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Ze sporów na Liście Dyskusyjnej Lecznictwa Odwykowego

to zrobić, gdyby uzyskali kwalifikowaną pomoc. Ale
to już nie „odwyk”.

Joanna Mikuła, 6 maja
Tomku, wygłaszasz kontrowersyjną tezę – jak do-

tąd według mojej wiedzy badania jej nie potwierdzi-
ły. Odwrotnie, zetknęłam się z innymi wynikami dłu-
gookresowych badań: na około 1000 osób, które
wróciły do tzw. kontrolowanego picia, po kilku la-
tach tylko dwie nie miały problemów alkoholowych.
Jeśli znasz inne wyniki, podziel się i powiedz, gdzie
można się z nimi zapoznać.

Owszem, wiem, że w Ameryce efektywność tera-
pii mierzy się inaczej niż u nas: ilością trzeźwych dni,
a nie długością trwania bezwzględnej abstynencji, co
jest związane z przekonaniem, że generalnie jeśli ktoś
mniej pije, to ma mniej szkód zdrowotnych, a może
też innych problemów życiowych. Zresztą, jak za-
uważyłam w czasie pobytu w Ameryce, sposób poj-
mowania celów terapii jest tam zupełnie inny niż w
Polsce: jeśli chcesz pić, to twoja sprawa, ale nie
możesz sprawiać kłopotów społeczeństwu, na przy-
kład bić żony i dzieci czy jeździć po pijanemu. A
jeśli sprawiasz, to musisz się poddać terapii, nawet
jeśli nie jesteś uzależniony, tylko nadużywasz. Na-
tomiast ta terapia w dużo mniejszym niż u nas stop-
niu dba o to, czy zdrowieje psychika pacjenta. Na
przykład w ankietach Uniwersytetu Stanu Illinois,
służących do monitorowania terapii, z którymi mia-
łam okazję się zapoznać, wszystkie skale badały za-
burzenia zachowania, a żadna nie badała kondycji
psychicznej, poziomu lęku, psychopatologii itd.

Tomasz Świtek, 6 maja
Piszesz, Joasiu, że moje tezy są kontrowersyjne. Ale

to nie „moje tezy”, tylko poważne traktowanie publi-
kacji Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych – Roy F. Baumeister, Todd F. He-
atherton, Dianne M. Tice: Utrata kontroli. Warszawa
2002, s. 203-208. Pokazuje ona, że możliwość „picia
kontrolowanego” może być traktowana poważnie,
podaje również odnośniki do publikowanych badań
na ten temat. Poza tym moje stwierdzenia opieram na
danych zawartych w wielu publikcjach (bibliografia
dostępna u autora pod adresem e-mail:
porodwyk@poczta.onet.pl – przyp. red.), jak rów-
nież na danych, do których miałem dostęp w czasie

Stanisław Belik, 3 maja 2002
Od dawna chciałem zapytać o rzecz, która intere-

suje mnie czysto teoretycznie. Mamy dawnego pa-
cjenta, który obecnie pije umiarkowanie od czasu od
czasu i nie upija się, a zgłosił się do nas z innego
powodu niż picie. Jego picie pięć lat temu – na
podstawie kwestionariusza Helmana i rozmowy dia-
gnostycznej – wykazywało objawy uzależnienia od
alkoholu. Po kryzysie życiowym pacjent od pięciu lat
(jak sam twierdzi, a potwierdzają to informacje z in-
nych źródeł) nie upija się i alkohol w jego życiu nie
jest tak ważny jak kiedyś. Pytanie brzmi: czy to jest
możliwe? Jeżeli tak, to o co chodzi z diagnozą: źle
postawiona czy wyjątek od reguły?

Tomasz Świtek, 3 maja
Czy to jest możliwe? Według mnie tak. Być może

dla części osób z diagnozą uzależnienia możliwy jest
powrót do picia kontrolowanego. Zdarzają się tacy
ludzie, co nie oznacza, że ktoś ich tego nauczył.

Zbigniew Grochowski, 5 maja
Obecna wiedza o chorobie nie tłumaczy takich

„cudów”, że niektórzy są w stanie bez żadnej pomo-
cy zacząć umiarkowanie używać alkoholu po okresie
nadużywania, który według standardów diagnostycz-
nych kwalifikuje ich jako „uzależnionych”. Zauważ,
Staszku, że wszystkie modele rozumienia tej choroby
powstały, aby pomóc tej części ludzi nadużywają-
cych alkoholu, którzy nie byli w stanie sami powrócić
do używania umiarkowanego – i błędnie zakładano,
że to już wszyscy. Opierając się między innymi na
tym domniemaniu, dla tych, którzy sami nie mogą za-
przestać nadużywania alkoholu, powstało AA, wszyst-
kie znane nam modele pomagania i obecne standardy
diagnostyczne (na przykład ICD-10 i wszystkie DSM
z ostatnią, IV zrewidowaną wersją włącznie).

Ci zaś, którzy powrócili do używania alkoholu,
nie potrzebowali specjalistycznej pomocy i z niej nie
korzystali, bo po co? Dlatego to oni pozostają praw-
dziwymi „anonimowymi” – nic o nich nie wiemy i
nikt o nich nie pisze. Ujawniają się sporadycznie, przy
innych okazjach, tak jak Twój pacjent. Ale wcale nie
są wyjątkami. Tomek pisze, że część osób uzależnio-
nych może powrócić do „picia kontrolowanego”
(wstrętna nazwa!), choć nikt ich tego nie uczył. To
prawda, na dodatek znacznie więcej byłoby w stanie
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mojego krótkiego stażu w Sint-Jan Hospital w Brugii,
Belgia.

Ryszard Tołstych, 6 maja
Zgadzam się z Tomkiem, że sporadyczne i umiar-

kowane spożywanie alkoholu przez osoby z diagnozą
„choroba alkoholowa” jest możliwe i nie są to przy-
padki wyjątkowe, tylko po prostu nigdzie nie reje-
strowane ani nawet nie badane: wiadomo, w AA
nikt nie sprawdza (nie przychodzi, to chleje albo
umarł); w przychodni jak nie ma pacjenta, to nie ma
sprawy, a dopiero kiedy się zgłosi, odnotowuje się,
że to „pacjent nawrotowy”. Warunkiem podjęcia ry-
zyka (celowo używam słowa „ryzyko”) jest przebyta
solidna terapia, niezbędna jest też kilkuletnia absty-
nencja i dużo ciężkiej pracy nad sobą: uporządkowa-
nie spraw osobistych, rodzinnych, emocjonalnych,
powrót do równowagi psychicznej. I najważniejsze –
żeby odpowiedzieć sobie na pytania: po co i czy
warto?

Jerzy Mellibruda, 6 maja
Do Staszka i innych: postulat utrzymywania pełnej

abstynencji przez osobę uzależnioną – u podstaw moim
zdaniem stoi przekonanie, że osoba uzależniona nie
może pić w sposób nieszkodliwy oraz że jedyny ratu-
nek dla niej to pełna abstynencja, bo nie istnieje żadna
alternatywa – nie wynika z żadnej teorii uzależnienia
ani z teorii psychoterapii. Wynika natomiast z praktyki
klinicznej, edukacyjno-terapeutycznej, z praktyki reali-
zacji programu Dwunastu Kroków. Przez kolejne dzie-
sięciolecia zasada ta była sprawdzana przez wielu ludzi
w wielu krajach i okazała się pomocna. Stanowi ona
także bardzo popularny fragment wielu ideologii tera-
peutycznych i samopomocowych.

Biorąc pod uwagę długo nieprzemijające pragnie-
nie picia u osób nawet od dawna utrzymujących abs-
tynencję, trwałość mechanizmów uzależnienia, powierz-
chowność przemian psychologicznych u większości
pacjentów i adeptów programu Dwunastu Kroków,
postulat utrzymywania pełnej abstynencji do końca życia
przyczynia się do obniżenia ryzyka powrotów do picia
w wyniku eksperymentowania z jego „kontrolowaniem”.

W Polsce przyjęliśmy tę zasadę, kierując się wła-
śnie tymi praktycznymi względami i poczuciem, że
dzięki temu będzie można skuteczniej pomagać pa-
cjentom. Uzależnienie jest poważnym zaburzeniem
zdrowia o wysokim ryzyku śmiertelności i profesjonal-
ny terapeuta musi być szczególnie rozważny i ostroż-
ny przy sięganiu po metody, które mogą zwiększać
ryzyko poważnych szkód. Postulat pełnej abstynen-
cji jako cel terapii jest bezpieczniejszy.

Oczywiście nie wszyscy kierują się tą zasadą i w róż-

nych miejscach na świecie za jeden z celów profesjonalnej
terapii przyjmuje się zwiększanie zdolności do sprawowa-
nia kontroli nad piciem. Jest to na ogół związane z przyj-
mowaniem behawioralno-poznawczych koncepcji terapii,
której proces jest rozumiany jako aktywne uczenie się kon-
trolowania ryzykownych zachowań i trenowanie umiejęt-
ności, które temu służą. W Polsce z takim podejściem
spotkaliśmy się w połowie lat 80., PARPA wydała wte-
dy nawet tłumaczenie książki Petera M. Millera „Terapia
behawioralna alkoholizmu”, która takie podejście przed-
stawiała. Jednak już wtedy postanowiliśmy, że podstawą
programów szkoleniowych i innowacyjnych w lecznictwie
odwykowym będzie założenie abstynencji. Po 18 latach
od tej decyzji nie ulega dla mnie wątpliwości, że był to
słuszny wybór.

Sprawa oczywiście wykracza poza samą abstynen-
cję: na poziomie teoretycznym jest to zagadnienie
definiowania natury uzależnienia. Czy obejmuje ono
kontinuum zaburzeń stanowiących kryteria uzależnie-
nia (według ICD-10 lub DSM IV) o różnym stop-
niu intensywności i patologii – zaczynające się od
tzw. picia problemowego, a kończące na skrajnej de-
strukcji psychofizycznej? Czy też jest to zaburzenie o
jednolitej strukturze i wyraźnych granicach, pozwala-
jących na jednoznaczne określenie, czy ktoś jest uza-
leżniony czy nie, oraz czy można być „częściowo uza-
leżnionym”? Ta kwestia często jest ośmieszana
(„jajeczko częściowo nieświeże”, „ta pani jest czę-
ściowo dziewicą”), co utrudnia poważniejszą anali-
zę.

Trochę inna sprawa: czy intensywność uzależnienia
jest stopniowalna? Jaki jest związek utrzymywania abs-
tynencji ze zdrowiem psychicznym? W środowiskach
profesjonalnych i w literaturze przedmiotu te i podobne
problemy oraz pytania pozostają otwarte. Obserwuję
jednak od kilku lat wyraźną tendencję do rozpatrywania
patologicznego picia na kontinuum, uwzględniającym
różne stopnie nasilenia zjawisk ryzykownych, szkodli-
wych i patologicznych. Do placówek terapeutycznych
w wielu krajach (także w Polsce) trafia coraz więcej pa-
cjentów młodszych, we wcześniejszych fazach destrukcji
alkoholowej, nie czekających, aż „osiagną dno”. Czy im
wszystkim należy oferować abstynencyjny model tera-
pii? Jak powinna wyglądać terapia zakreślająca sobie
inne cele?

A w sprawie pytania Staszka: czy fakt, że osoba uza-
leżniona po pięciu latach pije w sposób, który wydaje się
nie być destrukcyjny, oznacza, że diagnoza była błędna?
Sądzę, że to nietrafne wnioskowanie. Pomijając ewentu-
alne wątpliwości co do rzetelności informacji podawa-
nych przez pacjenta, są dane empiryczne wskazujące, że
część osób uzależnionych – po przejściu terapii lub na-
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wet bez niej czy bez AA – przez wiele lat korzystała z
alkoholu w sposób, który nie robił wrażenia patologicz-
nego picia (umiarkowane ilości, brak wyraźnie szkodli-
wych skutków). W jakim stopniu sprawa ta należy do
tzw. tajemnic uzależnienia, a w jakim jest to kwestia roz-
strzygnięć dotyczących jego definiowania? Możliwe, że
nie był to ani przypadek błędnej diagnozy, ani wyjątek
od reguły – jednak trzeba zapewne bardziej wnikliwie
zastanowić się nad treścią tej reguły, na którą Staszek się
powołuje.

Włodzimierz Aleksandrowski, 6 maja
Niestety są ludzie, którzy na podstawie tego, że cza-

sem nic złego się nie dzieje, usiłują prowadzić kursy prze-
biegania przez ulicę przy czerwonym świetle. Straciłem
kiedyś niepotrzebnie ponad pół roku na poszukiwanie
metod powrotu do „kontrolowanego” picia, na szczęście
nie próbując przebiegać przy czerwonym świetle. Dzisiaj
jestem bardzo wdzięczny swoim terapeutom za wpojenie
mi zasady, że takiego powrotu nie ma. Straciłem bowiem
tylko pół roku na dreptanie w miejscu, ale żyję.

Joanna Mikuła, 6 maja
No właśnie, są ludzie, którzy przebiegają przy czer-

wonym świetle, ale nie warto tego zalecać jako regu-
ły w ruchu drogowym.

Zbigniew Grochowski, 14 maja
Do Jurka: czy można być „częściowo uzależnionym”?

– to już pytanie raczej natury filozoficznej. Stan po-
między umiarkowanym używaniem alkoholu a „uzależ-
nieniem” bywa definiowany jako „picie szkodliwe”;
przejście między tymi trzema stanami jest płynne i nie-
dokładnie określone albo wręcz niemożliwe do okre-
ślenia. W tych trudnych diagnostycznie przypadkach
rozpoznanie u kogoś „uzależnienia” lub picia ze skut-
kami szkodliwymi jest głównie uznaniowe.

Zespół uzależnienia od alkoholu jest określony jako
postępujący, tymczasem kilka linijek od Staszka pokazu-
je, że czasami zmiany – zamiast postępować – cofają się
i to trwale. Progresja może czasem zwolnić lub zatrzy-
mać się, wtedy chory nawet po chwilowej poprawie
utrzymuje się w takim samym stanie jak w momencie za-
trzymania i nie demonstruje trwałego wycofania zmian –
a więc to nie byłaby już progresja. Trudno sobie wy-
obrazić, aby psychologiczne mechanizmy uzależnienia
(tak silne, trwałe i sprawiające tyle problemów przy ich
rozbrajaniu) mogły zanikać samoistnie po okresie nasilo-
nego działania w dość dużej liczbie przypadków.

Wymóg trwałej abstynencji od alkoholu odbiera
choremu na zawsze jedyny znany, wypracowany i ak-
ceptowany przez niego sposób natychmiastowego uzy-

skania ulgi, nie dając w zamian nic porównywalnie
skutecznego. Podstawowy dla chorego problem ła-
godzenia napięć pozostaje nie załatwiony. Skutki
zastosowania „opcji zerowej” to zaostrzenie choroby
alkoholowej, zamiana jednego zachowania na inne lub
powrót chorego do starego sposobu używania alkoho-
lu. Aż się prosi, żeby do tego cytatu dodać zdanie z
Twojej odpowiedzi: „Jak wiadomo, znaczna część nie-
pijących alkoholików ma ogromne i długotrwałe proble-
my emocjonalne oraz poważne deficyty zdrowia psy-
chicznego”.

Dla praktyka ten problem przedstawia się następują-
co: niewielki procent pacjentów po terapii (niektóre
źródła podają 15-25%, może trochę więcej) utrzymu-
je roczną abstynencję od alkoholu. Zdolność do utrzy-
mania trwałej abstynencji wynosi około 7%, pozostali
wracają do okresowego albo trwałego nadużywania al-
koholu, pociągającego za sobą znaczną destrukcję.
Zresztą i z tamtych 7% znaczna część ma poważne pro-
blemy.

Przy takich wynikach ze względów etycznych pew-
nie lepiej nie podejmować arbitralnych decyzji o ta-
kim czy innym sposobie pomagania. Nasz pacjent
powinien mieć obiektywnie i bezstronnie przedsta-
wione wszystkie dostępne sposoby pomagania wraz
z ich wynikami, komplikacjami i zagrożeniami. To on
powinien dokonać ostatecznej decyzji o metodzie,
którą wybiera.

Podstawowym założeniem Harm Reduction Program
(HRP – program zmniejszenia szkód) jest: „Jeżeli ktoś nie
może przeżyć bez alkoholu, niech przeżyje z alkoholem
jak najdłużej i z możliwie najmniejszymi uszkodzeniami”.
A że znaczna większość nie może – cóż możemy im dziś
zaoferować? Sesje psychoterapii („zapobieganie nawro-
tom” i inne) przeplatane ciężkim, destrukcyjnym naduży-
waniem alkoholu. Na to zdobywa się niewielu, więk-
szość odpada, część z nich kończy śmiercią samobójczą.
Ich wiara w możliwość uzyskania pomocy w psychoterapii
kiedyś się kończy i czasem wracają tylko po następne skie-
rowanie na „detoks”. A w czasie między „odtruciami” w
ogóle się nie pokazują. Taki jest ich wybór. Niestety, w
tym wyborze my też mamy swój udział.

Andi, 15 maja
Zdarza się, że cel terapeutyczny zostanie nie w

pełni osiągnięty, natomiast pacjent zmieni model pi-
cia, co na jakiś czas czyni je mniej szkodliwym i mniej
problemowym, a to także jest sukcesem.

Włodzimierz Aleksandrowski, 15 maja
Drogi Zbyszku i pozostali zwolennicy teorii o

możliwości powrotu do kontrolowanego picia przez
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osoby uzależnione: w innych chorobach – często uwa-
żanych za nieuleczalne – również zdarzają się niemożli-
we do wyjaśnienia przez naukę przypadki samoistnego
cofania się objawów. Zazwyczaj jednak nie staje się to
powodem zmiany metod leczenia pozostałych cho-
rych. Całkowicie nie zgadzam się z zawężeniem proce-
su zdrowienia do wymogu zachowania abstynencji:
jeżeli tak zrobimy, możemy równie dobrze – zamiast
leczyć pacjenta – pójść z nim na wódkę, aby pokazać
mu, jak się pije w sposób kontrolowany.

„Abstynencja to po prostu powstrzymywanie się od
alkoholu, podczas gdy trzeźwienie jest określonym spo-
sobem życia. Oznacza uwolnienie się od nałogowych
schematów myślenia, odczuwania i działania; odzyska-
nie niezafałszowanego kontaktu z rzeczywistością, z sa-
mym sobą i innymi ludźmi; kierowanie swoim losem w
oparciu o ład moralny i poczucie sensownego porządku
we wszechświecie. Jest to cel, do którego można zmie-
rzać, ale nie sposób go w pełni osiągnąć. W każdym
razie trzeźwienie nie polega na posępnym trwaniu w
stanie wyrzeczenia i hamowania swoich pragnień, lecz
jest szansą wartościowego, pełnego, satysfakcjonujące-
go życia” (Anna Dodziuk: Trudna nadzieja. Warszawa
1993, s.38).

I tu według mnie leży klucz skuteczności leczenia
uzależnienia. Nie jest to oczywiście łatwe i nie da
się osiągnąć podczas standardowej dwumiesięcznej
terapii czy w okresie opieki powypisowej – jest to
zadanie dla pacjenta na całe życie. Ale nie mamy
prawa łudzić go niesprawdzonymi w praktyce teoria-
mi o możliwości powrotu do picia kontrolowanego.

Całkowicie się z Tobą, Ryszard, nie zgadzam, że mogą
istnieć jakiekolwiek kryteria, uzasadniające podjęcie ry-
zyka powrotu do sporadycznego i umiarkowanego picia
przez osoby uzależnione. Słusznie zresztą podkreśliłeś
słowo „ryzyko”. Osobiście znałem kilka osób, które
znacznie przekroczyły przedstawione przez Ciebie kry-
teria, jednak podjęcie tego „ryzyka” skończyło się dla
nich śmiercią.

Według mnie wszelkie myśli, a nie tylko próby
powrotu do jakiegokolwiek spożywania alkoholu
przez osoby uzależnione, są pierwszymi oznakami za-
ostrzenia objawów choroby alkoholowej zmierzają-
cymi do nawrotu i powinny być jak najszybciej roz-
brajane. Jest to – moim zdaniem – objaw
niedostatecznie przepracowanej bezsilności wobec al-
koholu, żalu po stracie, a także poczucia swoistego
inwalidztwa lub gorszości z tego powodu, że nie
można pić alkoholu.

Solidna praca nad pogłębianiem zmian psycholo-
gicznych w trakcie trzeźwienia powinna pomóc w po-
radzeniu sobie z tymi problemami i wówczas każda myśl o

możliwości napicia się spotka się z zadanym przez Cie-
bie pytaniem: „Po co?”.

Ryszard Tołstych, 16 maja
Ciekawe, co powie terapeuta, kiedy spotka swo-

jego byłego pacjenta i ten mu powie: „Wiesz, pra-
cowałem nad sobą ciężko, byłem abstynentem przez
cztery lata, a od dwóch lat czasem sobie pozwalam
na piwko, lampkę wina i czuję się z tym bardzo do-
brze. Alkohol przestał być dla mnie problemem”?
Do jakich wtedy odwoła się kryteriów? Po dyskusji
sprzed paru miesięcy zrobiłem sobie listę uczestni-
ków grupy AA z lat 1991-1995, którzy byli bar-
dzo aktywni i solidnie pracowali. Z 16 osób dwie
aktywnie uczestniczą w mitingach, a spośród pozo-
stałych: trzy utrzymuje całkowitą abstynencję, jedna
zmarła na chorobę nie związaną z alkoholem; cztery
utrzymują abstynencję, jednak sporadycznie i okazjo-
nalnie piją alkohol, zwykle piwo lub wino; pięć ma
tzw. zaskoki – kilkudniowe, potem przerwa nawet
kilkumiesięczna i znowu zaskok – i tak żyją od zapicia
do zapicia; jedna powróciła do dawnego nadużywa-
nia i nie podejmuje żadnych prób. Mieszkam w małej
miejscowości, znamy się wszyscy, więc nazwijmy to
badanie rzetelnym. Wniosek nasuwa się sam: chcemy
czy nie, istnieją zdiagnozowani alkoholicy, którzy
powrócili do picia bez wyraźnych szkód, i nie jest to
mało znaczący margines.

Włodzimierz Aleksandrowski, 16 maja
Drogi Zbyszku, powodem ożywienia na Liście

Dyskusyjnej Lecznictwa Odwykowego jest możliwość
wprowadzenia do oferty terapeutycznej nauki sposo-
bów kontrolowanego picia lub Harm Reduction Pro-
gram (program zmniejszenia szkód). I tu właśnie mam
wątpliwości: czy mam prawo pozostawiać swobodę
wyboru pacjentowi wiedząc, że na jego wybór głów-
ny wpływ będzie miało nie rzetelne przedstawienie
mu faktów dotyczących metod leczenia, lecz działa-
nie psychologicznych mechanizmów uzależnienia. Śmiem
twierdzić, że większość – o ile nie 100% – pacjen-
tów postawionych wobec takiego wyboru wybierze
naukę picia kontrolowanego. Wówczas możemy wró-
cić do starego modelu lecznictwa odwykowego opi-
sywanego w książkach Grzesiuka, tyle że zamiast awer-
syjnej metody oduczania od picia zastosujemy naukę
picia kontrolowanego. Ja w każdym razie – niezależ-
nie od wszelkich statystyk – możliwość powrotu do
picia kontrolowanego przerobiłem na własnym życiu i
dzisiaj jestem bardzo wdzięczny wszystkim tym, którzy
wpoili mi w okresie mojej terapii i trzeźwienia przeko-
nanie o niemożności powrotu do picia kontrolowane-
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go, bo dzięki temu potrafiłem oprzeć się takiej chęci i
całą energię skierować na trzeźwienie.

Zbigniew Grochowski, 17 maja
Drogi Włodku, czy rzeczywiście prawie 100%

pacjentów wybierze Harm Reduction Program? Nie
wiem ani też nie jest to mój problem. Moim proble-
mem natomiast będzie zaoferowanie tego programu
tym, którzy go wybiorą, i terapii tym, którzy będą
chcieli zachować trwałą abstynencję od alkoholu –
zależnie od zapotrzebowania. To „nie ja tu rządzę”.
Wszyscy mamy tendencję zbyt często o tym zapomi-
nać. Czy będzie to dla większości tzw. pijackie nie-
bo? Wątpię. Oni przychodzą do nas po pomoc, bo
ich własne „pijackie niebo” już do tego stopnia „dało
im w kość”, że nie są w stanie tego dłużej wytrzymać.
Obecnie oferujemy im trwałą abstynencję albo pozo-
stawiamy wolną rękę. Tymczasem uważam, że jeśli wybór
należy do pacjenta, to powinien on znać więcej niż
jedną metodę pomagania.

Druga sprawa – ustalenie ogólnego celu naszych
działań. Obecnie naszym celem jest trzeźwienie z za-
chowaniem trwałej abstynencji od alkoholu, przejęli-
śmy ten cel od AA poprzez model Minnesota i nadal
właśnie ten cel nas obowiązuje. Jeżeli chcemy poszu-
kać wzorca trzeźwości w tzw. zdrowej populacji, oka-
że się, że jest on tam prawdziwą rzadkością. Czy rze-
czywiście nasz wzorzec został wybrany prawidłowo i
czy przez to nie należy się spodziewać trudności w
jego osiągnięciu? Sam sobie odpowiedz.

Jest wielu, którzy radzą sobie w życiu bez alkoho-
lu, między innymi Ty. Nie można na tej podstawie
wyciągać wniosku, że jeśli Ty możesz, mogą i inni.
Dla tych, którzy nie mogą, jest Harm Reduction Pro-
gram.

Ryszard Tołstych, 17 maja
Włodku, zgadzam się, nie można uczyć tzw. picia

kontrolowanego – nie ma szablonu, jest to sprawa
superindywidualna i taką decyzję podejmuje się na
własne życzenie czy – jak kto woli – na własne ryzy-
ko. Ale jest też druga strona medalu: częste kłopoty
natury emocjonalnej, psychicznej, rodzinnej, a nawet
samobójstwa wśród ludzi z długą abstynencją. Sam
pisałeś kiedyś o takich ludziach: jest wspaniale, cu-
downie, że Siła Wyższa dba o niego, że AA urato-
wało mu życie – a miesiąc później on odbiera sobie
to darowane życie. Osobiście sądzę, że rzucić picie
to bajka, ale żyć „garbatym” wśród prostych – to jest
dopiero sztuka. Jest to taki balast, że nie każdy go
udźwignie.

Włodzimierz Aleksandrowski, 17 maja
W zasadzie zgadzam się z wypowiedziami doty-

czącymi zarówno przypadków powrotu do umiarko-
wanego picia przez osoby zdiagnozowane i leczone
jako uzależnione od alkoholu, jak i konieczności wpro-
wadzenia metod zmniejszających straty u osób nie
będących w stanie utrzymać bezwzględnej abstynen-
cji. Ale tak jak zdarzają się przypadki uwieńczonych
pewnym sukcesem prób powrotu do umiarkowanego
picia, tak samo zdarzają się totalne klęski, i to klęski
kończące się nieraz tragicznie.

Bohdan Woronowicz, 22 maja
Przez prawie 30 lat pracy z alkoholikami nie spo-

tkałem jeszcze osoby prawidłowo zdiagnozowanej,
która powróciłaby do picia kontrolowanego. Może
nie miałem szczęścia?

Stanisław Belik, 24 maja
Doceniam doświadczenia Bogdana – prawie 30

lat pracy z alkoholikami. Przez ten czas w odwyku
sporo się zmieniło, a od 18 uruchomił się proces
zmian. Czy na tym etapie wiedzy i doświadczeń na-
leży przywiązywać tyle uwagi pacjenta w terapii do
utraty kontroli? Zgadzam się, że abstynencja jest naj-
bezpieczniejszą formą zdrowienia. Sam jestem absty-
nentem od 12 lat i traktuję to jako własny wybór,
ale kiedy rozglądam się po ludziach, to widzę, że nie
u wszystkich, którzy nie stosują się do zalecenia „abs-
tynencja ponad wszystko”, odnawia się destrukcja i
patologia sprzed terapii. A to chyba też jest oznaką
zdrowienia? Dr Woronowicz mówi o prawidłowej
diagnozie, ale czy to na pewno kwestia diagnozy?
Bo jeżeli tak, to ilość osób uzależnionych jest zdecy-
dowanie mniejsza, niż uważa się obecnie, a kryteria
diagnostyczne nie są dostatecznie precyzyjne. W
związku z tym powinna odbywać się selekcja ofert
programowych dla poszczególnych grup odbiorców,
a w tej chwili oferta jest dosyć jednolita.

Może też być tak, że to nie kwestia diagnozy, a
celów realizowanych przez pacjenta w terapii. Prze-
cież to nie musi tak być, że cel, na który terapeuta
umawia się z pacjentem – utrzymywanie abstynencji
– jest rozwiązaniem problemu, który doskwiera pacjen-
towi. Jeżeli celem terapii jest abstynencja, to czy widok
byłego pacjenta na festynie z kuflem piwa będzie
porażką? Jeśli natomiast celem jest poprawa jakości
życia, to czy widok tego samego byłego pacjenta,
wracającego na własnych nogach w towarzystwie
uśmiechniętej żony i dziecka z tegoż festynu, będzie
sukcesem?
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Antoni Pawłowski, 25 maja
Społeczeństwo myśli tak, jak jego terapeuci: po-

nieważ możliwy jest powrót do picia „kontrolowa-
nego”, to po co zabraniać wszystkim picia, skoro tyl-
ko nielicznym to zaszkodzi?

Koledzy dyskutanci zachwycają się ubocznym efek-
tem oddziaływań terapeutycznych w postaci poprawy
wzorca używania alkoholu i nazywają to radośnie pi-
ciem kontrolowanym. Większość badań i obserwacji
obejmuje bardzo krótkie okresy po zastosowaniu od-
działywań. Jak mawia dr Habrat, gdyby jako kryterium
poprawy uznać średnią długość abstynencji w ciągu
roku po zastosowaniu, to najskuteczniejszy byłby espe-
ral.

Powoli, ale stale rośnie odsetek ludzi, którzy swoim
własnym przykładem propagują życie bez alkoholu i jed-
noznacznie mówią, że im zaszkodził. To oni kształtują
postawy społeczne, a nie ustawy i uczeni uzbrojeni w
teorie i statystykę (obserwuję ciekawe zjawisko: wspól-
nota Anonimowych Alkoholików ma krótką historię i
jest wciąż stosunkowo nieliczna, a jednak przeciętnemu
obywatelowi wszystko, co dotyczy zdrowienia z uza-
leżnienia od alkoholu, kojarzy się z AA – można więc
usłyszeć o poradni AA, klubie AA, punkcie AA itp.).
Możemy starać się zwiększać liczbę takich ludzi i wcale
nie muszą to być Anonimowi Alkoholicy – byle dys-
ponowali równie silnym, spójnym i stabilnym wzorcem,
bo tylko taki pociąga do naśladowania.

Jerzy Mellibruda, 27 maja
Do Staszka i innych: sądzę, że postulat koncentro-

wania się przede wszystkim na abstynencji jest zrozu-
miały i pożyteczny w pierwszym okresie pracy nad
trzeźwieniem. Później coraz ważniejsza staje się moż-
liwość otrzymania przez pacjenta bardziej zaawanso-
wanej pomocy w osiąganiu lepszego stanu zdrowia
psychicznego, rozwiązywaniu problemów osobistych
i rozwoju. Jeżeli nie ma takiej okazji, wtedy musi się
kurczowo trzymać tylko tego jednego drogowskazu,
który przynajmniej oferuje mu minimum bezpieczeń-
stwa wobec podstawowego zagrożenia. Eksperymen-
towanie z kontrolowanym piciem jest zbyt dużym ryzykiem.

Jednak człowiek żyje nie tylko po to, żeby nie
pić. Niestety, w wielu placówkach odwykowych
większość tego, co oferuje się pacjentom, jest skon-
centrowana tylko na przerywaniu picia, zapobieganiu
zapiciom i utrzymywaniu abstynencji. Być może są
osoby, które mogą dokonać skoku z życia pełnego
koszmarów i zaburzeń do zdrowia bez głębszej pracy
psychologicznej, wymagającej na ogół profesjonalnej
psychoterapii problemów emocjonalnych – ale myślę
że takich osób jest niewiele. Dlatego cześć pracow-
ników lecznictwa odwykowego powinno zaangażo-
wać się w intensywne podnoszenie profesjonalnych
kompetencji psychoterapeutycznych, wykraczających
znacznie poza aktualny zakres certyfikowanego spe-
cjalisty psychoterapii uzależnień.


