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1. ALKOHoL: RoDZAJE , WŁAŚCIWoŚCI
Nazwa alkohol wywodzi się z języka arabskiego, w ktÓrym słowo .,alKuhl" oznacza,,delikatnyproszek".
A|kohol etylowy, czyli etanol, w postaci czystej jest ciecząprzejrzystąi bez.
barwną, lżejsząod wody. W wodzie rozpuszćzasię bardzo łatwo,będącjed.
nocześniedoskonalym rozpuszczalnikiem dla wielu związkÓw chemicznych.
Posiada specyficznyzapach i piekący smak. Stosowany jest np. w przemyśle
jako rozpuszczalniki material pędny. PoZa tym używasię go w chemii,w le.
- ze względu na rÓżnorodne wlaściwości
fizyczne i che.
cznictwie, a takźl,e
jednak
a|kohol
ety|owy
Najczęściej
w gospodarslwie domowym.
miczne
spotykamy pod postacią spirytusu, czy|i 96"/. roztworu wodnego oraz 16znych 4apojÓw a|koholowych.

Produkcja alkoholu dla ccl<iwkonsumpcyjnychopartajest na fermentacji
węglowodanow'czylicukrow prostychi złożonych'Do produktÓw zawierającychwęglowodanydodaje się drożdży'a następnieotrzvmanąmasędesty.
luic i rektyfikujc.
Procesy fermcntacjii destv|acjipowodują.że ko cowy produkt zawiera
znaczne ilościzanieczyszczcti, tzw. fuzli. Tworzą się one podczas każdej
produkcji spirytusu. takżefabryczncj i zwiększają znacznie trujące działanie
alkoholu cty'lowcgo'Stanowiąmieszaninęokoło.l0 rożnychzwiązk<iw
orga.
nicznych.nadająalkoholowietylowemubardzo nieprzyjemnysmak i duszą.
cy zapach. W fuzlach znajdują się takżc zanieczyszczeniaz uparatury np.
związkiołowiui miedzi.
W wyrobach Polskiego Monopolu Spirvtusowegozawartośćfuzli nie
możeprzckraczać 0 '3,,/"
, natomiast bimber i inne napoje alkoholowe domo.
wcgo wyrobu zawierająich ponad l '5"l'. Nawet uzyskanieprzez produkują.
cego ,.amatora.'wysokichwalorow smakowychnie obniżatoksyczności
bimbru.
Fuz|e wvwołująszcrcg ujemnych dla zdrowia następstw:si|ne. długotrwałebcileglowy' przyspieszonebicie serca. zaburzeniaprzewodu pokarmowego. SzczegÓInie wysoka zawartośćfuzli może spowodować nawet
śmicrtelne
Zatrucie.
SpośrÓdużvwanychu nas napoj w alkoholowychnajmniej alkoholu ety|owegozawiera piwo - średniookoło 4,5%' a następniewino - około
l5./". Likicry mają przeważnieokoło 30.f,,wÓdki gatunkowcdo.ł0./o,wtid.
ki czvste do 45,,/".Produkowane są rćlwnieżwÓdki o zawartościalkoholu po.
wyi:.cj45"L.
Alkohol mety|owy(mbtano|).zwanv rownieżkarbino|em,jest niĆzwyklesi|.
nic trującym zwi4zkiem chemicznym, ktÓry swym smakicm i wyglądem
PrzVPominaa|koho|ety|owy.Uzyskuje się go syntetycznielub w wvniku su.
chej desty|acjidrewna' d|atcgotcż określasię go czuscmmianem spirytusu
drzcwnego'Stosowanyjest glownic jako rtlzpuszczalnikw przemyśle.
zwlaszczachcmicznym.Na pojemnikach'w kt rych jest przervożony
lub składowanv. umieszcz()ne
są napisyostrzcgltwczc'inf<rrmujące
o jego niehezpiecznych dla zdrowia i żvciawłaściwościach
oraz symbol trucizny - trupia gltiwka. Napisy te są. niestety,zbyt częstolckceważone.Uważa się, iż są stostl.
\\anc na wyrost' bcz uzasadnicnia.jcdynic po to bv przestraszvć.
Odpowiadają jednak rzeczywistości,
a ich zlckcc.'''ażenie
prowadzido skutkćlwczęsto
nietldwracalnych.Z tcgtl teżpowtldu nic należykupowaća|koholuniewiadontegopochodzenia:iako alkohol konsumpcyjnybywa sprzedawanyalkohol mety|owy'niczym na ptlzor nic rÓżniącysię od etylowego,a jego jedno.
razowe spożyciemoże doprclwadzićdo tragicznychnastępStw.
Metantl|u nie można w żadensposÓb zneutraliztlwaćw organizmie.W
czasiejego spalaniapowstająw ustroju silnie trującei nie ulegającedalsze.
mu rozpadowi związki - a|dehyd mrÓwkowy i kwas mrÓwkowy. Zar wno.
sam aIkohol,jak i pr<lduktyjego utlenianiawyda|anesą przez nerki bardzo
powoli. dlategoteżłatwodochodzi do nagromadzeniasię w organizmieme.
tancllutlraz produktÓw jego spa|ania.objawy zatruciapojawiająsię po ki|.

ku lub kilkunastugodzinach'a czascmdopicro w kilka dni po spożvciualko.
człowie.
holu metylowego.Za|eizyto od dawki i indywidualnejwrażliwości
ka. Objawami zatruciasą Zawrotyi bÓle glowy' si|neosłabienie,bÓ|e brzuNa skutck porażeniatlśrodka
cha' wymioty, zaburzeniawidzenia' śpiączka.
JeśliZatrutegouda się odratować,praoddechowegomożenastąpićśmierć.
wie zawsze pozostaje on trwale upoś|edzony.Może dojśćdo ca|kowitej
utraty wzroku, spowodowancj porażeniem nerwu wzrtlkowcgo i do znacz.
nego pogorszeniasłuchuna skutek uszkodzenianerwu słuchowego.
zatruciewaha się w granicachod
Dawka doustnawywolującaśmiertelne
30 do 70 ml (czyli f1-56 g czystegomctanolu)i zalezy od indywidualnejtoZatruciapo
lerancji iwrażliwości.Zdarzają się jednak rownieżśmierte|ne
wypiciu 5-10 ml (4-8 g) metanolu.
Czasami jeszczetlardziejszkodliwe bywają pary metano|u.kt<irewchlai skÓ.
niane są nie tylko podczasoddychania.alc takżeprzez błonvś|uzowe
rę. Niebczpieczncmożc być przechowywaniemctanolu w cicple' ptlnieważ
niskiej tcmperaturzc.Czlowiek przehvwającyw
paruje on w st<lsunktlwo
pomieszczeniu'w ktćlrym znajdują się pary metanolu. narażon\']cst na
- wÓwczas' jeśliwypijc niewicIkądawkę a|szczegÓlneniebezpieczenstwo
Zatruc|u.
koho|u metylowego'możeu|cc śmicrtelncmu
Denaturat produkowany jest dla ccltiw technicznych na ogtił ze spirytusu
porektyfikacyjnego.Zawiera on l7" aldehyduoctowegtl.związkusi|nietrującego. Spirytusu porektyfikacyjncgonic ()czvszczasię' dodaje się nat().
miast do niego barwnik oraz szkodliwc dla zdrowia związki skażające.Substancjitych w żadensposÓb nie możnaoddzielićp źniejod alkoho|u.Denaturat uzyskuje się też czascm ze spi11tu:uposiarczynowego.Zawiera on
w<iwczas- oprÓcz wspomnianych związkciw- dcl1,,/"metanolu (spirytusu
drzewnego).
Jednorazowewypicic denaturatunie musi sptlwodowaćśmierci.Toksycz.
ne związkiodkładająsię w tlrganizmie.nic sq z nicg<lwydalane.Par<lkrotnc
wypicie denaturatudoprowadzado gromadzeniasię trucizny.co w konsckwcwnętrznych'a
wencji grozi ciężkimi' trwalymi uszkodzeniaminarząd<iw
często rÓwnież śmiercią.
żejest sil.
Dla odrÓżnieniadenaturatuod innych napojow i podkreś|cnia,
nie toksyczny,butelki z nim oznakowanc są międzynarodowymsymbolcm
trucizny - trupią glÓwką ze skrzyżowanymipiszczelami' Cechą charaktcrystyczną denaturatujest silnc niebicsko-sinezabarwicnie i odrażającyzapach. Przypomnijmy! Wszelkie pr by zlikwidowania zapachu i koloru nie
zmniejszają toksycznościdenaturatu. Nawet bczbarwny pozostaje on nac|a|
trucizną' bardzo groźnądla zdrowia i życia.
C eli na G od w od-S i k or sk a

2. PUAŃsTwo A ZEsPoŁ
OD ALKOHOLU

UZALF;ŻNIENIA

Błędnie sądzi się, że pija stwo i alkoholizm ) to jedno i to samo. W rzeczywistościokreślenia te odpowiadają zupełnie rÓżnym zjawiskom. Pija stwo jest to vkod|iwy społecznienawyk czy obyczaj. Natomiast a|koholizm
na|eżyrozpatrywać w kategoriach choroby, jako jeden z pr4ejawÓw og1ani.
czonej sprawnościzwiązanej z piciem a|koholu. Trzeba rÓWnież wiedziei,
że obecnie. zgodnie z sugestiami Światowej organizacji Zdrowia, używane
dotychczas terminy: ,,a|koho|izm'',,,choroba a|koholowa'' czy ',nałÓg alkoho|owy'' zastąpionezostałyokreś|eniem''zespÓł uza|eżnieniaod alkoho|u''.
Rozwija się on stopniowo' często w ciągu wielu lat' prowadząc do wytworzenia się psychicznej i fizycznej zależności.
jest upoś|edzeniekontroli nad pi.
-| Podstawowym objawem uzależnienia
ciem. Narastają trudnościw kontrolowaniu i|ościwypijanego alkoholu, pojawiają się trudnościw przerwaniu picia, a z czasem w powstrzymaniusię od
rozpoczęcia picia. Człowiek przestaje panować zarÓwno nad częstotliwością
spożywaniaalkoho|u' jak i nad sytuacjami' w ktÓrych pije.
Inną charakterystyczną cechą uzależnienia jest występowanie bardzo
przykrych obj awÓw nazywanych abstynencyjnymi (obj awami''z odstawienia''). Pojawiają się one wÓwczas, kiedy spada poziom alkoho|u we krwi. Są
to m.in. silne drżeniamięśniowe.nadmierna pot|iwość,
nudności,wymioty,
biegunki. Jednocześniewystępuje rozdrażnienie,niepokÓj, lęk, zaburzenia
snu, a nawet mogą wystąpićobjawy choroby psychicznej.
6

) zespÓI uzależnienia od alkoholu

Kolejnym objawem uzależnieniamoże być zmiana to|erancji na alkohol.
U większościosÓb pojawia się najpierw wzrost tolerancji jako jeden z wczesnych objawÓw wchodzenia w uzależnienie.Cechą charakterystycznątego
wypicia wie|okrotnie większej niż kiedyśdawki a|zjawiska jest możliwość
koholu bez objawÓw upicia się (tzw, ,,mocnaglowa'')' Pdźniej' w miarę rozwoju uza|eżnienia,to|erancja spada. Do upicia się może wystarczyćnawet
kufel piwa.
odrÓżnienie człowieka uzależnionegood innych pijących będzie łatwiej.
sze, jeźrc|izwrÓcimy uwagę na motywy picia. Pijak pije' bo chce, ale w dowolnej chwi|i może przerwać i odstawićkieliszek. Alkoho|ik często nie chce
pić, ale jeże|izacznie - pije w sposÓb przymusowy. Niejednokrotnie spotykamy ludzi uzależnionychod alkohoIu, ktÓrzy nienawidzą picia' nienawidzą
nawet smaku wÓdki, skutkÓw picia, ale piją nada|. Jedni po prostu lubią
stan alkoholowego odurzenia (,'rauszu''), inni natomiast nie mogą poradzić
sobie z ,,głodem''alkoholowym' Picie przeciągasię na dni czy tygodnie dlatego, ż,ez chwilą ograniczenia czy zaprzestaniapicia pojawiają się przykre
objawy abstynencyjne,ktÓre ustępująpo kolejnej poĘi a|koholu.
Należałobyzastanowićsię nad tym, dlaczego tylko u niektÓrych spośrÓd
pijących rozwija się, poprzez pija stwo, zespÓ| uza|eżnieniaod alkoho|u.
Przyjmuje się, że u podłożauzależnieniależączynniki: biologiczne, psychologiczne i spoleczne.
Czynnik biologiczny - to biochemiczna podatnośćorganizmu; innymi
po|egającana takim cyklu przemian, w ktÓrym alkosłowy jego wtaściwość
hol łatwo ,,znajduje sobie miejsce'' wyzwa|ającu pijącego pozytywne odczucia,
Bardzo ważny wplyw ma środowisko rodzinne i najbliższe - poza rodziną - otoczenie oraz ogÓlne warunki' w jakich czlowiek zyje. Znacznie
mniejszą szansę na uzależnieniesię mają na przyklad osoby z tych środo.
wisk i kręgÓw ku|turowych, gdzie picie alkoho|u nie jest społecznieakcep.
towane.
Z psychologicznego punktu widzenia z pewnościąbardziej podatne na
uza|eżnienie od alkoholu będą te osoby, ktÓre częściejniż inne popadają w
konflikty z otoczeniem, nie potrafią rozwiązywać swoich problemÓw emo.
cjonalnych, często przeżywająstany napięć psychicznych' Niebezpieczeil.
stwo pojawia się vczegÓlnie w momencie, kiedy zauważąone, że alkohol
przynosi chwi|ową ulgę, ułatwia zaśnięcie,stanowi podnietę do lepszego
dzialania itp. Wprawdzie powoduje on rÓwnież przeżycianieprzyjemne' takie jak bÓle głowy czy nudnościpojawiające się nazajutrz, ale dolegliwości
te tylko niektÓrych powstrzymują od ponownego picia albo przynajmniej
sklaniają do umiaru. Na wiele osÓb hamulce te dzialają niedostatecznie,bo
dążenie do przyjemnościjest u nich silniejsze niiLdążenie do unikania przy.
krościi konfliktÓw. Ituzaczynasię stopniowe inieświadomewchodzenie na
drogę uzależnienia.

Na czym polega Zatem rÓżnica między pijaristwem a alkoholizmem? Uj.
muje ją bardzo trafnie następujące powiedzenie: ''pijak mÓgłby przestać
pić. gdyby chciat; alkoholik chciałbyprzestaćpić' gdyby mÓgł...Pija stwo
polega na przekraczaniu ilościlub na nadmiernej częstotliwościpicia alko.
holu i jest zjawiskiem obyczajowym. Natomiast alkoholizm, czyli uzaleznienie od a|koholu,jest zjawiskiemchorobowym.Im wcześniej
pacjentpodej.
mie prÓbę uwolnienia się od alkoholu. tym lepsze będzie rokowanie i więk.
sza nadziejana uzyskaniesukcesu.
W naszym spoleczeristwiepanuje, niestety. falszywe przekonanie, że al.
koholikiem, ze wszystkimi negatywnymi skutkami tego określenia,jest do.
piero ten' kto zdecydowalsię na podjęcieleczenia.Tak długodopÓki upija
się, nie przychodzi do pracy' robi awantury' popada w konflikty z prawem
- wszyscy patrzą na niego przez palce' nikt nie widzi niczego niepokojące.
go. Dopiero z chwilą, gdy zaczyna się leczyć, środowiskouznaje go za alko.
holika. Najczęściej
wtedy ..wytykasię go palcami..i odsuwaod niego. Taka
sytuacja odstraszawielu od podjęcia leczenia
Nie wszyscy, niestety' wiedz4, że placÓwki |ecznlczezapewniają zgllasza.
jącym się pacjentomcałkowitądyskrecję.Natomiastdla tych, ktÓrzy mimo
zapewnieri nadal obawiają się ,,zdemaskowania..,istnieje możliwość
uczestniczenia w rozwijającym się dynamicznie ruchu Anonimowych Alkoholi.
kÓw )' Tam, jak to wynika z nazwy, uczestnictwojest całkowicieanonimo.
we, a więc dające większe poczucie bezpiecze stwa.
Bohdan Woronowicz
.,R*h

A","imowych AlkoholikÓw (AA) istniejeod 1935 roku, Jest to
,,wspÓlnota mężczyzn i kobiet, ktÓrzy dzielą się nawzajem swoim doświad.
czeniem, sitq i nadzieją, aby rozwiązać swÓj problem i innym pomagać w
wy z dr ow ieniu z alkoholi zmu" .
Bliższe informacje można uzyskać za pośrednictwem telefonÓw zaufania
AA:
godz. 19.00-22.00
Leszno
2U5446
dni powszednie
godz. 18.00-22.00
Piła
64'i77
czwaftki
godz. 19.00-22.A0
Pozna
6649-58
dni powszednie
'l
poniedziatki
Warszawa 28-75-26
godz.16.00-18.00
(Hoża 54)
i czwartki
f
poniedziatki
godz. 18.M-22.00
Wrocław
22-8Ń3
wtorki, środy
2I-8443
\
godz. 18.30-21.30
i piątki
, I
Żary
384s
aru powszeanre
godz.16.00-20.00

3. UPICIA
Droga do uza|eżnienia
-odalkoholu prowadzibardzo częsttlprzez charaklerystycznedla pijaristwaupijaniesię.
, Zanim przejdziemy do szczegÓlowego omÓwienia objawÓw upicia warto
przytoczyćfragmentwierszaIgnacegoKrasickicgopt. ''szczep winny'':
. , . . .O t o g d y w i n a s z k | a n k ęk t o l y k n i e .
Jak paw się nadmie, po drugiej krzyknie,
Skaczejak małpa.gdy szklanki mnoży.
Po piątej,szÓstej.jak lew się sroży;
A kiedy coraz więcej przyczynia.
Z pawia,lwa. malpy staje się świnitr.''

stanupipicia i wagi oiiaceeo. ale i od osQbntszęillą:nie tylko od ilości,szybkości

. Na pierwszY p|an wysuwają
z!l*
n@'
alkofi6lilTlTk-fid
toksycznym
działaniem
wywotane
objawy
Ę
MTrnoogromn1,chrÓżnic indywidualnych we wszystkich stanachzwykłego
upicia a|koholowego można zna|eźćwiele wspÓlnych cech. Już po wypiciu
'il-t00 ! ffifrlFfub) butelek piYa obser*uje. iię zaburze''la procesow inte.
lektua|nych.a stężeniea|koholu we krwi możeosiągnąćprÓg nietrzeźwości,
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objawylekkiegozatrucia.Po.
występują
stężeniu
alkoholu0.5-1,0%"
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-niaią się dzialania popędowe. Spotyka się często stany pobudzenia seksual.
nego, prowadzące do popełniania przestępstw.Mogą rÓwnież.lvystapićza.
chn*aniu ugresv*n. *ob". oto.r.nia. a niejedffi
mego.
stężcniealkoholu dochodzącedo 3.5-4% daje objawy głębokiegoupicia.
Ruchy stają się coraz
bardziei niezborne' powolne. Człowiek ma trudnościz utrzvnaniem rÓwno.

W(chÓd

kich jak lęk, omamy (halucynacje
wścięktości
lub
po soDle nlepamlęc.

nre
alkoholu zmianami
do ta

-

do

a zachowanie danej osoby jest

odhamowania
dwuf.azowv.Może ona
zadziala na piiacego
pogłę.
bia się gwałtownie.Pojawia się znaczne pobudzen
.,
i------reakcją na alkohol może byr6tansilnegodepres
Inną patologiczną
v.
/'.+-+;..Ę
ć'pobudzenid} niespodziervanymii często udanymi zamachami samobÓjczy.
ml.
--Tli".o
inaczej należyspojrzeć na spotykane niekiedy, a budzące Erozęzaskierowane przeciw sobie (np. samooka|eczenia).Nie
chowania źlgresywne
mają one na ogÓ| nic wspÓlnego z autentycznymi prÓlralni samobÓjczymi.
Są charakterystycznedla osrll.lz nieprawidłowymicechami osobowościi stanowią często ich ,,sposÓb na życie.._ są stosowane po to, aby zaszantażować otoczenie i cośna nim wvmusić. Trzeba jednak pamiętać,że takie demonstracyjne zachowania mogą w sposÓb niezamierzony zakoriczyc się tra.
qlcznłe.

w rozkroku),
:ĘEfgybfT

siedzącą lub leżlcą, niejednokrotnie pada bezwladnie. Zanikają

czynn9!9l 9engg!nęgg ukladu nerwowego.
stują się wystąpieniemśpiączki'J"ś!]gĘt,g\Ę =g
tra lne go u kl adu nerwowe go obej m uj e'.1ą!f or!g5Ę!
kamy sytuację'kiedy organizmnąniewielk dawkę alkoho.
Iu reagu
się do kilkunastu godzin

;eso--l6A-nTR-calelego

. Obiawv utrzvmuia
u wrażenia nietrzeźiem dozna chorobowvch. ta-

) Zgoclnie z obowiqztljącąotl 1982r. ustawą,o wychowaniu w trzeźwości
i
przet'iwdziataniu alkoholizmowi'' stan po użyciu alkoholu zachodzi wÓw10 czas, kiedy stężeniealkoholu we krwi wynosi powyżej 0,2 do 0'5%,.

w sposÓb nietypowy' Dotyczy to absolutnie wszystkich - nie tylko osÓb
od a|koholu.
uzależnionych
Bohdan Woronowicz

Zgodnie z definicją Światowej Organizacji Zdrowia uzależnieniejest to l
stan psychiczny, zwykle taki,s i fizyczny, wynikaj4cy ze wspÓłdziałaniaży- |
wego organizmu i środka').Stan ten charakteryzuje się zmianami w zacho- l
waniu i innymi następstwami, w tym Zawsze trudną do odparcia chęcią
(przymusem) ci4glego lub okresowego używaniatego środkapo to' aby do.
świadczyćpsychicznych efektÓw jego działania lub aby uniknąć przykrych
objawÓw, wynikających z jego braku. Temu zjawisku może (ale nie musi)
towarzyszyćzmiana tolerancji. Cztowiek może uzależnićsię od więcej niż
jednego środka.
psychiczna, za|eźnośćfizyv.
Należy jeszcze wyjaśnićco to jest za|ezność
na i zmiana tolerancji.
psychiczna polega na potrzebie częstego lub stałegoprzyjmoZa|eżność
wania danego środkapo to, aby powtÓrzyć poprzednie przezycia zwi7zane z
jego przyjęciem.
ftzyqznajest stanem biologicznej adaptacji (przystosowaniasię)
Za|eźność
/organizmu do danego środka'a przerwanie lub ograniczenie przyjmowania.
pociąga za sobą wystąpienie zaburzefl czynnościustroju. określanychmianem zespołuabstynencyjnego(zespołuodstawienia).
Zmiana tolerancji polega na tym, że spożytadawka danego środkadaje
efekt słabszylub odwrotnie silniejszy od tego' jaki wywołałapoprzednio'
Rozpoznawanie zespołu uzależnieniaod alkoholu opiera się na analizie
powiązanych ze sobą i powtarzających się objawÓw. Rozpatrując zesp |
tych objawÓw należy uwzględniać nie tylko warunki ku|turowe, w jakich
żyje człowiek, ale rÓwnież wpływ czynnikÓw wewnętrznychi zewnętrznych,
ich występowania.
stopieri nasilenia objawÓw i częstość
a od alkoholu składai
ne
a krvteria
oraz zml
aniu. zmianv subiek

4, ZE$PDŁUZALEZNIENIA

oD ALKoHoLU

Termin ten został zaproponowany przez Światową Organizację Zdrowia
w ,.IX Rewizji Międzynarodowej Klasyfikacji ChorÓb. UrazÓw i Przyczyn
ZgonÓw,, - zamiast dotychczas używanegoi nieprec1'zyjnegoterminu ,'alkoholizm".
t2

w danej kulturze. RÓżnica polega nie tylko najŁiększej częstotl@.
w
miernej ilościspożywanegoalkoholu'ale t
jest np. p!
Charakterystyczne
więksżo&iludzi'
@a
pi ci a. srwa1za1 !9 i cT
J"'@o
ćić ]Fśa-mTTfi6śŹ1
-otoczenia
nizachoę
l-Fdś-zilT1wanG.Inny*ffi
w'ni6 osoE'.izależnionej może być to, że nie zmienia ona doty.chczasowego
mimo 'f11.y9Ę !]ęg4tyyny-c.h
!a$tępstt1. Pije nadal, choć stwier.
..s.Po-!1bj-plg3
dzono u niflnp. poważnąchorobę. w przebiegu kttirej alkohol jest uznawa.
a
guią.s-tEz-y-cl
ny za czynn i k bezwzgl ędnie szkodliwy. Łis-rymglggdrkqry
rodzinnego i grożącegorozwodu' Nie powstrzymują jej przed następnąbutelką [łop-otymaterialne czy powtarzającestę konfltktv z pr
Znacznie trudniejsze j esl stwierdzeni{tzw. zmian subiektywnyc9/czylrobjawÓw odczuwanych i obserwowanych przez samą osobę uza|eżnioną,Czę-

) ,,środkiem,'
może być alkohol, lek bqdźinna substancjachemiczna

{ sto slyszymy rÓżne dek|aracje lub obserwujemy prÓby ograniczenia częstotliwości picia i ilości wypijanego alkoholu. Raz wynikają one z własnych
I
obaw,
kiedy indziej są skutkiem interwencji otoczenia. s:ledg4-gyĘ!l
Yym lub mnieiszvm stopniu uświadomieniasobie problemu. Im częściejpodejmowane prÓby okazują sĘ nieudane, tym bardziej pogłębia się uza|eż.
nienie.
Niepowodzenie prÓb ograniczenia i|ościi częstotIiwościpicia a|koholu,
poczucie trudnościw powstrzymywaniu się od picia, trudnośćw przerwaniu
trwającego picia składająsię w sumie na podstawowy objaw uzależnienia,
jakim jest upoś|edzonakontro|a nad piciem.
uza|eżnioneodczuwają
określići
powstrzymania potrzebą wypicia
''GłÓd" a|koholowy or,aztowaizyszące mu napięcie i rozdraz.
nienie bywają niekiedy tak silne, że niejedna osoba nie potrafi im się
oprzeć.

ostatnil 8rupaobjewÓwwiążesię z występo..,aniem
tzw6mianTFdh6Bi6:
do nich objawy abstynencyjne,
picie alkoholu ze
QryryEZaliczamy
świadomością,
żeobjawyte ustąpiąorazzmienionątolerancjęna alkohol.

wie, że ustąpiąone po spożyciukolej.
nej poĘi alkoholu czyli'po wypiciu tzw. ,,klina.'.Potrafi teżocenić potrzebną dawkę i określićw przybliżeniuczas, po upływiektÓrego objawy ustąpią.
Salopoczucte popra
p9l1y9J3-:'9-!ą-!9!o.
ZnÓw kolejna porcja a|koho|u itd' Włączyl się mechanizm ,'btędnegokoła''. z ktÓrego trudno się wyrwać' Z tego powodu pi.
cie prueciągasię na ko|ejne dni, tygodnie, a nawet miesiące' Doprowadza to
często do całkowitegowyczerpania organizmu. Nie |eczony zespÓł uza|eż.
nienia od a|koholu' prowadzi nie tylko do wystąpieniapoważnychkompli.
kacji zdrowotnych, ale rÓwnież uniemoż|iwiaprawidlowe funkcjonowanie
spoleczne.
Bohdan Woronowicz
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trffiffńffifrHfi
5. PALIMPSESTY I OBJAWY
OSTRZEGAWCZE
,,W tym momencie film mi się urwal'' - jakze często Pojawia się ten
zwrot w opowieściacho |ibacjach ćzy wspomnieniach ze spotka'i towarzyskich. Nie trudno się domyśleć,i:e podczas każdegoz tych przyjęć nie stroniono od alkoholu. W każdym raziebez trudu domyślisię tego lekarz psy.
chiatra, ktÓry wie, że owo ,'u1waniesię filmu'', niezdolnośćdo odtworzenia
picia' to tzw. palimpse..
epizodÓw czy szczegÓ|Ów t.g6E-ffiffi'asie
sty alkoholowe. Mianem tym określasię luki pamięciowe czy|i ,.przerwy w
żvclorvsle . ..urwanetl|mv wvsteDuIaceDo naouzvclu alKonolu.
Zbytczęsto objaw ten jest bagatelizowany,a nawet przechodzi niezauważony' Picie alkoholu wiążesię na ogÓł z zyciem towarzyskim, podczas ktÓre.
go wypowiedzi czy zachowania nie mają tak dużego znaczenia, jak w pracy
zawodowej. Trudnościw odtwarzaniu calych fragmentÓw rozmowy nie są
więc dla pijącego niepokojące. Co innego, gdy pije się przy prowadzeniu
np. pertraktacji handlowych. a uczestniczącyw nich ma pÓźniej problemy z
odtworzeniem toku rozumowania partnerÓw. WÓwczas przychodzi refleksja, chwila zastanowienia' Szuka się porady u lekarza'
to
Trudno
k uzależnieniaod
dawki alkoholu u osÓb pijących sporadycznie' Częściejwystępują jednak
jako objaw rozwijającegosię uzależnienia.Każdy' kto tego doświadczylpo-

poradyspecjalisty.ryle$ie ten objaw,
winienzasięgnąć

jest stopniowe zmniejszanie się rÓżnorodnościzachowari, związanychz pi.
ciem i jednocześniepowstawanie charakterystycznegod|a przyszlego a|ko.
skupienia uwagi, ciągle szukanie
holika schematu zachowa . ,,Niemożność
w nocy...''
byle jakiego towarzystwa,niepokÓj kwaśnyi gorzki, bezsenność
- tak opisywal to Witkacy. Obserwacje |ekarskie mÓwią zaś,że w takich
przypadkach coraz częściejpojawiają się stany upicia, w kor cu dochodzi do
tego, że każdykontakt z alkoholem koriczy się w taki sposÓb. Ą!koho!!JPiianv iest chciwie. na zaoas, by|e więcej' Wypija się dodatkowe ko|ejki tak'
*vjs.i.
żeby nikt tego nie zauwaiLy|.c'"....po"a
w domu parę kieliszkÓw w obawie (niestety, na ogÓl nieslusznej), że za.
się ze sobą butelkę po kryjomu. F15
@ra

tliwość
te starannieukrywa, unika tema-

i i wLęcej.Foównuje własne picie z icĘpĘĘ11
Bardzo chetnie
rzede wszystkim siebie' że nie jest t
. w ktrirychnie pił'
alkoholu ko c
niczenia ilościi częstł

ala-

na przyjęcie toksycznej dawki alkoholu są często wymioty. organizm broni
się, usuwając w ten sposÓb truciznę. Wymioty są rÓwnież wskaźnikiemgra.
nicy zatrucia' W miarę przyzvtyczajaniasię do alkoholu mechanizmy obron.
ne ulegają przeksztatceniu. 99.u9L 'y-!ggy-łgq'ka - to właśniejest łatwym do stwierdzenia sygnalem. świadczącymo rozpoczynającym się uzaIeżnieniu.
okres. w ktÓrym pojawiają się objawy ostrzegawcze.b-ryrrÓlly=-ulsbiEiTTludzi m|odych uza|eżnieniemoże pojawić się po kilku miesiącach
intensywnegopicia, u doros|ych mężczyzntrwa to nawet kil!(a la!' Jeślichce
z jego wszystkimikonsekwencjami'pojawieniesię
się uniknąćuzależnienia,
objawÓw ostrzegawczychpowinno się traktować jako sygnał' ze czas najwyższyograniczyćspożywaniealkoho|u''. a możenawet rozpocząćleczenie.

6. ZMIANA TOLERANCJI NA ALKOHOL

I
I

oto typowe przyjęcie:stÓ| zastawiony,wÓdka płyniedo kieliszkÓw, co
chwilę ktośwznosi toast. Wiele osÓb ma już w czubie, gtośnorozmawia' sta.
ra się zwrÓcić na siebie uwagę. Są jednak i tacy, po ktÓrych nie widać, że pili
cokolwiek, choć nie opuściliżadnejkolejki. CzęśćbiesiadnikÓw dochodzi
do wniosku, żepiciajuż wystarczy.Oni nie -piją dalej. I nadal nie spra.
wiają wrażeniapijanych...
Ci ,,bohaterowie''wieczoru, tak podziwiani za,,mocną glowę'', '"p'"'"n-\
pierwsze. I
tują, z punktu widzenia tolerancji na alkohol, dwa typy osÓb. Do
-l
oo ralicta sie lttdti m

z- I

na alkohol iest wvsoka. Takie

poniew-!1pfu więcej. Do_9rygi9j-n3!9ągl
Do d
3!Ór'y
t"t*i"i
i'.
t"tI tatwią;i'-'nne.
"lz
rÓwnie dużo, choć w przeszłości
taka ilośćwywol}rvala u nich

przyzwyczajaniasię organizmu do alkoho|u.
Bohdan Woronowicz

t6

iWiĘkszoną tolerancję na alkohol,
nlezmlernle czesto w

lącą u

mu do znoszenia bez szkody dla niego (do pewnej granicy, oczywiście)bodźcÓw chemicznych, fizycznych i biologicznych. Tolerancja na alkohol jest
bardzo rÓżna u poszczegÓlnych osÓb. Może zmieniać się teżu tej samej osoby,za|eznie od warunkÓw wewnętrznychi zewnętrznych.
Kaidy z pijących miał okazję stwierdzić,jaka jest jego tolerancja na alkohol' Dla jednych byla to ,,setka''wÓdki' dla innych czarka wina, a niektÓ.
rym wystarczylo i kilka piw. żeby przekroczyć ową granicę. organizm zaczynal się wÓwczas bronić, reagującnp. wymiotami. W ten sposÓb dawal do
zrozumienia, że następnych porcji alkoholu nie chce przyjmować, bo jest
już-zatruty.
t7

iezauważalny.
Dzieje
s|ęt()wÓwczils.gdy osoba nie przyzwyczaionado wÓdki' wina, koniaku wypija je'dnorazt)wo
Znacznąich i|ość.
Możc to wywołaćna ty|e silną reakcję
przystosowawczą
organizmu'że będzie on przyjmowaćdużedawki alkohoI u . n i c d c m o n s t r u j ąocb j a w o wZ u t r u c i a .
N a o g t i l j e d n a k w z r o s tt o | c r a n c j ic. h i r r u k t c r v s l V c z n l ' dDI a( ) c z a t k Ó w
uzlt-

I c z n | c n Ina a. s t ę p u Jsel o p n t ( ) wsol.o p n i ( ) ww
o z r a s t zad o | n o ś
p-*
rzYstoso\Ąać
ni a się m
i arn-t o[śYkacIl ). Prz}'ptlszczi
ł ;_"rl"'

a
''.!!!. d|a następnychporcji..Osobatak reagującamożedużowypic inie
tlędz|,e.p|Jana'
O wzrościetolerancji na a|kohol mÓrl slg]!q\^,gąs.-ggŁPo.
przcdnitlużyu'ana@t.
z długi okres' czasem
przez wiele |at, Za\eży to od predyspozycji psychofizycznychoraz od intensywnościi modelu picia. Jeżeliosoba uzależnionaprzez dluższyczas (w okresie
podwyższonejtolerancji) powstrzymasię od picia, to powracającdo alkoholu
osiągnieznacznie szybciej niż poprzednio wysoki stopie tolerancji.
W m i a r c d r r l s z c p oi .n t c
c rÓwnieŁw miarę rozwoju

qeĘ'"i. i t"l..,

r..c

" ". to|erancjifizjoloqicznej.Osobv zaawansowanc
wcgclpclziomu
w uza|eżnic.
nlu mogą micć bardzo niską tolerancjęna alkohol. Są pijane już po wypiciu
np. kufla piwa.
Zanim jednak do tcgo dojdzie. obniżasię najpicrw tzw. to|erancjajcdnorazowa. osoba uzależnionaupija się dawką mniejsząniż poprzeclni<l.
nawet' jeślidobowa ilośćspożywanego
a|koholunie zmienia się. Systemat1iczne przyjmowanienawet niezbyt wysokich dawek alkoholu robi swoje, po_
u,odu.jąc
tlbniżanicsię to|crancji.Z czasemwystarczyniewieIkailośću,ypitcgo trunku' bv człowieksię upił.nawet wÓwczas' gdy dobowa ilość
wvpijancgo a|koholujest znaczniemniejszaniż poprzednio.Osoby takie są wiecz.
n i e p i j a n c .c h o ć b vk i c d y śm i a ł y . ' m o c n ąg ł o w ę . 'I. c h t o l c r a n c j an a a | k o h o I
bardzospadła.
W trakcie ..ciągupicia.. obserwuje się często' że niska w pierwszych
dniach ttl|erancjana alkohol obniżasię jeszczebardziej w miarę kontynuo.
wania picia. Niejednokrotniezdarzająsię Svtuacje,że .,ciągpicia.' ko czv
się spontanicznie:organizmprzestajeto|erowaćalkohol. zaczynasiębronić.
zaśczłowiektaki odczuwa tizycznąnicmtlżność
wypicia nawet szklaneczki'
piwa.
RÓżne są więc reakcjeorganizmuna alkohol' rÓżnajest na niego tolerancja' Możc się ona zmieniać(wzrastalub malejc),a zjawiskotcljest jednym z
c l b j a w w u z a l c ż n i e n ioad a | k o h o | u .
Bohdan Woronowicz
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7. UPOSLBDZENIE KONTROLI NAD PICIEM
potl.jęcia
Upośledzenicktlrltrolinirclpici.e.nt..ttl-nienlożntlśc,
ie dncgozdcc1..
postantlwleniaw sprarłiepicia
dorviffillo i konsckwcntriicrca|izor,tanego
n a p ( ) J ( )i$l l k o h ( ) l ( ) w y c n .
kontroli naclpiciem jest
Zdaniern wie|u badaczr'problemu' upoś|cdzcnic
po.jśia*ij*ymi najważniejszyInob|a-wcmuzależnienia.\5 pl,]1.lll :''t9lrL
.Osob1'
pijącc w spcls b umiarkort,anvptltrafiąrv pcłni kontrolowac1
nag|e.
z
i clktlliczności
spolywarriaalkohtllu' Okazje ptlł4cztlne
ilość.częstotliwtlśt.
piciem zdarzająim się sporadycznic.Dobrze u'iedząile mogą w1'pić.z kinl i
'frwa
w jakich sytuac.jach.
to do czasu,kiedy okazii do picia zaczynaprzybywitc i.sątlllc hczkrylyeznicwyk91ly131yg1c=o$csv mięclzrktllcillvmitlktrZlaml Sta]ąSlę stopnl()woctiiaz kicitszc.Powinno to byÓ s1gnalem'alarmoiub zbagatelizo\Ą,any.
mog4 pojawym. Jeżcli pozostanic1iirlii żauważony
w i ć się p i c rwszc s1'nl p ttlm v*gptlś.!..!sg!e-.\
ll tttll i n ird pi ci e.m.
Osoba. ktorri dotyćhćźaipita w-spos b u-miarkowany.;'1u,Ę1g!rugq.P].. -,
cia' cclrazczęściejjest ich inicjatorem.Przyszl'yaIkohoIikinajbliższc mu
.'6śti6i;
|ibację.jeś|ijcstjcszczc
zauważają'ze cclraztfudó].i.i
iilt mu opuścić
zdarzająsię bardzop(lŹncpowrotydtl domu' a
cośw butclce.Coraz częściej
efektem prawic każdcgcl spotkania tou'arzvskic go j cs.tr!g!-yŚla.
problcnlu.Zacz\,nźt
Człowick ten' Iriezdającsobie sprawyZ narastającegtl
więcej alko.
będzic
wybierać
spotkania
to-warzyskic.
iy'ggg'l':
19 !t1i1vch
' holu' Stopniowo ogranicza.a nawet zrywa kontakty z osobami pijącymi
u m i a r k o w a n i ew. m y śz|a s a d 1 ' ' . n iceh c ęs i ę p r z y ' n i c hr t l z c l r a ż l l i a ćG. d. .1 ' m i r
z jej kieliszka...
okazję. siada przy sto|eobok osoby niepijącej. by w,r:pijac<
Dbalośćcl to, by nie zabrakl<lalkoholu. posuŃii się c1ow-ypr-4qĘ1..3."\9Ę.
jek. Z czasem przychodzina spotkanic towarz1skicz rvlasnąukr1,tąbutc|t. _- -r

K4.

kontroli nad picicm jcst
Ko|cjnvm ctapcm rozwijającegosię upośledzcnia
n p. m o mc nt Pi.,*|.,'."-ggj!p:!.łr-A!kgha.b.]ł:PIac), bc z o k azj i . Za n all.lo\\,ą
patrzył.jak to robią inni - tcraz sam pitibujc. S.".iul.
.\9!egtlw.D6|1'ćIlczaś
cj it ptl wI arz a . .
].i !:. :u]. n1:{T il]L\-t 1
ię P'..*lĘĘ!g:rp'"'+:tgtc
Prlt|tlhnic.chtlćrł :postib trudnicjsz1tltl zauulż'ćiliit.upoś|cdzenic
ktlllpilgcy.c.h.samotnie.
troIi nara'sta
Ten tyo picia w1,stępujcbardztl czę.
:-o5()|
sttl u uzalcżnit)nYch
k()bię!
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W Świadomości
tlsobyzb|iż'ającei
się coraz szvbcicjdo uzależnienia.p<ljawia się jednak myi|' ż-e.
cqśjgst.nie w.pg{4ądku..
Usiluje tlna nie aopus.icio
rvystąpicniH
1iolejnych stanow gtęborĘ., uji.iu' ogranicza częstot|iwość
n i a.l |
u. Prcihuj c na rzucic sohic tl k res1'-lhśi ;li.u śi;l ; \. ;'1pt11r1a
\n.Łr:!
runk|. w ]ak|ch możesięgnąćpo kieliszek. Zabiegi te okazują
siĘ na ogol
nieskuteczne.osoba ta..xglx*fię wlasnej słabośc'
i braku .'silncj woii...
Trudno pogodzićsię iej z-myś|ąl''innimogą pić u14iarkowanie, ja.Iiie...
a
Powoduje to' że
podejmowanesą prcibytzw. konPo-okresachabst1'nencji
jettriek okazuje się,)e.po pierw-'''Ćh kieliszkach
lrjlo:Valego pici-a'..sżyuk.il
\Ą\'\tępt|
lC spccvttcznyś:glo.d..aI
koho|ovr,v.
Pociągaon za strhąpotrzebęrla|szegopicia i nie zezwalEhajego przerwanie'W okresachtrzeŹwienia
poja.
wiają się bardzo przykre objawy abstynencyjne,kt(irc ustępująpo
wypiciu
a|koholu.W ten spos<ibwytwarzasię ,'błędnekolo.'. Picic p.i".iągo
l;ięnu
wielc dni' tygodni.a nawct miesięcy.ażdo wyczerpaniapsvchicznego
i fizvcznego.
Czasami można zatlbserwować'że osobie uza|eżnionejuclaje się
wypić
tvlko jeden czv dwa kie|iszki.choć a|koho|ujest pod dostatkiem.
zju*l.to
to nie jest jeszcze w pelni wyjaśnirlne.
Przyjmuje slę' Zc w stanie dobreso
samopoczucia psychofizycznego osoba u)Eleżniona mtlzc
mieć częściorią
kontrolę nad swoim piciem. szczr'golniew o.kresiepoczątkowym.
Traci natomiast tę moż|iwość
vv Stźlnie
zmęc1eniafizycznegoczy psychicznefo.stan
psvctofizvcżnyizlor,r'ibkau|egaciągiym'n'iono']
no.".i *] trakcieledncgo
d n i a . N i g d y n i c m o ż n aw i ę c m i e c p e w n o ś cji a. k a i | o ś ac I k o h o | u
uiu.t.'n'i
mechln.zm upos|edzoncjkontroli nad picicm. Z tcgo teżpowodu ptl jct,|ncj
czy drugiej pr bic kontro|tłwanego
picia musi nastąpićmomcnt' tiej1'nl..
wie|kanawet ilośća|koho|upociągnieza sobą tzw. ciężkiepicic.
Reasumując.u osoby wchodzącejw uza|eżnienie
narasiajqtrudntlści
w
przcrwaniu picia. a z czascm rrjwnicżw powstrzymaniusię
ocl jego rozpoczęcia.
.Wielu badacz1podkrcśla'że upoś|e<1ze
nie kontro|inad picicm jcst obja.
w e m . k t t l i y n i g d 1s i ę n i c c o f n i c .U w a ż a j qo n i . ż ez d t l I n o śi ęć t r a c i
,iq,u. no
9qłeŹycig' a'długie nawct okresy aRiĘnćTĘinie łIająmoŹliwościjejodzyskania. Znanc są liczne przypadki osÓb' ktÓre nawet po wieloletnim.
cał[owlt\,mpowstrzymywaniusię od aIkoholuszvbko wracałydo ciężkiego.
niek o n t r o l o w a n e gpoi c i a .
Zgodnie Z sugcstiamiruchu Anonimowych Aikoholiktiw przvznanie
się
do bezsilności
wobec alkoho|ujest pierwszymkrclkiemw kierunku rvvzdrowicnia.
Bohdan Woronowicz
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8. ALKoHoLowY

ZESPOŁ ABSTYNENCYJNY

Każdc naduży'cic
alkoholu ptlztlstawiaśladw organizmieludzkim. Czlo.
alkoholu' następnegodnia po dużympiwiek. kt ry nie jcst uzależniony,od
janstwieczujc się ciężkochory. Bcile głowy,ogolne rozbicic. rozdrażnienic'
do większegowvsiłkufizyczncgtl
w koncentracjiuwagi' niezdolność
klopot1.'
spoty.
wvmiotl,'biegunki- to najczęściej
i umyslorvcgo.czasaminudności.
kane <lbjawy'ktrire występująpo ..przepiciu...P'opularnic.'stantaki naz;-wany jeit ..kaccm...medyczIlie '-S-.l
!!).qbjawyZ-{'r ii-U.o.{o.by użależnb.
się ob jawv tzw. zespołuabstynency'jne.
ncj dtl objirwÓw ./śtrući;-jot|cźają
go' kt<lrywyksztalcasię na ogÓl po kilku !ą!ąqhintensywnegopicia. Powsta.
ich spclży'.jc orr tym wcześnicj,
im trunki by,lymocniejszeiim większci]ości
wan . Wszblkie uszkodzenia m zgil. będ4ce wynikiem'uraŹ w'Zapalcri czy' ;
;
zatruć.przyspicszająwyst4pieniezespołuabstvnencvjnego.
(zesptlłuodstawienia)p<ljaDokuczliwc objarv1'zcspołuabstyncncyjnego
wiają się rt.czasietrzeŹwicnialub po wytrzeŹwieniu.a więc wowczits'kiedy
w tlrganizmie osobv uzależnionejbrakuje alkoholu. o.1g4rliznuna.ty'lę'-B{Zyzwyczttjasię ptldczas..ciągu'.picia do systcmatycfnegoprzyjmowaniaa|koho|u' że w pewnym momencic staje się on niezbędny dla prawidlowcgcl
piżcbieguszercguprzemian biochcmicznych.Kiedy alkoholu brakujc. organizm zaczyna jak gdyby ..protcstować..i domagać się go poprzez \^,ytv\r()rzenie objaw w abstynencyjiiyih.Jćst więc zrclzumiałc.żepodir ie k9le3ncj
porcji alkoholu przywracadobre samopoczucic.lagodzi cicrpicniei przvnoSLJ!gę. Żjawisko t()znanc je.stpod nazwą ..kIina..lub ..zaprawki''...K'lino.
Zatrucie),-to*.
wanie.'(w języku nledyczrrym- reintoksykacjacz1'li.powttirne
kola..w al...
ono
istotę.'błędnego
Stanowi
dnia
od
alkoholu.
1o-zpoczynanie
koholowvm ..ciągu..picia' Cżlowiek uzależnionytld alktlhtllupijc. ponic-i
ważnie możedopuścić
do rozwinięciasię bardzo dokuczliwvchobjawow abł
stynencyjnych.Musi pić' aby nie cierpieć.I cierpi, bo pije.
,,
ł

ł

się .swoistąd+ł:rntl[Ł.
Rozwoj zespołuabstynencyjnego'charukteryzuje
utrzymującymsię często klIka |at.
W oićrwszvmsiadium, tzw' w,[.zesnym.
jominojaotjd*y '. 't'on"y ilkI;ffiiĘetatywnego. to jest tej częściukladu
rierwowego, ktÓra kieruje czynnościamiorganizriru niezależnymi od woli.
t
są toi-tote i*zawl.otygłowy. osłabienie, bÓle mięśniowe,pragnienie. nie.
j
jadło.
przyjemny smak w ustach' uciążliwenudnościi wymioty poranne,
wstięt' biegunki,bÓle i kolataniaserca.napadowepoty, ziębnięcie,drżenie
mięśniowe.
Drugie stadium'spźłę. obejmuje oprÓczwyŻej podanych' objawy zmian
.ćharakterystycznymiz3lr.urzeniaminastroju i snu.
* if.''" psychicznEi.f
Naj bardziej typowy jest nastrÓj lękgwo-depręjfn!-(tżw.' depiesja alkoho.
lowa), często ż gniewem i drażliwością.W tym stIdium mogq pojawić się
epizo<Jy,'pogruiir.upsychoz luh w pelnvm obrazie klinicznym psychozy alkoholowe. Sen jest płytki,przerywanylub go brak, pojawiająsię zludzenia
czy|i zata|szowaneSpostrzeżenia.W cięższychstanach występują omamy
- '.przywidzenia.''
(halucynacje)słuchowe- tzw. ..glosy..lub wzrokowe
bodŹcÓw zewllętrzkiedy
i
nocnych,
najczęściejw godzinach wieczornych
koszmarÓw,
chź'rakter
mają
senne
Marzenia
mało.
stosunkowo
ny.h 1"'t
matieśćich jest poclobnac|omajaczenia.W takim stanieczęstorozwija się
wyrÓwnież
mogą
okresie
W
tym
tremens).
jaczenie alkoholowe (delirium
paod
odrÓżnienia
do
trudne
abstynencyjne.
napady
drgawkowe
stępować

I

daczki'.
_ dni. priŹniejwydłuża
'. Ostry zesptiłabstynencyjnytrwa początkowol 2
on
isię do kilk; dni, a nawet tygodni. I,rzypuszczasię' ze odzrt'ierciedla
zmiany w czqscimozgu zwanej międzymozgowiem.
' Niekiedv zdarza się, że u osÓb uzależrrionych
w czltsiewielomicsięczneg<l
od alkoholu pojawiająsię objawy żywoprzypomi, okresu wsirzemięŹliwości
ogÓlne samopoczuciemożebyć bardzo podof naj4cezesp ł abst1,nencyjny.
l un" tut' identvcznejak w zespole abstynenc1'jIrym
podczas ..ciągÓrv'.picia'
rt'ustach.Towarzywodki
Często pacjenci podają np.' że odczuwaj4smak
to tzw. ..suchy
Jcst
nasilony'.
bardzo
czasami
sży.temu .'głÓd';alkoholu,
lub wtÓrnv Zesp ł abstynen,cyjlly'
tac.'. 1języl.u specjalistycznym
1zekony
Może wvstąpićwtiwStan ti(i pojawia się wyłącznieu osÓb ttzależ-nionych.
się ze spclkojarzących
bodŹcÓw
działanie
na
wystawione
czas, kiedy sa one
a
żywaniemalkoholu (np. udziałw libacji, wizyta w sklepie monopolorvym'
nawetsen'wczasiekttiregopijesięalkohol).UsunięcieobjawÓwabstynencyjnych bądŹ rzekomo absrynencyjnychjest możliweprzez Zastosowanle
odpowiednichlekÓw
Marek Ketner, Bohdan Woronowicz
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9. CIĄGI PICIA
raz rozpocznąpicie alkoholu'
Jak to się dzie1e,ze są ludzie' ktÓrzy, gdy
-".",".l:1.:!:..,,:::
obranym
gÓry
z
dowolnym,
w
nie mogą go przerwać
występowanle :'clą.
Naprzemienne
miesięcy.
nawet
a
d;i,-tygodni,
kilka
objaw w'c!o19bo;
bez
.1v1i*ok;19Ó*
gÓw'. picia i spontanicznych remisji
zespołut1.z.a|eŻ
typ.przebiegu
najc{ęstszy
to
abstynencją'
wych, z całkowitą
często dlaosobardżo
są
okresy .utt.o*it.i abstynencji
nienia.'od'ałkoh9.lu.
jej jako alkoholizakwalifikowaniu
przeciwko
..g"r".t,.*
;;:Hffi.;i
to nie piję.'' ,'przecieŻwcale i
ka' Takie osoby mÓwią wtedy: ,,jak nie chcę,
nie muszępić codziennie''
jest w stanie pić w sposÓb umiar.
Człowiek uzależnionyod alkoholu nie
ze przez dłuższyokres nie pije
kowany. DoŚĆ często spotykamy sytuacje'
wcale,aletylkodo.o.".'.utoreine1prÓbywychyleniajednegokieliszka.
pojawia się u osoby uzależnioncj.
Po wypiciu nawet małel ilościalkoholu
odczuwana jako przymus
nieprzezwyciężonachęć kontynuowania.picia,
i^^
z3
psychicznY ifizYcznY '

Upośledzonakontrola nad piciem powoduje. że nawet minimalnadawka
alkoholu wyzwalajego ,,glÓd''i przymusdalszego,trudnegodo opanowania
picia, aż do stanu glębokiegozatrucia.Ponadto u człowiekauzależnionego
tizycznieod alkoholu z chwilą,kiedy mijają objawy działaniaalkoholu, po.
Organizm.
jawiająsię bardzo dokuczliweobjawy zespołuabstynencyjnego.
ktÓrego wszystkieprzemianybiochemicznezostałypodporządkowanealko.
(reintok.
holowi. domagasię go gwattownie.Jest to przyczyną,,klinowania''
Dostarczonyorsykacji)zaczynającegokażdynastępnydzieri .,ciągu..picia.
ganizmowi alkohoI powoduje zmniejszeniesię przykrych objaw w abstynencyjnych,ustąpieniebÓlÓw' przywrÓcenieenergii,umożliwiakoncentrację uwagi i myślenie.Przywraca rzekomo .,normalne.'funkcionowanie.
TIwa to jednak krÓtko. ponieważalkohol jest stopniowoeliminowanyz organizmu.a objawy pojawiająsię na nowo. Wciwczas- kolejne uzupełniekota..i ,.ciqgi..wydłużanie alkoholu itd. Włączyłsię mechanizm..błędnego
j4 się. Dotyczy to zwlaszcza ludzi młodych' zdrqwych fizycznie, u kt rych
alkohol nie zdązy|jeszczcpoczynićwiększychszkod i nie naruszyłw poważniejszy sposÓb zdolnościsamoodtruwaniasię i regeneracjiorganizmu. U
os b starszych,kt<irychwiek biologicznyjest zawszcbardziej zaawansowany niż mctrykalny (organizmalkoholika starzejesię znacznie szybcicj niż
człowiekanieuzależnioiiego).
..ciągi'.uIegająskroceniu.co możebyć wyraZbiega się to częstoze spadkiemtolerancji
zem spaclkuogtilnejwydolności.
na alkohol w starszymwieku' po wielu latachuzalcżnieniaod alkoholu.
W czasie ..ciągu.'alkoholowegoczłowiekuzależnionvprzyjmuie zazwlczaj znaczniemniejsze ilościpokarmu niż normalnie' dośćn}pffinne'iest.to.
je dvnym ..ptlkarmem..
Alkoh l stajćśięwcirt'iżas
ze w ogoliJprzestajejeśc..
pozbawiaZatem
jedynynl
wyłącznie
alkoholu
Spożywanie
ŹrÓdłcmenergii.
i
organizmcałegoszereguniezbędnychdo życiaproduktÓw (węglowodanw.
tluszcztiwi hialek). a takżewitanlin' pewnychmikroelement w i pierwiastProwadzi to do powstawaniatzw. chorob z niedoboru,bar.
kÓw śladowych.
od attoholu.
dzo poważnychi niebezpiecznychnastępstwuzalezri'ienił
P.rzcrrvanie..ciągu.]picia dokonuje się'albo sa-moistnie- w sytuacji, gdy
tlrganizmalkoholika ni9 ]9-.J,Y:J1ł!ewięcej metabolizować(rozkładać)algdy stopniowoobniża
kohcllu albtl przy udziale samegozaintcresowanego,
on sobic d?Ńki dziennc' osi4ga w ten sposÓb dwojaki cel: unika nasilon1'ch
i jeśliuda mu się obniżyćdawkę alkoholu do zera
objawÓw abstynencyjnych
- przerywa..ciąg'..
przerrvania..ciągu.'picia. pozwalaj4Najbardziej pożądanymspt.lsclbem
do rozwinięciasię nasilonegozespołuabstynencyj.
cym na nieclopuszczenie
(ponego i uniknięciapowikłarl'jest skorzystaniez pomocy specjalistycznej
radnia trdwykow.' szpital)
Marek Ketner, Bohdan woronowicz

f4

t
IO. ZABURZENIA PSYCHICZNE W PRZEBIEGTJUZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU
Część1

od alkoholu następująnieodwracalnezmiany w
W przebieguuzależnienia
ośrodkowymukładzienerwowym. MÓzg alkoholika, stale narażonyna drażniące i uszkadzającedzialanie alkoholu oraz produktÓw jego przemiany
(glÓwnie aldehyduoctowego)'nie możepozostaćw stanie nienaruszonym.
Wyrazem tych zmian są zaburzenia psychiczne, towarzyszące każdemu
przypadkowiuzależnienia.
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Najczęściej
spotykanymizaburzeniami,ktÓre zglaszająosoby uzależnione od alkoholu...ą,j:Ęsaf'nlapg1lssl
RÓwnolegle z nimi stwierdza się u
wielu os b zubożenie-zaintęresowari'
spadekprecyzji myślęnia'szybkiemęczenie sIępracą umysłow4,znacznie pÓYŚf{lłÓnĆćritracjęuwagi. Znamiennc
w opanowy.
są ponadto takie objawy jak: zwiększonadrażliwość'
trudności
w a n i ua g r e s j i z m i e n n o śnća s t r o j u '
U osÓb uzależnionychod alkoholu obserwujemyrÓwnieżzmiany charakterologiczncmanifestującesię m.in. obniżenięmtzw. uczuciowości
wyższej
- dla zdobycia wodki alkoholik gottiw jest zaniedbaćrodzinę, popelnić nadlli:ycia czy dopuścićsię przestępstwa.Sprawia on często wrażenie' że obce
mu są takie uczucia, jak np. wstyd; przestaje|iczyćsię z opinią publiczną.
traci poczucieodpowiedzialności'
staje się nieuczciwy.nieobowiązkowy.
Wszystkiewspomnianewyżejobjawy nie mają na ogÓł charakterustalegtl
i nie musząwystępowaću każdegoalkoholika. I.! yl.Łglną cechąjcst jednak to' żejeślijuż wystąpią.to mają tendencjędo nasilaniasię. lch rozwoj
moze zatrzymać j edynie całkowita rezygriaĆjaz.alkoholu.
obecnie Zostaną kolejno omÓwione zespoły objawÓw, występująceu
osÓb uzależnionychod alkoholu. Niewinne początkowozaburzeniapamięci' mogą przekształcićsię w otępienie alkoholowe bądźw tzw. psychozę
- w alkoholowy obłędza.
Korsakowa. 'Drobne podejrzeniao niewierność
zdrości.A objawy abstynencyjne,powstałepo przerwaniupicia - w ostrc
psychozyalkoholowe(majaczenie,halucynoza)czy w padaczkę.
Psychoza Korsakowa jest chorobą rzadką. występuje na ogÓl po 50 roku
życiau osÓb, kt re latami nadużywalyalkoholu. Jcst wyrazem bezpośred.
niego. toksycznegodzialania alkoholu na tkankę nerwową (mÓzg) oraz co wedłufiićktÓryćh odgrywaistotnąrolę - skutkiem niedoborÓw pokar.
mowych i witaminowych(zw|aszczawitamin grupy B)' wynikającychz wic.
loletnicgo,niedostatecznego
i nieodpowiedniegożywienia.Choroba rozwija się powoli lub stanowiefekt majaczeniadrżennego.
Zasadniczym objawem tej choroby są nasilającesię zab.urzenia'ł?pąmiętywania.W chorobie w pełnirozwiniętejpacjentnie jest w staniezapamiętać niczego' co się wokÓł niego dzieje - jest zdezorientowanyw czasie i
otoczcniu'.Ma w pamięci lukę' ktÓra systematyczniepowiększasię' Wpra.
jeślima jeszczezachtl.
wia go to w coraz większezakłopotanie,oczywiście.
wany inte|ekti jest choć trochę krytyczny.Chory stara się wypełnićtę lukę
tzw. konfabulacjami'
mniej lub bardziejprawdopodobnymizmyśleniami,
Do wymienionych powyżej objawÓw dolączaj4 się bÓle i mrowi'enia w
koriczynach'(zaburzenia-czucia),os|abienie sily riiięśniowej.a nawet porażenia.Jest to wyrazem zapalenia |ub zwyrodnienią n-ęrwÓ-w-q-bY9!9yych.
zaburzeniapamięciprze.
Choroba ma charakterprzewlekły'postępu1ące
ksztalcająsię stopniowow calkowite otępienie.W niektÓrych przypadkach
ach' następuje śmic rć.
przy ogÓlnym wyniszczeniu. nićgol ąrych sĘ odl,ćżyn
się postępującąniewydolnościąinte.
otępienie alkoho|owe.ĆbaIakteryzuje
lektualną.Chory przestajerozumieć,co się wokÓl niego dzieje, nic jest w
staniekierowaćswoim postępowaniem,zaspokajaćpodstawowychpotrzeb.
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Wymaga P'omocyprzy zalatwianiu najprostszychspraw, a tą|.9 w plzygotow.yw1!.u'p"qsllkÓwi wykonywaniu toalety osobistej..Towarzyszą teinu zria.
czne zaburzeniapamięci.Dołączyćsię mogą objawy neurologiczneoraz ob.
jawy og<ilnejniewydolnościfizycznej. Schorzenie ma charakter przewlekły
z tendencjądo pogarszaniasię. Spowodowanejest postępującymzanikiem
m Ózgu, a ściśJ
ej k ory moz,gorYgtpł.ąŁ?. 91.Y..:go."Może Óno stdnowića'oi.
tynuhćjĘpśyćhoży
Konakowa.
W przebieguuzależnieniaod alkoholu' przy sprawnymczęstointelekcie.
spotykamyu niektÓrych osÓb chorobępsychicznąZwanąparanojąalkoholo.
wą.
P3llTll.l'Ę"'.!9.|o1a 7ouou jest także obłędem opilczym, alkoholowym
obłędemz-azdrości.lub
alkoholowym.?e"|p.9!9m
glęlla. MÓwimy o niej wÓwczas, kiedy w przebieguuzależnieniaod alkoholu wykształcisię systemuroje dotyczącychniewierności
malże skiej' Psychoza ta ma przebieEprze.
wlekły' wymaga intensywnegoleczenia.Jednak co do wyleczenianigdy nie
możnamieć pewności,
gdyżpacjencisprawnieukrywająjej objawy.
Trudno jest spotkać alkoholika' ktÓry bodaj pizelotnie}ie tioaejrzewałby żony o niewierność.N4ryrę.rn.apo'dejrzliwość
w stosunku do żony idzie
zazwyczaj w Parzg z jego mniejszą sprawnością
seksualną.Dochodzi do wytworzenia się błędnegokola: ,,świadomość''
niemożności
seksualnegozas.
pokojenia żonyprowadzi do wyciągnięciawnioskÓw o istnieniuinnego.lepszegopartneraseksualnego.
O chorobiepsychicznejmożemyjednak mÓwić dopiero wÓwczas,gdy pojawi się głębokie,nie poddającesię perswazji.niezmienne.mimo oczywistych dowodÓw nieprawdy, przekonanie o zdradzie żony. Rozpoczyna się
wtedy sprawdzanie,przes|uchiwanie,śledzenie.poszukiwanie dowodÓw
zdrady (kontrola bielizny, szczegÓloweoglądanieciała)'dokładnewylicza.
nie z czasu spędzanegopoza domem. Czasami urojeniaw tej chorobiema|ą
charakterabsurdalny- np. żona zdradzaz wieloma kochankami naraz' a
nawet z własnymojcem, synem czy bratem. Spos b ubierania się możc
świadczyćo zamierzonej zdradzie - zona włożyłaelegancką sukienkę. to
znaczy, że planuje spotkaniez kochankiem.Gest. mimika, sposÓb chodzenia interpretowanesą jako dawanie znakciwinnym mężczyznom.czy porozumiewaniesię z domniemanymikochankami.
Niekiedy do uroje niewierności
dołączająsię urojenia prześladowcze.
np' żonawraz z kochankiemplanujązamach na życiechorego.
Alkoholik, ktÓry ma tego typu zaburzenia potrafi zachowywać się poprawnie wobec innych osÓb, prawidłowofunkcjonowaćw innych grupachspołc.
cznych' być wzorowym pracownikiem.Agresywnvjest jedynie wobec włas.
nej żony lub jej wyimaginowanychkochanktiw' co w efekcie może doprowadzićdo tragedii.
Marek Ketner, Bohdan Woronowicz
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II. ZABURZENIA PSYCHICZNB W PRZBBIE.
GIJ |]zALBżNrnNrA oD ALKoHoLU
Część 2
:-I4ąiąc.'.e.t9j|k:ho|9'9} n azywan e także m3jaczenleq $r!ę npym (de l i rium tremens) lub ,'białągorączką..,jest najczęściejspotykaną ostrą psy.
chozą alkoholową. Pojawia się zazwyczaj u osoby uzależnionejpo zaprzestaniu wielodniowego i intensywnegopicia.
Psychozę poprzedza okres zwiastunÓw. Występuje wÓwczas niepokÓj,
drażliwość,bezsenność,podwyższenie temperatury cla|a oraz nadwrażliwośćna bodźce, zw|aszczasluchowe. Poźniej dołączająsię lęk' złudzenia
wzrokowe i sluchowe oraz omamy). Czlowiek doznający np. omamÓw
wzrokowych widzi coślub kogośna Zewnątrz,tak jak inne realnie istniejące
rzeczy. Tovtarzyszy temu ca|kowite przekonanie o prawdziwościtego' co
dzieje się dookoła, a wszelkie prÓby zmiany spojrzenia koriczą się niepowo.
dzeniem.
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, ()mamy (halucynacje)
to doznania zmysłowe (słuchowe, wzrokowe'
ciowe) powstajqce bez dziatania bodźcÓw z zewnqtrz.

czu-

W pełni rozwinięte majaczenie drżennecharakteryzuje się rożnorodnoś.
przebiegu. Chory ma zaburzoną
cią objawÓw oraz ogromną intensywnością
orientacjęw czasiei otoczeniu- nie poznajenajbliższych,
nie wie gdzie się
jakby
znajduje.Omamy wzrokowemogą mieć charakternieokreślony:
..coś
zwierzę,,, ',jakby czyjaśpostać.'.Ich nasileniejest największe wieczorem i w
nocy. Wyg|ąd pacjenta w czasie majaczenia jest bardzo charakterystyczny:
przekrwionatwarz i oczy, wyraz lęku na twarzy' drżenierąk i całegociala.
duży niepokÓj ruchowy, aż do skrajnego pobudzenia, jakim jest ucieczka.
omamy mają zazwyczaj przeraż.ającą
treść.Chory widzi np. atakujące go
zwierzęta, pełzającepo nim robaki. zamykające się nad nim wieko trumny.
Bywają teżsytuacje,kiedy zachowujesię tak, jakby wykonywałswoją pracę zawodową. Można wtedy zaobserwowaćtakie czynności,jak wbijanie
młotkiem nieistniejących gwoździczy prowadzenie nieistniejącegow rzeczywistości
samochodu.Chory widzi sceny ibierze w nich udział.Niekiedy
przeżyciomtowarzyszysilny lęk, ktÓry może objawić się np. skokiem przez
okno lub agresjąskierowanąprzeciwkootoczeniu.
Niezależnieod bardzo barwnego obrazu objawÓw chorobowych majaczenie alkoholowe jest niezwykle poważnąchorobą fizyczną, chorobą całego
organizmu. Ze wzg|ędtlna dużepobudzenie i związanez nim obciążeniedla
krążeniowej.obfite poty
serca - istnieje groŹbawystąpienianiewydo|ności
i wysoka temperaturaciala prowadządo odwodnienia' utraty e|ektrolittiw
(soli mineralnych) i jeszcze większego nasilenia zaburze(l krążeniowych'W
istotny sposÓb pogarsza się czynnośćnerek. Z opisanych wyżej powodÓw
choroba ta możeokazać się śmiertelna
i dlatego bezwzględniewymaga le.
czenia w szpitalu psychiatrycznym.
Halucynoza a|koho|owa,zwana rÓwnież omamicą a|koholową, występuje
rzadziej niż majaczeniedrżenne.W za|eżności
od przebieguwyrÓżniamy:
halucynozęostrą- trwającąkilka dni, podostrą- trwającąod kilku tygod.
ni do kilku miesięcy oraz przewleklą, ktÓra możewystępowaćz rÓżnym na.
przyczynąjest wiesileniemobjawÓw przez catelata. Chociażbezpośrednią
loletnie, nadmiernepicie alkoholu, to niewyjaśniony
pozostajemechanizm
powstawaniatej choroby.
ostra ha|ucynozatraktowanajest jako zesptiłabstynencyjny(podobnic
jak majaczeniedrżenne),co oznacza,żewystępujepo zaprzestaniupicia. W
chorobie tej możemy wyrÓżnić trzy zasadniczegrupy objawÓw: omamy sluchowe slowne (chory słyszygłosy),urojenia ) związaneczęstoZe słyszanymi
.,głosami''orazbardzo silny lęk. W odrÓżnieniuod majaczeniaalkoholowe.
jest zorientowanyco do czasu i miejgo chory ma zachowanąŚwiadomość,
sca, prawidłowopodaje swoje dane personalne;kontakt z nim jest lepszy,
na ogÓł dokładniepamiętaprzebiegwydarzeri.

) IJrojenia - btędne sqdy pochodzenia chorobowego, nie podlegajqca korygowaniu przez wyjaśnienie.perswazje.
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objawy pojawiają się nagle. Chory słyszy rozmowę na swÓj temat może to być na przyklad sąd nad nim. Treśćrozmowy jest ściśle
związana z
jego problemami życiowymi,stanowi jakby uzupełnieniedialogu wewnętrznego, ktÓry prowadzi sam ze sobą. Dotyczy zlej przeszłości.Słyszane ,,głosy'' mają charakter wyzwisk, zapowiadają, żejedynym wyjściemz tej sytua.
cji jest odebranie sobie życia. Chory traci krytycyzm i dlatego pod wpływem
nakazującego głosu, w obliczu paraliżującego lęku, bardzo prawdopodobna
jest możIiwośćdesperackiego samobÓjstwa lub zabÓjstwa urojonego prze.
śladowcy.
ostra postać halucynozy alkoholowej, ze względu na bezpośredniezagro.
żenie samobÓjstwem lub zabÓjstwem, musi być leczona w szpita|u psychia.
trycznym.
W postaci przewleklej tej choroby lęk ulega osłabieniu,ale mogą pojawić
się interpretacje urojeniowe dozna omamowych, np' choremu wydaje się,
że wrogowie dysponują aparatami podsłuchowymi, oddziałują na niego
przezściany,wpływająna jego myśli.
Poważnym zagrożeniemdla zdrowia lub życiachorego mogą być rÓwnież
stany depresyjne' towarzysząceuzależnieniuod alkoholu. Pomiędzy uza|eżnieniem od alkoholu a depresjami istnieje szereg rÓżnokierunkowych
wspÓłzależności.
Najważniejszeobjawy zespołudepresyjnegoto: obniżenie
nastroju, spowolnienie myśleniaoraz spadek napędu psychoruchowego.
Objawom tym towarzyszy na ogÓl lęk. Tzw' depresja endogenna może stać
się przyczyną nadmiernego picia alkoholu - chory pije dla poprawienia so.
bie samopoczucia, co w konsekwencji może doprowadzić do uzależnienia.
Alkoholizm może więc maskować podstawową chorobę psychiczną' jaką
jest depresja.
W przebiegu uzależnieniaod alkoholu często spotykane są stany obniżonego nastroju oraz spowolnienie psychoruchowe,ktÓre mogą osiągaćznaczne nasilenie. Jest to wynik albo pogarszającejsię sytuacji życiowej pacjenta
(stopniowa degradacja społeczna i biologiczna) albo nieodwracalnych
zmian w organizmie osoby uzależnionej,w tym przede wszystkim zmian w
mozgu.
Stany depresyjne spotykane są rÓwnież w przebiegu zespolu abstynencyjnego' Depresja jest w tych przypadkach zarÓwno przyczynąjak i skutkiem
picia. Często zespÓl lękowo-depresyjny, występującypo przerwaniu ,'ciągu'' picia, może zwiastowaćpojawienie się psychozy, np. majaczenia drżen:
nego.
W każdej postaci depresji pojawiają się, choćby przelotnie, myślisamobÓjcze. Prawdopodobie stwo ich zrealizowania jest przy nasilonych obja.
wach depresyjnych bardzo wysokie. NiektÓrzy badacze przyjmują' że 11 do
21"/. osÓb uzależnionychod alkoholu dokonuje samobÓjstw.
Padaczka alkoholowa (drgawkowe napady abstynencyjne) jest chorobą,
ktÓrą można rozpoznaĆdopiero wÓwczas, kiedy zostanąwykluczone wszystkie inne -pgza alkoholem- plzyczyny jej powstania. objawy występują
w jakiśczas po zaprzestaniupicia lub z chwilą spadku stężeniaalkoholu we
krwi.
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Najczęściejspotykamy tzw. napady duże- dochodzi wÓwczas do utraty
przytomnościi upadku. Skurcze toniczne mięśnicalego ciała (prężeniesię)
w pierwszej fazie napadu są przyczyną bezdechu i sinicy. Trwa to około 20
sek. Po nich następujeseria skurczÓw klonicznych, tj. nieregularnych skur.
czow wszystkich mięśni,w wyniku czego może dojśćdo przygryzienia języka' a na skutek rozluźnieniazwieraczy - do oddania moczu i kału. Cały na.
pad trwa ok. l min. Po odzyskaniu przytomnościchory zapada w sen' po
ktÓrym budzi się i nie pamięta wydarzeri z okresu napadu drgawkowego.
Leczenia wymaga tylko pierwszy okres choroby, tj. ten' w ktÓrym wystę.
pują napady drgawkowe' Po ich ustąpieniu leczenie polega wylącznie na
calkowitej wstrzemięŹliwości
od alkoholu.
Marek Ketner, Bohdan Woronowicz

