
efektów. 

Leczyć trzeba przyczyny.



Zdrowie psychiczne.
� Zdrowie psychiczne –w 1948 roku Światowa Organizacja Zdrowia określiła je 

jako pełny dobrostan fizyczny, psychiczny i społeczny człowieka. Nie ma jednej, 
„oficjalnej” definicji, ponieważ (według WHO) różnice kulturowe, subiektywne 
odczucia oraz rywalizujące ze sobą profesjonalne teorie wpływają na to, jak 
termin ten jest rozumiany. Jedynym aspektem z którym zgadza się większość 
ekspertów jest to, że zdrowie psychiczne i zaburzenie psychiczne nie są do 
siebie przeciwstawne, czyli brak rozpoznanej choroby psychicznej nie musi 
oznaczać zdrowia psychicznego.

� Definicje medyczne – określają zdrowie psychiczne jako niewystępowanie 
objawów psychopatologicznych, homeostazę w procesach fizjologicznych, brak 
defektów w strukturze i funkcjach psychicznych,

� Definicje psychologiczne – określają jako zdolność do twórczego rozwoju i 
samorealizacji, akceptację i poczucie własnej wartości i tożsamości, zdolność 
osiągania satysfakcji z życia, realistyczną percepcję rzeczywistości,

� Definicje socjologiczne – jako zdolność przystosowania się jednostki do norm 
kulturowych i środowiska społecznego, uwewnętrzniania norm w przebiegu 
socjalizacji, umiejętności prawidłowej koegzystencji w grupie i właściwego 
funkcjonowania w rolach społecznych.

(Wikipedia)



Nastrój i jego obni żenie.
Podstawowym, najprostszym odczuciem jest nastrój , sygnalizujący w 
sposób nieracjonalny relację podmiotu z otoczeniem, a później – wraz z 
rozwojem osobistym – również ze sobą. „Dobry” nastrój jest oznaką 
dobrostanu i świadczy o stanie, który możemy określić jako podstawowy 
wymiar „zdrowia psychicznego” .
Obni żenie nastroju jest reakcj ą towarzyszącą silnemu i/lub 
przewlekłemu przeżywaniu stresu, związanego z traumatycznymi 
wydarzeniami (chorobą lub śmiercią bliskiej osoby, utratą poczucia 
bezpieczeństwa, utratą zdrowia, doświadczaniem agresji i/lub przemocy, 
odrzuceniem, frustracją ważnych potrzeb etc.), urazami mózgu czy 
zaburzeniami funkcji mózgu (wynikającymi np. z zatruć). 
Obniżony nastrój jest zagro żeniem rozwoju, dobrego funkcjonowania i 
dobrego samopoczucia. Długotrwałe odczuwanie przygnębienia czy 
bezsilności wymaga interwencji specjalisty.
Przewlekle obniżony nastrój jest sam w sobie groźną dysfunkcją i prowadzi 
do zakłócenia procesów definiowanych jako zdrowie psychiczne, 
prowadząc do szeregu różnorodnych zaburzeń psychicznych, 
somatycznych i społecznych.



Trzy zasadnicze typy 
nastroju obni żonego: 
� Nastrój depresyjny - obniżony nastrój ma tutaj 

charakter rozpaczy, smutku, bezsilności 
przygnębienia.

� Nastrój depresyjno - dysforyczny (nastój 
dysfotyczny) - nastrój ma charakter rozżalenia, 
rozdrażnienia, złości.

� Nastrój dystymiczny - cechuje się złym 
samopoczuciem z zahamowaniem myślenia, 
obniżoną pobudliwością i wzmożoną 
lękliwością.



Zachowania ucieczkowe.
Podstawowe reakcje umożliwiające zredukowanie napięcia w sytuacji zagrożenia :
- zachowania agresywne (konfrontacyjne ) aktywne (złość, walka, protest, bunt, 
autoagresja), lub pasywne (tzw. bierna agresja – opór, stupor, otępienie, bojkot, 
lekceważenie);
- zachowania lękowe (ucieczkowe ) aktywne (ucieczka, panika, paraliż), lub pasywne 
(bezradność, izolacja, rezygnacja, bezwolność, bezmyślność, depresja ).
Zachowania aktywne prowadzące do redukcji wywołującego je napięcia, często wywołują 
napięcie wtórne, którego rozładowanie prowadzi do powstania nawyku leżącego u podłoża 
uzależnienia.
Zachowania pasywne prowadząc do kumulacji napięć a po zadziałaniu czynnika 
spustowego, uruchamiają niekontrolowane i nieadekwatne rozładowania energii, które są 
potępiane przez otoczenie społeczne. Nierozładowywane napięcia  prowadzą do implozji 
skutkujących bardzo głębokimi i często trudnymi do terapii zaburzeniami zachowania 
(łącznie z psychozami).  
Powtarzające się i/lub trwające dłuższy czas sytuacje niosące zagrożenie, w trakcie których 
tłumione/uniemożliwiane jest redukowanie napięcia, prowadzą do powstawania i 
wzmacniania nawyków ucieczkowych a tym samym do stopniowego wchodzenia w 
uzależnienie .



Ucieczka a uzale żnienie.
1. UZALEŻNIENIE TO UCIECZKA, UCIEKA TEN, KTO SIĘ BOI, A 

BOI SIĘ TEN, KTO NIE MA WIARY ( w znaczeniu 
psychologicznym).

2. BRAK WIARY WYNIKA:
a. Z POZBAWIENIA W DOMU RODZINNYM WŁAŚCIWYCH 

DOŚWIADCZEŃ (np., bezpieczeństwa, akceptacji, bliskości, 
uznania, granic, jasnej komunikacji, poczucia sprawczości, 
wsparcia rozwoju, itp.) 

b. Z PRZEŻYWANIA DOŚWIADCZEŃ NIEWŁAŚCIWYCH ( np., 
odrzucenia, piedestałowania, nadkontroli, przemocy, nadużycia, 
wykorzystywania, uzależnienia przez id-ego-superego, 
nieporadności, konfliktów i niekonsekwencji rodziców). 

c. LUB Z OBU RODZAJÓW PRZEŻYĆ.



Ucieczka a uzale żnienie cd.

3. Z BRAKU WIARY WYNIKA POCZUCIE WŁASNEJ SŁABOŚCI 
(uczucie braku godności i zawstydzenia, kompleksy, lęk przed 
odrzuceniem,  etc.)
4. POCZUCIE SŁABOŚCI RODZI OSAMOTNIENIE poprzez:

a. Uczucia lęku, nieśmiałości, zawstydzenia i niepewności, 
owocujące:

- dezorganizacją zachowania (nerwice, dysocjacja), 
wycofaniem, pomniejszaniem siebie;

- wycofywaniem się ze świata realnego w świat wyobrażony;
- agresją (autoagresją), złością, destrukcją.

b. Nadęcie pychą („antidotum” na lęk), która wynika z 
piedestałowania dziecka w ciągu kilku pierwszych, lat przez 
rodzinę/opiekunów.



Ucieczka a uzale żnienie cd.
5. NAJPROSTSZĄ „METODĄ PORADZENIA SOBIE” Z SAMOTNOŚCIĄ, 
POCZUCIEM SŁABOŚCI, ZAWSTYDZENIEM I NIEPEWNOŚCIĄ 
WYDAJE SIĘ BYĆ UCIECZKA: 
a. Albo w oszołomienie poprzez towarzystwo, muzykę, hazard, pozycję w 

środowisku, ubiór, gadżety, jedzenie/głodzenie się, samochody, gry 
komputerowe, świat wirtualny, seks, przemoc, itp., (uzależnienia 
popędowe); 

b. Albo w odurzenie poprzez nikotynę, alkohol, narkotyki, leki, dopalacze, 
słodycze, kawę i inne (uzależnienia chemiczne);

c. Albo w objawy dysfunkcji psychicznych – w zachowania nerwicowe, w 
depresję, w psychozy, samouszkodzenia, usiłowania samobójcze;

d. Albo w mieszankę powyższych „metod”.
6. KONSEKWENCJE OSZOŁOMIENIA I ODURZENIA MOGĄ 
DOPROWADZIĆ DO PODJĘCIA TERAPII, O ILE WCZEŚNIEJ NIE 
DOPROWADZĄ DO WIELOLETNIEGO WIĘZIENIA, GŁĘBOKIEJ 
PSYCHOZY LUB ŚMIERCI.



Zależność pierwotna.
� Dziecko z natury jest całkowicie zależne od Rodzica/Opiekuna.
� Zadaniem Rodzica/Opiekuna jest Wychowanie czyli stopniowe i 

umiejętne usamodzielnianie Dziecka.
� Nikt nas nie uczy jak aranżować, prowadzić i kontrolować 

proces usamodzielniania Dziecka.
� Metody „odziedziczone” po naszych Rodzicach są do 

adekwatne częściowo albo nie są już w ogóle adekwatne do 
rzeczywistości, w której żyją nasze Dzieci.

� Bez wiedzy o Ich świecie i bez znajomości zasad i metod 
Wychowania nie jest możliwe skuteczne usamodzielnianie 
Dzieci.

� Bycie Rodzicem/Opiekunem wymaga ciągłego zaangażowania i 
rozwoju.

� Rozumienie Dziecka, zainteresowanie Jego przeżyciami i 
pomysłami, akceptacja, wsparcie rozwoju,  wymagania i 
cierpliwość…….

� Umiejętność stawiania granic, gratyfikowania, 



Mechanizmy uzale żnienia.
� Nawyki ucieczkowe (nieadekwatne gratyfikacje 

pozytywne i negatywne)  są jednym z podstawowych 
(pierwotnych) mechanizmów Syndromu Nałogowego 
Regulowania Uczuć (SNRU). 

� Do SNRU dołącza System Iluzji i Zaprzeczeń (SIiZ) -
nie myślę, nie widzę, nie czuję, to się nie dzieje 
naprawdę - oparty na naturalnej skłonności dzieci do 
konfabulacji.

� W wyniku synergii SNRU i SIiZ powstaje 
Rozszczepienie Ja, które wynika z faktu, że Ja nie 
jest w stanie pomieścić dwóch skrajnie sprzecznych, 
kolizyjnych, obrazów siebie samego.



Uzależnienie.

Z biologicznego punktu widzenia Dziecko jest 
w całej rozciągłości uzależnione od Rodzica 
– biologicznie, psychicznie i społecznie. 
Rodzic akceptując zależność Dziecka  może 
dać mu oparcie, umożliwiające przeżycie oraz 
rozwój – czyli stopniowe usamodzielnianie . 
Uzależnienie Rodzica od Dziecka jest 
zaburzeniem relacji i dla Dziecka zbyt dużym 
(nie do udźwignięcia) obciążeniem, które 
zawsze daje w efekcie zaburzenia rozwoju 
(usamodzielniania) Dziecka.



Uzależnienie - definicja.

Uzależnienie jest to:

� postępujący stan psychiczny , społeczny i fizjologiczny (nieuleczalna 
choroba psychosomatyczna);

� powstający w wyniku interakcji pomiędzy organizmem a substancją 
psychoaktywną/czynnością gartyfikującą:

� prowadzący do rozległych i głębokich zmian w funkcjonowaniu, wśród 
których zawsze wyróżnia się: 

- nieodpart ą potrzeb ę (przymus) zażywania substancji psychoaktywnej lub 
powtarzania czynności gratyfikującej; 

- stale lub okresowo w celu doznania gratyfikacji (przeżycia przyjemności), 
i/lub dla unikni ęcia dolegliwo ści (zredukowania napięcia) spowodowanych 
odczuciem braku.



Uzależnienie cd.
� ZALEŻNOŚĆ PSYCHICZNA to nieodparta lub 

przemo żna (czyli nie do odparcia wolną wolą lub 
przemagająca wolną wolę) potrzeba zażycia substancji 
i/lub zrealizowania (powtórzenia) czynności.

� ZALEŻNOŚĆ SPOŁECZNA , oparte na potrzebie 
aprobaty społecznej odczucie presji, które ma trzy 
aspekty: stygmatyzacyjny, „przynależnościowy”, i 
autostygmatyzacyjny.

� ZALEŻNOŚĆ FIZYCZNA (FIZJOLOGICZNA) - tzw. 
„głód tkankowy”, to szereg wynikających z 
elastyczności metabolicznej tkanek i narządów 
organizmu zmian w procesach przemiany materii, 
neurotransmisji, produkcji i kumulacji niezbędnych 
mikroelementów i witamin.



Uzależnienie cd.
� SUBSTANCJĄ PSYCHOAKTYWNĄ jest każda substancja 

naturalna lub syntetyczna, która wprowadzona do organizmu 
modyfikuje albo znosi co najmniej jedną z jego funkcji 
psychicznych.

� CZYNNOŚĆ GRATYFIKUJĄCA to taka aktywność 
podmiotu, która w jakikolwiek sposób prowadzi do odczucia 
przyjemności.

� TOLERANCJA organizmu, to wynikająca z procesów 
adaptacji nieustanna konieczność zwiększania ilości 
zażywanej/zażywanych substancji lub liczby czy też 
intensywności zachowań gratyfikujących, prowadzących do 
przeżywania doznań niezbędnych do osiągnięcia 
oczekiwanych efektów (przyjemności), lub unikania 
dolegliwości (fizjologicznych bądź psychicznych). 



Wychowanie jako antidotum na 
zależność pierwotn ą.
� Celem wychowywania jest stopniowe, adekwatne do 

wieku, osiągniętego poziomu rozwoju i umiejętności –
Usamodzielnianie Dziecka.

� Podstawami Usamodzielniania jest:
- uczenie zależności przyczynowo-skutkowej,
- uczenie planowania - przewidywania konsekwencji 

działania i zaniechania działania,
- przekazywanie wiedzy w oparciu o naturalną ciekawość 

i aktywność Dziecka,
- Budowanie i rozwijanie samoświadomości a szczególnie 

umiejętności rozeznania własnych możliwości i 
ograniczeń a w konsekwencji rozwijanie 
odpowiedzialności za siebie, za innych i za otoczenie.



„Rozpoznawanie”
Pierwszy sygnał dla rodziców wskazujący na to, że ich dziecko może mieć kontakt z 
dopalaczami, narkotykami, alkoholem (choć ten ostatni jest stosunkowo łatwo 
wykryć), hazardem, uzależnieniem od sieci itp., to przede wszystkim nietypowe 
zachowania i stany emocjonalne, rosnące potrzeby finansowe oraz wyraźne 
zmiany relacji w rodzinie. Warto sprawdzić (choć nie wszyscy rodzice to potrafią 
i/lub zdecydują się zrobić), jakie strony internetowe odwiedza. Zaniepokoić powinny 
również przesyłki, o których dziecko nie poinformowało lub informuje bardzo 
lakonicznie. Fiolki, kolorowe opakowania, które trudno przypisać do powszechnie 
znanych produktów, torebki strunowe, fifki szklane lub metalowe, to już raczej 
dowody zażywania substancji psychoaktywnych. Na to nakładają się bezsenność 
lub zaburzenia rytmu dobowego (zamiana nocy w dzień), pobudzenie i/lub 
niewyjaśniona ospałość i anergia, gadatliwość  albo mrukliwość („dyzartria”), 
rozszerzone źrenice. Jeśli po zażyciu dopalaczy zaczyna pojawiać się odczucie 
dyskomfortu spowodowanego nietypową, przyśpieszoną pracą serca (tachykardią), 
znaczną zmianą temperatury ciała która objawia się np., uczuciem drętwienia 
palców, należy natychmiast zawiadomić lekarza. 
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Diagnozowanie i motywowanie.
Jeżeli uznajemy uzależnienie za chorobę to musimy przyjąć, że:
1. O tym, że chorujemy (np., na grypę ) „informują” nas objawy

rozwijającej
się choroby, których dolegliwość jest wprost proporcjonalna do tempa 
samodiagnozy – im bardziej dokuczają nam objawy, tym prędzej 
podejmujemy działania „sanacyjne”.
2.      Odczucie dolegliwości związanych z objawami choroby prowadzi do
trzech podstawowych typów zachowań:

- nieinteligentne – „samo przyszło, samo przejdzie”;
- „normalne” – samoleczenie popularnymi lekami 

przeciwgorączkowymi;
- inteligentne – wyprawa do lekarza, (niezależnie od jej uciążliwości).

3.      Objawy uzależnienia w pierwszej jego fazie są tak subtelne i          
niezauważalne, że nie mają wystarczającej siły informacyjnej, dlatego jeśli 
urosną do poziomu obserwowalnego, to znaczy, że choroba trwa 
stosunkowo długo i jest już mocno zaawansowana.



Motywacja do zmian.
1. Podczas trzydziestu lat pracy z uzależnionymi, nie spotkałem nigdy 

takiego pacjenta, który dobrowolnie chciałby zerwać z nałogiem 
(niezależnie od czego był/a uzależniony/a). 

2. Każdy, kto zgłosił się na terapię miał początkowo tylko motywację 
„zewnętrzną” – najczęściej formalno-prawną (ona działa najsilniej, 
choć nie zawsze), czasem był motywowany dramatycznym stanem 
własnego organizmu (gdy stan podczas leczenia ulegał poprawie –
motywacja do kontynuacji słabła czasem do zera).

3. W trakcie dwuletniego pobytu w całodobowych systemach 
terapeutycznych, pacjenci przeżywają wiele kryzysów („jadę do 
domu”), których pozytywne rozwiązanie – pozostanie w systemie –
najczęściej jest uwarunkowane motywacją zewnętrzną (niezależnie 
od choćby największej sprawności terapeutycznej kadry ośrodka).

4. Presja rodzin, presja wymiaru sprawiedliwości, presja wierzycieli to 
najlepsze choć bardzo brutalne formy motywowania do terapii.



Profilaktyka.
Profilaktyka to zapobieganie problemom zanim one wystąpią. Ponieważ 
uzależnienie jest jednym z wielu problemów wynikających z używania substancji 
psychoaktywnych/powtarzania zachowań gratyfikujących, nie możemy mówić tylko o 
„profilaktyce uzależnień”. Tak rozumiana profilaktyka odnosi się do: zachowań
ryzykownych, zakłócenia rozwoju osobistego, szkód rodzinnych, społecznych, 
materialnych powstających w wyniku niekontrolowanego zażywania 
substancji/powtarzania czynności.

Działania profilaktyczne:

1. Diagnoza stanu, sytuacji, zasobów, wymagań, etc., etc. Podstawą jest 
„zdiagnozowanie” – określenie cech, potrzeb i możliwości dzieci, wobec których 
działania te będą podejmowane. Drugim elementem jest diagnoza środowiska 
rodzinnego, lokalnego, szkolnego – ich zasobów, wymagań, presji.

2. Prognozowanie i planowanie konkretnych, etapowych działań wielu osób i 
środowisk, zmierzających do skutecznego wychowania samodzielnych –
zarówno w myśleniu jak i w działaniu – ludzi, których charakter jest na tyle 
silny, by mogli się oprzeć wyzwaniom płynącym z otaczającego ich świata.



Profilaktyka cd.
Jedyną powszechną, skuteczną i dostępną formą profilaktyki jest 
dobre/skuteczne wychowanie . Dobre wychowanie, którego celem jest przede 
wszystkim szeroko rozumiana samodzielność wychowanka, wynika z realizacji 
kilku prostych reguł opisanych przez V. Satir jako funkcje rodziny:
1. Seks.
2. Płodzenie dzieci.
3. Współpraca ekonomiczna pomiędzy rodzicami , oraz pomiędzy rodzicami a 
dziećmi.
4. Utrzymywanie granic pomiędzy pokoleniami.
5. Przekazywanie kultury dzieciom:
� nauka ról rozumianych jako społecznie akceptowane sposoby zachowania,
� uczenie jak radzić sobie z nieożywionym otoczeniem,
� nauczenie dziecka komunikacji (mówienia i słuchania),
� uczenie form i okoliczności wyrażania emocji oraz umiejętności ich 
kontrolowania,
6.  Rozpoznawanie dorastania i zdolności do realizacji dorosłych ról.
7.  Ewentualnie – zapewnienie opieki rodzicom przez dzieci.
Proces wychowawczy, oparty na tych założeniach, prowadzi do ukształtowania 
w wychowanku charakteru, podstawowej siły psychicznej skonstruowanej z 
realizowanych osobiście warto ści, umożliwiającej kierowanie własnym 
myśleniem i zachowaniem.



Profilaktyka instytucjonalna -
poziomy:

� Profilaktyka uniwersalna kierowana do wszystkich, bez względu na 
stopień zagrożenia powstaniem zachowań problemowych.

� Profilaktyka selektywna adresowana do osób lub grup 
ponadprzciętnie narażonych na szkody wynikające z zażywania 
substancji psychoaktywnych/powtarzania czynności gratyfikujących.

� Profilaktyka wskazuj ąca ukierunkowana na osoby szczególnie 
zagrożone rozwojem problemów związanych z używaniem substancji 
psychoaktywnych/powtarzaniem czynności gartyfikujących,
z powodu uwarunkowań biologicznych, psychologicznych czy 
społecznych lub u których rozpoznano już pierwsze symptomy 
zaburzeń. 



Działania profilaktyczne w 
szkole.
1. Wobec uczniów: 
- umiejętne stawianie i realizowanie granic, 

tworzących elastyczny,  jasny system normatywny, 
którego zarówno przestrzeganie jak i naruszanie
nieodwołalnie przynosi określone wcześniej 
konsekwencje, („rewitalizacja” lub budowa wiary w 
siebie). Taki system wymagań kształtuje charakter 
– siłę psychiczną człowieka.

- harmonizowanie dorastania poprzez wzmacnianie 
empatii oraz uczenie antycypacji, rozpoznawania i 
nazywania potrzeb, własnych i innych osób 
(„rewitalizacja” lub budowa wiary w innych i w 
relacje).



Działania profilaktyczne w 
szkole.
2. Kooperacja z rodziną ucznia oraz z instytucjami wspierającymi 
procesy wychowawcze i edukacyjne: 

� trening umiejętności wychowawczych,
� wzmacnianie empatii rodziców wobec dzieci,
� nauka komunikacji w rodzinie (np. słuchania, zadawania pytań i 

słuchania odpowiedzi bez natychmiastowych agresywnych, 
poniżających lub piedestałujących komentarzy),

� rozwijanie umiejętności odkrywania/wydobywania informacji 
zamaskowanych - cztery podstawowe pytania: „po co?”(pytanie o 
przyszłość, o cel, o oczekiwania), „dla czego ?(pytanie o 
przeszłość, o motywy, o przyczyny)”, „jak?”(pytanie o techniki, o 
metody), „czy?”(pytanie o motywację, o to czy na pewno tego 
chce),

� trening akceptacji i powściągu w komunikacji, rozciągania rozmowy 
w czasie, odwlekania (dla ochłonięcia, przemyślenia, 
skonsultowania) dalszego ciągu na jakiś czas,

� umiejętność parafrazowania.



Profilaktyka w szkole.

- rozwijania kompetencji profilaktycznych nauczycieli –
istniejące programy profilaktyczne, świadomość 
zagrożeń, scenariusze z możliwymi następstwami, 
wykorzystanie aktualnych zdarzeń,

- potencjalne wykorzystanie lekcji biologii, etyki/religii, 
godziny wychowawczej, wychowania do życia w 
rodzinie, aktywizowanie i skłanianie uczniów do
dyskusji, 

- wykorzystanie spotkań z rodzicami do ustalenia reguł 
współpracy z wychowawcą, pedagogiem szkolnym, 
psychologiem, oraz ze specjalistami spoza szkoły (jeśli 
jest to wskazane).


