UZALEŻNIENIE
Uzależnienie - nabyta silna potrzeba wykonywania jakiejś czynności lub zażywania jakiejś
substancji. W praktyce określenie to ma kilka znaczeń. W języku potocznym termin
"uzależnienie" jest stosowany głównie do osób, które nadużywają narkotyków (narkomania),
leków (lekomania), alkoholu (alkoholizm), czy papierosów. W szerszym kontekście może
odnosić się do wielu innych zachowań, np. gier hazardowych, oglądania telewizji, internetu,
czy seksu. Współczesna psychologia traktuje pojęcie uzależnienia szeroko i zakłada, że
obejmuje ono także (...) inne wypadki, kiedy ludzie czują się zmuszeni angażować się w
ryzykowne, "wymykające się spod kontroli" zachowania (…)
Kryteria diagnozowania uzależnienia od alkoholu:
Uzależnienie diagnozujemy, jeżeli trzy lub więcej z następujących przejawów występowało
łącznie przez co najmniej 1 miesiąc lub, jeżeli utrzymywało się krócej niż 1 miesiąc, to
występowało w sposób powtarzający się w okresie
12 miesięcy:
1. Silne pragnienie lub poczucie przymusu picia alkoholu (głód alkoholowy)
2. Utrata kontroli nad piciem - upośledzona zdolność kontroli nad zachowaniem
związanym z piciem alkoholu, tj. nad jego rozpoczynaniem, kończeniem oraz poziomem
użycia, potwierdzona przyjmowaniem substancji w dużych ilościach lub przez czas dłuższy
niż zamierzony, albo uporczywym pragnieniem picia alkoholu, albo nieskutecznością
wysiłków zmniejszenia lub kontrolowania jej używania
3. Objawy zespołu abstynencyjnego - pojawiające się, gdy użycie alkoholu jest ograniczane
lub przerywane, potwierdzone wystąpieniem charakterystycznego dla alkoholu zespołu
abstynencyjnego albo piciem alkoholu (lub spożywaniem substancji o podobnym skutku) w
celu uwolnienia się od objawów odstawienia lub ich uniknięcia
4. Zmiana tolerancji wobec działania alkoholu, tj. konieczności przyjmowania istotnie
wzrastających jego ilości, w celu osiągnięcia działania lub pożądanego efektu, albo znaczenie
zmniejszonego efektu w przypadku dalszego picia dotychczasowych ilości alkoholu
5. Utrata zainteresowań - silne pochłonięcie sprawą picia alkoholu przejawiające się istotną
zmianą dotychczasowych zamiłowań i zainteresowań porzucanych lub ograniczanych z
powodu picia alkoholu, albo przeznaczeniem większości czasu na działania konieczne do
uzyskania lub picia alkoholu, bądź uwolnienia się od następstw jego działania.
6. Picie alkoholu, pomimo oczywistych dowodów występowania szkodliwych następstw,
potwierdzone ciągłym dalszym jego piciem, choć charakter i rozmiar szkód są już danej
osobie znane lub można oczekiwać, że są znane.
Właściwej diagnozy mogą dokonywać jedynie wyspecjalizowani terapeuci i specjaliści ds.
uzależnień.

