Choroba zwana Uzależnieniem – gdzie szukać pomocy?
Słowo „uzależniony” kojarzy się przede wszystkim z człowiekiem nadużywającym
alkohol. Pamiętać jednak należy, iż poza substancjami, które mogą uzależnić tj. narkotyki,
alkohol, papierosy, leki, są również działania typu: hazard, zakupy, praca, komputer czy telefon,
a w nich np. gry i portale społecznościowe. Mimo, iż na pierwszy rzut oka różnice w ww.
formach są wielkie, schemat choroby jest dość podobny. Zaczyna się od sporadycznego,
okazjonalnego stosowania danej substancji, czy wykonywania jakiejś czynności. Z czasem
dochodzi do stopniowego, niekontrolowanego zwiększania częstotliwości, po przymus i silną
wewnętrzną potrzebę podejmowania określonych działań. Stwierdzenie, że pije się dla
przyjemności, sięga po narkotyki i dopalacze, bo jest to modne, przesiaduje przed komputerem
wielu godzin z nudów lub ciekawości, często są dalekie od rzeczywistości, gdyż osoby chore
piją, palą, grają, bo muszą i nie potrafią przestać. Silne pragnienie czy poczucie przymusu
zażycia substancji lub wykonywania czynności są pierwszym z objawów diagnozy choroby
zwanej uzależnieniem.
Osoby nadużywające alkohol twierdzą, że w każdej chwili mogą same przestać i kontrolują
sytuację. Taka opinia bywa mylna, gdyż właśnie utrata kontroli nad częstotliwością, ilością, jak i
zachowaniami pod wpływem alkoholu są kolejnym z objawów diagnostycznych. Z czasem
dochodzi również do zaniedbywania obowiązków rodzinnych, zawodowych oraz zainteresowań,

na rzecz koncentracji uwagi na piciu. Stwierdzenia: „musiałem”, „nie wypadało odmówić”,
„wiem, co robię”, „inni piją więcej” to tylko formy odwrócenia uwagi oraz odpowiedzialności od
siebie i swojego problemu.
Ponadto szereg objawów fizycznych tj: ból głowy, problemy żołądkowe, kołatanie serca,
drgawki, omamy wzrokowo-słuchowe, częste „klinowanie jako lekarstwo” na dolegliwości,
również potwierdzać mogą istnienie choroby. Tak jak zjawisko „mocnej głowy”, czyli dużej
tolerancji organizmu na alkohol, która w początkowych fazach choroby rośnie, z czasem jednak
zaczyna spadać.
Istotny jest też fakt, iż osoby uzależnione bardzo często słyszą od najbliższych, że to co robią jest
niewłaściwe, szkodzą swojemu zdrowiu, ale też ich zachowanie wpływa negatywnie na
funkcjonowanie całej rodziny, a mimo to nie zmieniają swoich nawyków.
Często wydaje się, iż mając w rodzinie osobę nadużywającą alkohol (bądź inne
substancje typu narkotyki, dopalacze lub też uzależnioną np. od hazardu) niewiele można zrobić.
Nic bardziej mylnego. W powiecie Janowskim bezpłatną pomoc w tym zakresie można uzyskać
w Poradni Leczenia Uzależnień SPZZOZ w Janowie Lubelskim przy ulicy Zamoyskiego
149. Placówka mieści się w dawnym Hotelu Pielęgniarek na I piętrze p.107-110. Na spotkanie
umówić się można osobiście lub telefonicznie pod nr 15 84 36 332 od poniedziałku do piątku w
godz. 8.00 – 15.00. Z pomocy skorzystać mogą zarówno osoby uzależnione, jak i członkowie
ich rodzin. Oferta skierowana do osób uzależnionych obejmuje:
diagnozę choroby,
psychoterapię indywidualną,
pracę w ramach grup psychoedukacyjnych i psychoterapeutycznych,
kierowanie do specjalistycznych stacjonarnych ośrodków leczenia uzależnień (w razie
konieczności).
Natomiast osoby zgłaszające się z problemami osobistymi lub rodzinnymi wynikającymi
z uzależnienia osoby bliskiej uzyskają szeroką wiedzę w zakresie:
podstawowych informacji o chorobie,
motywowania człowieka uzależnionego do podjęcia abstynencji i terapii,
informacji o procedurach kierowania na leczenie odwykowe za pośrednictwem Gminnej
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii, Prokuratury Rejonowej oraz
Sądu Rodzinnego.

Przede wszystkim jednak, mają szansę podjąć pracę nad problemami osobistymi i rodzinnymi
wynikającymi z współuzależnienia.
Wyjaśnić należy, iż współuzależnienie nie jest chorobą. To nic innego, jak tylko długotrwałe
życie w bezpośredniej relacji np. z mężem alkoholikiem, który swoim zachowaniem wymusza
zmiany w dotychczasowym stylu życia. To konieczność dostosowywania się i uzależniania
codziennego funkcjonowania rodziny do zachowań i stanu alkoholika. To często szereg trudności
w kwestiach opiekuńczo-wychowawczych względem dzieci, problemów finansowych, a przede
wszystkim emocjonalnych, wynikających z poczucia osamotnienia i bezradności względem
uzależnionego.
Posiadamy również ofertę dla dorosłych dzieci alkoholików (DDA), gdzie w ramach
psychoterapii indywidualnej mogą podjąć pracę nad osobistymi trudnościami życiowymi,
wynikającymi z dorastania w rodzinie z problemem alkoholowym.
Współpracujemy również z grupą Anonimowych Alkoholików „Nowa Droga”,
działającą przy parafii Św. Jana Chrzciciela w Janowie Lubelskim, gdzie Mitingi odbywają się w
każdą sobotę o godz. 18.00. Każda ostatnia sobota miesiąca to Miting otwarty, na który może
przyjść każdy, zarówno uzależniony jak i współuzależniony oraz osoby z innych powodów
zainteresowane tematem.
Pamiętajmy, problem uzależnienia dotyka wielu ludzi, w różnym wieku i sytuacji
życiowej. Zawsze jednak warto szukać pomocy, zarówno dla siebie jak i swoich najbliższych.
Szukając pomocy możemy liczyć na wsparcie i zmianę naszej sytuacji, nie robiąc nic –
pozwalamy na pogłębianie się problemów.
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