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Co  to jest etiologia?

Etiologia to nauka o przyczynach powstawania chorób. Każdy 
proces, zjawisko czy fakt posiada zespół czynników etiologicznych 
powodujących ich powstanie. Etiologia pozwala odkryć przyczyny 
zaistniałego stanu. 

Etiologia w medycynie oznacza naukę o przyczynach powstawania 
chorób. Każdą z chorób cechuje posiadanie zespołu czynników 
etiologicznych odpowiedzialnych za powstawanie procesu 
chorobowego. Odpowiednie rozpoznanie etiologii danego 
schorzenia pozwala zastosować właściwe leczenie przyczynowe oraz 
podjęcie działań profilaktycznych. 

Etiopatogeneza wyjaśnia jakie są czynniki etiologiczne, powodujące 
daną chorobę np.: mikroorganizmy, czynniki chemiczne, fizyczne itp.) 
oraz w jaki sposób oddziaływują i jak organizm, który jest wystawiony 
na dane czynniki etiologiczne reaguje (patomechanizm, 
patogeneza).
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Czym jest czynnik etiologiczny?

Czynnik etiologiczny, to czynnik wywołujący dany stan rzeczy, 
proces, chorobę itp. Wyróżnia się trzy rodzaje czynników 
etiologicznych:

• Czynniki ożywione: wirusy, bakterie, pasożyty, grzyby

• Czynniki psychiczne: np. stres

• Czynniki nieożywione:
• chemiczne, np. środki psychoaktywne, substancje żrące

• Fizyczne: w postaci silnego pola magnetycznego lub czynników 
mechanicznych, czy ciepła/zimna.

Czynnik etiologiczny to także brak, niedobór albo nadmiar 
jakiegoś elementu w środowisku lub składnika pokarmowego.
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Patogeneza

Patogeneza (gr. Pathos- choroba, cierpienie, Genesis-
pochodzenie), wywód chorobowy – nauka będąca 
dziedziną medycyny, zajmująca się badaniem 
mechanizmu powstawania i rozwoju choroby.  

W odróżnieniu od etiologii nie zajmuje się określeniem 
czynnika, który wywołuje chorobę, ale mechanizmów za 
pomocą których ten czynnik ją wywołuje. 
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Psychopatologia  zaburzeń psychicznych

To dziedzina nauki stosowanej o charakterze 
interdyscyplinarnym, korzystająca z dorobku psychologii i 
psychiatrii, która podobnie jak wskazane dziedziny, 
koncentruje się na zagadnieniach zaburzeń 
zachowania/psychicznych.

Przedmiotem dociekań teoretycznych i badań 
empirycznych są zaburzenia psychiczne zarówno jako 
pojedyncze symptomy, jak i jednostki kliniczne, będące 
podstawą tworzenia systemów klasyfikacyjnych. 

6



Psychopatologia – wąskie ujęcie

To dziedzina dociekań empirycznych zajmująca się 
tworzeniem systemów klasyfikacyjnych zaburzeń 
psychicznych takich jak:

• ICD – system „europejski” - WHO

• DSM – system „amerykański”
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Osoba diagnozowana - przykład

Magda l. 39 zamężna, dwoje dzieci, tłumaczka, pracuje zawodowo 
w firmie, którą sama założyła, zatrudnia w niej jeszcze cztery osoby.

Mówi: „Wszystko rozpoczęło się od złej pogody. Jednak choć już 
dawno pogoda zmieniła się, to „podły nastój” nie minął a raczej się 
pogłębił. Przestałam pracować, bo rano nie mogę wstać z łóżka. Nie 
dlatego żebym tak długo spała. Choć zazwyczaj dbam o dom, 
szczególnie o wspólne posiłki i spędzanie czasu z dziećmi po szkole, to 
z dnia na dzień nie mogę sobie z tym wszystkim poradzić. Mam 
wyrzuty sumienia, dzieci powinny mieć zdrową matkę. Jakoś nic mi w 
życiu nie wychodzi, jestem do niczego.

Jak pamiętam zawsze miałam lepszy i gorszy czas; teraz jest ten 
gorszy. Potem wszystko nadgonię, wtedy nikt mi nie poradzi. Tak już 
jest w moim życiu, jeszcze ich zadziwię”. 
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Pojęcia używane w ocenie opisanych 

zachowań

• Czy Magda przejawia standardowe lub nie standardowe 
zachowania?

• Jakie jej zachowania wskazują na normę, a jakie na 
patologię?

• Jeśli na psychopatologię, to jaką?
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Trzy podejścia do normy

• Statystyczne, zwane ilościowym.

• Społeczno-kulturowe.

• Prototypowe-paradygmatyczne.

• Norma statystyczna

• Wskazanie na liczby, przeciętne miary w populacji.

• Najczęściej stosowane miary tendencji centralnej –
średnia z odchyleniami standardowymi.

• U podstaw leżą czasami założenia teoretyczne i wówczas 
pozostaje w związku z normą teoretyczną.
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Norma społeczno-kulturowa

• Nienormalność polega na naruszeniu praw i obowiązków

• Nie przestrzeganie norm społecznych, kulturowych i 
prawnych (religijnych, moralnych)

• Normalność jednostki a poziom uspołecznienia norm

• Relatywizm 
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Przedmiotem nauk o zaburzeniach jest:

1. Opis różnych sposobów przeżywania i zachowania w 
kategoriach objawów, zwanych symptomami.

2. Wyjaśnienie mechanizmów rozwoju zaburzeń z 
uwzględnieniem saluto- i patomechanizmów, 
wywodzących się z określonej koncepcji psychologicznej 
natury człowieka.

3. Wskazanie na patogenezę: endogenną, egzogenną, 
psychogenną.

4. Opracowanie wskazań do leczenia, które wywodzą się z 
założeń o patogenezie i badań nad efektywnością 
leczenia. 
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Psychiatria

• Opisuje zaburzenia psychiczne w postaci symptomów 
(objawów).

• Wyjaśnia znaczenie czynników biologicznych 
genetycznych, konstytucjonalnych, organicznych czy 
społecznych w patogenezie tych zaburzeń.

• Formuje programy leczenia farmakologicznego i poza 
farmakologicznego. 

• Psychiatria biologiczna.

• Antypsychiatria.

• Leczenie śodowiskowe.
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Psychopatologia

• Opisuje i kategoryzuje zjawiska psychiczne o znaczeniu 
klinicznym w postaci symptomów.

• Tworzy całościowe systemy diagnostyczne zaburzeń 
psychicznych (ICD i DSM).

• Tworzy integracyjne modele ich patogenezy, 
uwzględniające znaczenie czynników biologicznych  
psychicznych i społecznych.

• Na podstawie ustalonych kategorii można formułować 
wskazówki do leczenia. 
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Psychopatologia

Opisywanie, interpretowanie, wyjaśnianie i klasyfikowanie 
zjawisk psychicznych, którym przypisuje się znacznie 
psychiczne.

Analiza -> ocena -> postępowanie diagnostyczno-
terapeutyczne
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Co możemy powiedzieć o tym 

pacjencie?

• Analiza opisu przypadku

• Ocena – jakie ma objawy?

• Jaką diagnozę możemy mu postawić?

• Co możemy mu zaproponować?
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Substancja psychoaktywna

Substancja psychoaktywna, substancja psychotropowa –
substancja chemiczna (związek chemiczny) lub mieszanina 
substancji mająca bezpośredni lub następczy wpływ na 
funkcjonowanie mózgu, czego efektem są zmiany 
postrzegania, nastroju, świadomości, procesów 
poznawczych (np. zapamiętywana) i zachowania. 
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Podział środków psychoaktywnych wg 

działania farmakologicznego

• Depresanty ośrodkowego układu nerwowego (OUN),       
tj. związki zmniejszające przejawy aktywności OUN

• Stymulanty OUN, tj. psychoaktywne substancje 
pobudzające czynności OUN

• Opioidy, narkotyczne działanie przeciwbólowe i 
euforyczne

• Kannabinoidy, działanie nasenne, uspakajające, 
przeciwbólowe, psychodeliczne

• Halucynogeny, związki wywołujące halucynacje

• Inhalanty – wziewne środki odurzające.
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Myślenie o uzależnieniu – spojrzenie 

historyczne

• Model moralny – wyznanie grzechów, odpokutowanie, 
uznanie zła wynikającego z picia, piętnowanie moralne

• Powściągliwość – ćwiczenia silnej woli

• Model duchowy – nawrócenie, modlitwa, łaska

• Terapia pracą

• Realizacja: ruchy kościelne m.in. Błękitny Krzyż

• Koniec XIX w. i I połowa XX w.
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Model chorobowy wg prof. Jellinka

Amerykański lekarz czeskiego pochodzenia Elvin Morton Jellinek 
(1942 r.) opublikował pracę pt. Koncepcja alkoholizmu jako 
choroby.

• Faz wstępna prealkoholowa, trwająca od kilku miesięcy do 
kilku lat, zaczyna się od konwencjonalnego stylu picia. 
Człowiek łagodzi przykre stany emocjonalne. Wzrasta 
tolerancja na alkohol.

• Faz ostrzegawcza zaczyna się w momencie pojawienia się luk 
pamięciowych – palimpsestów.

• Faza krytyczna rozpoczyna się od utraty kontroli nad piciem.

• Faza przewlekła zaczyna się wraz wytępieniem wielodniowych 
ciągów.
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Definicja uzależnienia wg Jellinka

• definiując „alkoholizm przewlekły jako każde używanie 
napojów alkoholowych, które powoduje szkody dla osoby 
pijącej, społeczeństwa lub obojgu. Zauważył, iż alkoholizm 
powstaje na podłożu trzech czynników: podatności 
biologicznej, warunków psychicznych i społecznych. […]

• Jellinek wyróżnił wzorce spożywania alkoholu i na tej 
podstawie powstały typy: α, β, Ω, Δ, i Ε. Ω i Δ 
odpowiadają uzależnieniu od alkoholu. 

21



Fazy rozwoju alkoholizmu wg. Jellinka

Wstępna 
„przedalkoholiczna” 

objawowa

Ostrzegawcza
zwiastunowa

Krytyczna 

ostra, krzyżowa

Przewlekła
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Opis przypadku

35-letni pacjent zgłosił się do Poradni, gdyż nie radzi sobie 
ze swoim piciem. Bezpośrednią przyczyną przyjścia do 
placówki była utrata prawa jazdy po spowodowaniu 
wypadku „pod wpływem”. Miał 1,8 promila we krwi. 
Twierdzi, że nie jest uzależniony, wie że ma mocną głowę, a 
więcej pije tylko w weekendy, w pracy jest zawsze trzeźwy. 
Żona już od jakiegoś czasu grozi mu rozwodem, bo „ponoć 
za dużo pije i nie pomaga jej w wychowaniu dwójki dzieci”. 
Chce odzyskać prawo jazdy, gdyż bez niego praktycznie 
nie może pracować, zależy mu na rodzinie. 
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Neurobiologiczne mechanizmy 

uzależnienia

• Narodowy Instytut Uzależnienia od Narkotyków w Stanach 
Zjednoczonych (NIDA) uznał uzależnienie od substancji 
psychoaktywnych za „chorobę mózgu” (Kosten, 1998).

• „Uzależnienie” obejmuje aspekty kulturowe, 
psychologiczne, społeczne i duchowe, które są niezwykle 
istotne zarówno dla zrozumienia przyczyn rozwoju 
choroby, jak i skutecznego jej leczenia. 

• Mózg człowieka jest nadzwyczaj złożony pod względem 
struktury i funkcji, i wchodzi w kompleksowe interakcje ze 
wszystkimi wspomnianymi składowymi uzależnień. 
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Rozwój uzależnienia

Istotny aspekt rozwoju uzależnienia wynika ze 
wzmacniającej (nagradzającej) natury działania substancji 
uzależniających.

Środki psychoaktywne są wyjściowo nagradzające, 
ponieważ ich działanie, ukierunkowane na określone 
struktury mózgowia (tzn. „układ nagrody”) prowadzi do 
krótkotrwałego odczucia przyjemności, co nazywamy 
wzmocnieniem pozytywnym.
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Układ nagrody

Układ nagrody w mózgu jest w dużym stopniu związany z 
aktywnością neuronów dopaminowych, mających swe 
początki w zlokalizowanym śródmózgowiu polu brzusznym 
nakrywki, a kierujących swoje wypustki do jądra 
półleżącego w brzusznej części prążkowia oraz ciała 
migdałowatego i kory mózgowej. Opisany szlak neuronalny 
jest nazywany mezolimbicznym układem 
dopaminergicznym, układem mezokortykolimibcznym lub 
po prosu układem nagrody. 

Jest uznawany za kluczowe ogniwo i wspólną drogę 
końcową wszystkich rodzajów uzależnień, a zwłaszcza 
uzależniającego wpływu substancji psychoaktywnych.
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Teoria sensytyzacji zachęt

Teoria sensytyzacji zachęt zakłada, że dopamina nie 
pośredniczy w przyjemnym odczuwaniu nagród, a raczej 
odgrywa rolę w przypisywaniu znaczenia bodźcom z 
otoczenia, które sygnalizują zbliżającą się nagrodę oraz w 
motywowaniu do zdobycia nagrody. 

W tym modelu dopamina ma zasadnicze znaczenie w 
generowaniu pragnienia głodu narkotykowego (craving), a 
nie przyjemności związanej z jego zażyciem, za którą 
odpowiada raczej układ opioidowy. 
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Mechanizmy adaptacyjne -

neuroadaptacja

Często powtarzane lub przewlekłe używanie substancji 
uzależniającej powoduje dostosowanie mózgu, który 
zmienia swoją funkcję w ten sposób, że efekty 
oddziaływania danej substancji na układ nerwowy są 
ograniczone do minimum. Ten proces nazywamy 
neuroadaptacją. Mózg usiłuje odtworzyć homeostazę 
(powrót do stanu wyjściowego) po każdym kontakcie z 
substancją psychoaktywną; proces uzależnienia jednak 
przełamuje to dążenie, co prowadzi do wykształcenia się 
procesu allostazy.
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Allostaza

Allostaza to zresetowanie i przesunięcie punktu odniesienia dla homeostazy
• system traci stabilność, utrzymane równowagi zaczyna zależeć od obecności 

substancji. 

Allostaza jest innym wariantem homeostazy, stanem pozornej, zaburzonej 
równowagi. Cztery cechy allostazy:

1. Prawidłowe procesy homeostazy są przeciążone i niezdolne do normalnego 
działania wskutek regularnego kontaktu z substancją psychoaktywną.

2. Ustala się nowy punkt odniesienia, który „udaje” że system osiąga równowagę 
póki obecna jest substancja.

3. Nowy układ jest bardzo niestabilny i regulowany patologicznie tak że 
odstawienie substancji prowadzi raczej do objawów chorobowych niż do 
powrotu do właściwej homeostazy.

4. Wzmocnienie negatywne pojawia się wtedy, gdy dana substancja jest 
przyjmowana po to, aby uniknąć opisanego stanu patologicznego, by 
przeciwdziałać lub złagodzić przykre objawy spowodowane brakiem danego 
środka (np. „klinowanie” lub unikanie zespołu abstynencyjnego”). 
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Neuroplastyczność

• Neuroplastyczność oznacza zdolność mózgu do zmian i 
przebudowy w celu utrwalania nowych śladów pamięciowych 
i uczenia się nowych informacji. 

• Uczenie się prowadzi do wytworzenia skojarzenia środka 
psychoaktywnego z:

• bodźcami z otoczenia, które sygnalizują jego dostępność lub brak,

• zachowaniami związanymi z jego zdobyciem,

• przyjemnością, jaką on przynosi. 

• Ten proces to uczenie asocjacyjne, które ma dwa zasadnicze 
rodzaje:

• Uczenie wynikające z pozytywnych i negatywnych wzmocnień -
warunkowanie instrumentalne,

• warunkowaniem klasycznym czy pawłowskim. 
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Mechanizmy podtrzymujące uzależnienie

Pozytywnie wzmacniający wpływ SP ogranicza się z czasem 
w miarę regularnego ich przyjmowania. 

Rozwija się tolerancja na działanie nagradzające. Aby 
skompensować zjawisko tolerancji, trzeba przyjmować 
coraz więcej danej substancji, aby uzyskać ten sam efekt, 
który wcześniej występował pod  wpływem mniejszych 
dawek. Przyczynia się to do intensyfikacji używania 
substancji w miarę rozwoju uzależnienia. 
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Zespół abstynencyjny

Negatywnie wzmacniające działanie środków uzależniających 
narasta w miarę upływu czasu i stałego ich używania. W ten 
sposób osoby uzależnione coraz częściej przyjmują substancję, 
aby uniknąć przykrych objawów zespołu abstynencyjnego, 
wynikających z jej odstawienia. Zespół abstynencyjny objawia 
się zarówno objawami fizycznymi, jak i psychopatologicznymi. 

Ostre zespoły abstynencyjne występują zazwyczaj w 
bezpośrednim związku czasowym z nagłym przerwaniem lub 
istotnym ograniczeniem ilości przyjmowanego środka. Używanie 
poszczególnych substancji psychoaktywnych, takich jak alkohol 
etylowy, kokaina i inne stymulanty (włączając nikotynę), 
opioidy, leki uspakajające i nasenne, wiąże się z wystąpieniem 
dokładnie opisanego zespołu abstynencyjnego. 
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Przewlekły zespół abstynencyjny

• Odzwierciedla proces sensytyzacji (uwrażliwienia)
• mechanizm przeciwstawny do zjawiska tolerancji. 

• Struktury mózgu odpowiedzialne za stres, dysforyczne emocje, 
zaburzenia snu i odczuwanie głodu np. alkoholowego, łatwiej 
reagują na różne bodźce niż w okresie przed uzależnieniem.

• Zjawisko upośledzonej kontroli czy utraty kontroli - sensytyzacja
tych części mózgu, które odpowiadają za przymus 
przyjmowania danej substancji, pomimo jej negatywnych 
konsekencji. 

• Anatomiczne struktury postulowane jako odpowiedzialne za 
proces sensytyzacji obejmują mezolimbiczny układ 
dopaminergiczny.  
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Czym jest uzależnienie?

• Uzależnienie to zachwianie równowagi między 
aktywnością wyższych i niższych struktur mózgu, 
wynikające z dysfunkcji połączeń i komunikacji 
między nimi. 

• Impulsywne lub kompulsywnie kierowane przez niższe 
struktury mózgu, pozbawione kontroli i zrównoważenia ze 
strony struktur wyższych. 
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Układ limbiczny

• Regulacja emocji

• Rozregulowanie układu limbicznego – drażliwość, nastrój 
dysforyczny, co zwiększa ryzyko nawrotu picia

• Struktury wchodzące w skład układu limbicznego (UL) to:

• Hipokamp

• Ciało migdałowate

• Zakręt obręczy

• Jądro półleżące

• Aktywność ośrodków UL koreluje znacząco z intensywnością 
uczucia głodu alkoholowego/narkotykowego (craving)

35



Mechanizmy komórkowe i molekularne

• Dopamina, serotonina, acetylocholina, kwas 
gammaaminomasłowy (GABA), kwas glutaminowy oraz 
endorfiny – endogenne neurotransmitery EN

• Psychoaktywne substancje uzależniające wywołują efekty 
neurobiologiczne na poziomie komórkowo - molekularnym

• SP wpływają na syntezę, gromadzenie, uwalnianie, 
łączenie z receptorami, wychwyt zwrotny i metabolizm EN
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Mechanizmy genetyczne i 

epigenetyczne

• Wrodzona predyspozycja w zwiększaniu indywidualnego 
ryzyka rozwoju uzależnienia

• Około 50-60% podatności na uzależnienie wynika z 
czynników genetycznych

• Czynniki środowiskowe: czynniki kulturowe, bezpośrednie 
otoczenie w miejscu zamieszkania, wychowanie w 
rodzinie, wpływ grupy rówieśniczej, innych osób 
znaczących oraz ekspozycje na samą substancję 
psychoaktywną

• Geny nie są ani fatum ani przeznaczeniem.

37



Czym są uzależnienia - podsumowanie

Uzależnienia to choroby o złożonej etiologii, w której zasadniczą 
rolę odgrywa interakcja czynników genetycznych i 
środowiskowych.

Wpływ genów zależy od rodzaju używanej substancji 
(najsilniejsze u osób uzależnionych od kokainy, opioidów i 
alkoholu, najsłabsze: amfetaminy i substancji halucynogennych.

Endofenotypy to np. zmienna aktywność enzymów 
metabolizujących alkohol czy inne substancje psychoaktywne, 
różny próg tolerancji na alkohol, wysoki poziom impulsywności, 
współwystępujące zaburzenia psychiczne. 
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Polimorfizmy genetyczne ciekawostki

Geny związane z metabolizmem alkoholu (geny dehydrogenazy 
alkoholowej ADH1B i dehydrogenazy aldehydowej ALDH2), są 
powiązane z podatnością i odpornością na stres (geny 
neuropeptydu Y NPY, katecholo-O-metylotransferazy COMT, 
transportera serotoniny SLC6A4), z układem nagrody (geny 
receptora opioidowego OPRM1 receptorami domainergcznymi
DRD2 i DRD4 z receptorem nikotynowym CHRNA5), z funkcjami 
poznawczymi i kontrolą zachowań(metylotranferazy COMT i 
monoaminooksydazy MAOA.

Wpływy epigenetyczne są dziedziczone - zmiany ekspresji 
niektórych genów (zahamowanie lub uaktywnienie) w efekcie 
zdarzeń i doświadczeń życiowych.
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Nowe myślenie o uzależnieniach

• Badania ostatnich 30 lat – nie tylko SP wywołują powstanie 
uzależnień

• Patologiczny hazard i uzależnienie od gier (gaming) są 
zakwalifikowane do grupy uzależnień w ICD 11

• Szerokie myślenie (w stosunku do ICD-10) nt. 
patomechanizmów uzależnień
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Alkohol – substancja modelowa dla 

większości SP
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Zdrowie publiczne a konsumpcja 

alkoholu

Badania ostatnich dziesięcioleci pokazują udokumentowaną empirycznie zależność między

poziomem konsumpcji alkoholu a wieloma problemami zdrowia i porządku publicznego.

Polskie prawo definiuje:

stan „wskazujący na spożycie alkoholu”, gdy stężenie alkoholu we krwi wynosi od 0,2 do 0,5 

promila (lub rejestruje się obecność alkoholu w wydychanym powietrzu na poziomie od 0,1mg do 

0,25 mg w 1 dm3).

stan nietrzeźwości, gdy stężenie alkoholu we krwi wynosi powyżej 0,5 promila (lub rejestruje się 

obecność alkoholu w wydychanym powietrzu na poziomie powyżej 0,25 mg w 1dm3).

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 roku (z późniejszymi 
zmianami)
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W Polsce…

Im większe spożycie alkoholu, tym większa ilość hospitalizacji z
powodu związanych z alkoholem zaburzeń psychicznych oraz
większa ilość zgonów z powodu marskości wątroby i zatruć
alkoholem (Moskalewicz).

Suma szkód powodowanych przez osoby nieuzależnione jest większa 
niż suma szkód powodowanych przez osoby uzależnione czyli 
inaczej mówiąc najwięcej problemów związanych z alkoholem 
powodują osoby nieuzależnione od alkoholu i to one stanowią 
największą grupę w całej populacji

Prawo paradoksu prewencyjnego. 
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Paradoks prewencyjny
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Celem działań jest więc zmniejszenie 

różnych problemów powodowanych 

przez alkohol i inne SP w całej populacji, 

a nie tylko w grupie podwyższonego 

ryzyka
• Działanie legislacyjne.
• Gł. ruch drogowy – znacznie zaostrzenie prawa.
• Picie alkoholu w pracy.
• Ustawa o wychowaniu w trzeźwości.
• Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii.
• Programy profilaktyczne.
• Kampanie TV – „Nie pij – jak jedziesz”.
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Alkohol jest substancja psychoaktywną

• Alkohol etylowy, zawarty we wszystkich napojach
alkoholowych: piwie, winie, wódce, jest substancją
psychoaktywną, mającą zdolność szybkiego przenikania do 
układu nerwowego i wywoływania zmian, których rodzaj i 
nasilenie są związane z poziomem stężenia alkoholu we krwi.

• Alkohol jest substancją tłumiącą (działającą depresyjnie), a 
odczuwane pobudzenie po spożyciu alkoholu jest przejściowe
i związane z hamowaniem mechanizmów kontrolujących, co 
skutkuje zaburzeniem krytycyzmu i samokontroli oraz
gwałtownymi wahaniami nastroju.
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Alkohol jest substancją toksyczną

Alkohol jest substancją toksyczną, mającą silny, szkodliwy
wpływ na niemal wszystkie tkanki i narządy. Według Światowej

Organizacji Zdrowia w krajach o wysokim stopniu rozwoju 
cywilizacyjnego, alkohol znajduje się na trzecim miejscu wśród
czynników ryzyka dla zdrowia. Większe ryzyko niesie za sobą

tylko choroby układu krążenia i nowotwory.

Ponad 60 rodzajów chorób i urazów ma związek ze
spożywaniem alkoholu.
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Wpływ stężenia alkoholu na organizm dla 

osób nieuzależnionych 
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Maksymalny bezpieczny poziom stężenia 

alkoholu we krwi dla osób 

nieuzależnionych

Powyżej stężenia 0,6 promila skutki spożycia alkoholu są już
wyraźnie negatywne. Znacząco pogarsza się ocena, percepcja, 

zdolność uczenia, pamięć, koordynacja, libido, czujność oraz
samokontrola. 

Nie należy przekraczać tej granicy.
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Metabolizowanie alkoholu

Proces metabolizowania alkoholu przebiega wolniej niż proces
jego wchłaniania. Alkohol rozkładany jest w organizmie przede

wszystkim w wątrobie ze średnią szybkością

ok. 0,15 promila na godzinę.

Nie ma skutecznych sposobów na radykalne przyspieszenie tego
procesu.
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Co to jest porcja standardowa alkoholu?

Szklanka 250 ml 
piwa o mocy 5%

Lampka 100 ml 
wina o mocy 12% 

Kieliszek 30 ml wódki
o mocy 40% alkoholu

= ok.10 gramów czyli 12 ml czystego alkoholu etylowego
(porcja standardowa)
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1 butelka/puszka butelka piwa 0,5l = ok. 2 
porcje standardowe

1 butelka wina 0,75 l = 7,5 porcji
standardowych

1 butelka wódki 0,5l = 
ok.16 porcji standardowych
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Stężenie alkoholu we krwi

Do maksymalnego stężenia alkoholu we krwi dochodzi po upływie około 1,0-
1,5 godziny od chwili jego spożycia.

Szkody zdrowotne wywołane alkoholem są najczęściej proporcjonalne do:
- ilości wypijanego alkoholu
- poziomu jego stężenia we krwi

Wzór Widmarka
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Kto nie powinien wcale pić alkoholu

 niepełnoletni (ze względu na ryzyko poważnych zaburzeń
rozwojowych), 

 kobiety w ciąży i matki karmiące (z powodu ryzyka uszkodzenia
płodu i negatywnego wpływu na zdrowie dziecka), 

 osoby chore, przyjmujące leki wchodzące w reakcje z alkoholem,

 wszyscy, którzy znajdują się w okolicznościach wykluczających
picie (kierując pojazdami, przebywając w pracy, w szkole, w 
sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia itp.),

 osoby, którym szkodzi każda, nawet najmniejsza, ilość alkoholu,

 osoby uzależnione.
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Wzory spożywania alkoholu i innych SP

Abstynencja

Picie/branie o niskim ryzyku szkód

Picie/branie ryzykowne

Picie/branie szkodliwe

Uzależnienie od alkoholu lub SP
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Wzory spożywania alkoholu wymagające 

interwencji i zmiany 
Ryzykowne spożywanie alkoholu to picie nadmiernych ilości alkoholu

(jednorazowo i łącznie w określonym czasie), nie pociągające za sobą
aktualnie negatywnych konsekwencji, przy czym można oczekiwać, że
konsekwencje te pojawią się, o ile obecny model picia alkoholu nie
zostanie zmieniony.

Picie szkodliwe to taki wzór picia, który już powoduje szkody zdrowotne, 
fizyczne bądź psychiczne, ale również psychologiczne i społeczne, przy
czym nie występuje uzależnienie od alkoholu.

Uzależnienie od alkoholu jest następstwem długotrwałego szkodliwego
spożywania alkoholu, w którym picie uzyskuje zdecydowane
pierwszeństwo przed zachowaniami, które niegdyś były dla osoby pijącej
ważniejsze.
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Pamiętaj!

• Alkohol jest obecny w kulturze europejskiej od wielu setek lat, 
ale od przynajmniej stukilkudziesięciu jest postrzegany jako
produkt powodujący straty zdrowotne, społeczne i finansowe w 
skali zarówno kraju, społeczności lokalnej, jak i konkretnej
rodziny.

• Dlatego warto rozmawiać o tym, jakie są nasze osobiste wzory
spożywania alkoholu i warto uruchamiać w społeczności
lokalnej i placówkach odwykowych działania edukacyjne w tym
zakresie.  
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Uzależnienia jako zaburzenia psychiczne -

symptomatologia i diagnostyka (cześć II)
Spis treści:

1. Dlaczego uzależnienie od substancji psychoaktywnych jest chorobą?

2. Definicje uzależnienia od SP na przykładzie uzależnienia od alkoholu.

3. Na czym polega diagnozowanie?

4. Kryteria diagnostyczne uzależnień wg ICD-10.

5. Kryteria zespołu uzależnienia od SP na przykładzie uzależnienia od 
alkoholu.

6. Narzędzia służące diagnotyce zaburzeń związanych z używaniem SP.

7. Porównanie klasfikacji DSM i ICD.

8. Podsumowanie.

9. Literatura.
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Dlaczego uzależnienie od SP jest 

chorobą?

Aby mówić o chorobie lub jakimś zaburzeniu należy zdefiniować 
pojęcie zdrowia:

• Narusza stan równowagi między zdrowiem a jego brakiem

• Występuje czynnik etiologiczny (bio-psycho-społeczny)

• Występuje czynnik sprawczy (fizyczny)(np. substancja 
psychoaktwyna)
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Dlaczego uzależnienie od SP jest chorobą?

Definicja zdrowia wg WHO

Zdrowie jako dobrostan fizyczny i psychiczny umożliwiający 
człowiekowi naukę lub pracę i dający optymalną satysfakcję 
społeczną i kulturową. 

Dylematy pojęcia zdrowia i choroby:

- Z poziomu historycznego

- Z poziomu medycznego

- Z poziomu kulturowego

- Z poziomu polityki zdrowotnej
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Dlaczego uzależnienie od SP jest chorobą?

• Dylematy pojęcia zdrowia i choroby

a) Z poziomu historycznego

Problem z „alkoholizmem” pojawił się w XIX wieku w Europie na skutek rozwoju 
przemysłu. Powstały ruchy społeczno-religijne zajmujące się pomaganiem osobom 
uzależnionym. Są to „Good Templare”  w Anglii w ramach kościoła anglikańskiego, 
„Kreuzbunt” – w ramach kościoła rzymsko-katolickiego oraz Blue Cross- Błękitny 
Krzyż w ramach kościołów protestanckich. Na przełomie XIX i XX wieku skala tego 
zjawiska była imponująca. W wielu krajach europejskich setki tysięcy osób brało 
czynny udział w zorganizowanych ruchach trzeźwościowych. Również na terenie 
zaborów rozwinął się ruch trzeźwościowy. Pierwsze ośrodki terapeutyczne 
(niezależnie od szpitali psychiatrycznych) w Europe powstały na początku XX 
wieku.

Początki ruchu AA to lata dwudzieste i trzydzieste XX wieku w USA, skąd idea 
ruchu Anonimowych Alkoholików szybko ogarnęła Stany Zjednoczone, a po II 
wojnie światowej również Europę.  

61



Dlaczego uzależnienie od SP jest chorobą?

• Z poziomu kulturowego

Współuzależnienie jako zaburzenie psychiczne jest kontrowersyjne 
gdyż w wielu kręgach kulturowych i religijnych np. islam, kraje 
afrykańskie czy południowoamerykańskie stawia się w społeczeństwie 
kobietę w roli osoby współuzależnionej. 

Nie będziemy mówić o syndromie DDA w kręgach kulturowych w 
których dopuszczalne jest stosowanie przemocy psychicznej czy 
fizycznej wobec dzieci i braku zrozumienia dla uzależnienia od 
alkoholu. Nie ma tam miejsca na rozumienie tworzenia patologicznych 
zachowań czy przeżywania emocjonalnego wokół tych zjawisk, gdyż 
zachowania takie traktowane są one jako norma. 
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Dlaczego uzależnienie od SP jest chorobą?

• Z poziomu medycznego

Z punktu widzenia medycznego, ktoś może być chory, ale 
subiektywnie nie czuje się chory np. niektórzy chorzy 
psychicznie, uzależnieni.

Przekonanie, że nie jest się chorym pomimo ewidentnych 
objawów może nie mieć charakteru „chorobowego” a inne np. 
polityczne np. Mahatma Gandi w trakcie głodówki w więzieniu.
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Dlaczego uzależnienie od SP jest chorobą?
• Z poziomu polityki zdrowotnej

W każdym kraju na świecie jest stosowana jakaś polityka zdrowotna 
(sformalizowana lub przyjęta zwyczajowo).  W państwach europejskich w 
szczególności w Unii Europejskiej polityka zdrowotna jest fundamentalnym 
działaniem wszystkich rządów opartych o podstawowe prawa człowieka a 
zawartych w konsytuacji każdego kraju. Z zapisów konstytucyjnych oraz 
odpowiednich ustaw wynikają systemy opieki zdrowotnej oparte w Europie o 
solidaryzm społeczny. Konkretne rozwiązania prawne różnią się między 
poszczególnymi państwami i stąd np.  Polsce lecznictwo uzależnień jest 
stosunkowo dobrze rozwinięte (w porównaniu z innymi państwami europejskimi o 
podobnym rozwoju gospodarczym). Należymy do nielicznych krajów europejskich, gdzie 
system opieki społecznej i zdrowotnej zapewnia nieodpłatną pomoc terapeutyczną dla rodzin i bliskich 
osób uzależnionych. 

W niektórych systemach opieki zdrowotnej problematyka uzależnienia jest 
traktowana marginalnie i oferty terapeutyczne są dostępne jedynie w prywatnym 
sektorze usług, gdzie najczęściej sam pacjent płaci za siebie.

Nie tak rzadko w systemach ubezpieczeniowych wymagane są od 
ubezpieczającego się dodatkowe składki na wypadek leczenia z powodu 
uzależnień. 
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Typologie „alkoholizmu”

Typologia Cloningera wiązała się z zaproponowaną przez niego 
teorią osobowości, dzieląc osoby uzależnione na dwa typy. 

Typ I to osoby charakteryzujące się późniejszym początkiem 
picia   (po 25 roku r. ż.), zdolne do przynajmniej okresowego 
zachowania abstynencji. Chorują równie często mężczyźni i 
kobiety. 

W typie II mieszczą się osoby o wczesnym początku picia (przed 
25 r.ż.), prawie wyłącznie mężczyźni, obciążeni uzależnieniem w 
rodzinie i dziedziczący uzależnienie ze strony ojca, używający 
często innych substancji psychoaktywnych. 
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Typologie „alkoholizmu”

Babor i współpracownicy wyróżnili typy A i B, pokrywające się 
właściwie z typami I i II Cloningera. 

Typ A (przypominający typ I Cloningera) to osoby o późniejszym 
początku uzależnienia, mniejszej przewlekłości i mniej dotkliwych 
konsekwencjach choroby.

Typ B (przypominający typ II) – charakteryzował osoby, u których 
obecne były zaburzenia zachowania w dzieciństwie, początek 
problemów związanych z piciem alkoholu był wczesny, przebieg 
był bardziej przewlekły, z  częstszym współwystępowaniem 
innych zaburzeń psychicznych, jak również często pozytywny 
wywiad rodzinny w kierunku uzależnienia.
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Inne typologie „alkoholizmu”

Del Boca i Hesselbrock zwrócili uwagę na istotne różnice zależne od 
płci osób uzależnionych. Autorzy poza dwoma typami mild (łagodny) 
i high risk severity (o wysokim ryzyku ciężkiego przebiegu), 
odpowiadającym właściwie typom A i B Babora, wyróżnili kolejne 2 
typy wyraźnie powiązane z płcią. 

Typ internalizers (32% kobiet, 11% mężczyzn) obejmuje osoby 
uzależnione – deklarujące jednoczenie wysokie nasilenie zarówno 
lęku, jak i depresji – które piją, by poradzić sobie z uczuciem 
samotności i niepokoju.

Typ externalizers (38% mężczyzn, 7% kobiet) to osoby mające dodatni 
wywiad zaburzeń zachowania w dzieciństwie z przewagą cech 
antyspołecznych oraz umiarkowanym obciążeniem uzależnienia w 
rodzinie, spożywające duże ilości alkoholu, często używające również 
środków uspakajających (benzodiazepin), doświadczające zwykle 
dotkliwych społecznych konsekwencji uzależnienia. 
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Inne typologie „alkoholizmu”

Typ I Lescha (model of allegry) to pacjenci doświadczający 
silnych objawów abstynencyjnych

Typ II (model of anxiety or conflict) ma obejmować tych 
uzależnionych, którzy korzystają z alkoholu jako środka 
uspakajającego (sedatywnego) i przeciwlękowego
(aksjolitycznego) 

Typ III (model of depression) to osoby używające alkoholu  w 
celu leczenia objawów depresyjnych. W tym typie najliczniej 
reprezentowani są pacjenci z podwójnym rozpoznaniem -
najczęściej uzależnienia i depresji

Typ IV (model of adaptation) charakterystyczny jest dla osób z 
organicznym uszkodzeniem OUN, dużą impulsowością, z historią 
zaburzeń  zachowania oraz niekorzystnych czynników 
społecznych obecnych w rozwoju przed 14 r. ż. 
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Koncepcja uzależnienia jako 

choroby mózgu
Pod koniec XX wieku, rozwój badań w tym neuroobrazowych, dotyczących 
mózgu spowodowało, że Narodowy Instytut Uzależnienia od Narkotyków w 
USA przyjął, iż uzależnienia od substancji psychoaktywnych to choroby 
ośrodkowego układu nerwowego (OUN) [Kosten, 1998]. Oprócz 
biologicznego podłoża, uzależnienia należy rozpatrywać w kontekście 
kulturowym, psychologicznym, społecznym jak również duchowym. 

Rozwijając tezę, iż uzależnienia są chorobą mózgu obejmującą różne jego 
struktury można rozpatrywać ją na następujących poziomach:

• anatomii czynnościowej,

• biologii molekularnej i kwantowej,

• genetyki.

Jest oczywistym, iż nie u każdej osoby, która miała wielokrotny, powtarzalny 
kontakt z substancją psychoaktywną rozwija się uzależnienie. Istnieje 
zjawisko podatności na uzależnienie (vulnerability) związane z czynnikami 
genetycznymi (osobowymi), które w kontekście oddziaływań 
środowiskowych może spowodować rozwinięcie uzależnienia. 
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Rozwój myślenia o uzależnieniach

• Uzależnienie od alkoholu, problem moralny do I poł. XX w.

• Uzależnienie jako choroba - II poł. XX w – przebieg 
nieodwracalny, choroba śmiertelna – jedyne wyjście to 
pełna abstynencja - prof. Jellinek, rozwój ruchu AA.

• Uzależnienie jako zaburzenia zachowania początek XXI w. 
przebieg (niekoniecznie nieodwracalny), przewlekły,  
choroba mózgu. 

• Z ostatniej tezy wynika leczenie: nie tylko oparte o pełną 
abstynencję ale koncepcje redukcji szkód. 
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Definicje uzależnienia

• Uzależnienie określa się jako „psychiczny, a czasem również 
fizyczny stan spowodowany przez interakcję żywego 
organizmu z substancją chemiczną, charakteryzujący się 
specyficznymi reakcjami, które zawsze obejmują wewnętrzny 
przymus (compulsion) do zażywania tej substancji, w sposób 
ciągły lub okresowy, w celu doświadczania efektów 
psychicznych, a czasem w celu unikania przykrości 
wynikających z braku tej substancji  - tolerancja na te 
substancje może, ale nie musi występować w obrębie tego 
stanu”.

• „Zespół uzależnienia” to zespół zmian somatycznych, 
psychicznych, duchowych i socjalnych powstały w wyniku 
systematycznego, destrukcyjnego działania środka 
psychoaktywnego na organizm ludzki. Traktowane jest jako 
choroba niezawiniona, przewlekła, postępująca i śmiertelna.
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Definicje uzależnienia

Zespół uzależnienia – kompleks zjawisk fizjologicznych, 
behawioralnych i poznawczych, wśród których przyjmowanie 
substancji lub grupy substancji dominuje nad innymi 
zachowaniami, które miały poprzednio dla pacjenta większą 
wartość. Głównym objawem zespołu uzależnienia jest 
pragnienie  (często silne, czasami przemożne) przyjmowania 
substancji psychoaktywnej, alkoholu lub tytoniu.

Przyjęcie substancji nawet po bardzo długim okresie 
abstynencji może wyzwalać zjawisko gwałtownego nawrotu 
innych objawów zespołu, znacznie szybciej niż pojawienie się 
uzależnienia u osób poprzednio uzależnionych.
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Co to jest diagnoza nozologiczna?

• Diagnoza nozologiczna zajmuje się opisem stanów 
chorobowych i ich klasyfikacją w oparciu o jednoznaczne 
standardowe kryteria. Obecnie w Polsce diagnostyka 
odbywa się w oparciu o ICD-10.

• ICD -10 to Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja 
Chorób i Problemów Zdrowotnych. Jest to dziesiąta 
rewizja. W przygotowaniu znajduje się rewizja 11 tj. ICD-11. 

• Klasyfikacja jest sposobem widzenia świata i jego opisu w 
określonym punkcie czasu. Patrzenie i interpretacja 
uzależnień zmieniła się w czasie. 
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Kryteria  diagnostyczne wg ICD - 10

ICD – 10: Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych, aktualna od 1992 r. Jest 

klasyfikacją obowiązującą w większości krajów na świecie oprócz Ameryki Północnej, gdzie obowiązuje 
system amerykański DSM. Konstrukcja ICD-10 oparta jest na poziomach:

Podział ogólny opisany jest przez duże litery alfabetu.

Poziom I

- A, B, C, D, E, F, G … Z (łącznie około 20 rozdziałów)

Poziom II 

- F00 … F99 – rozdział V – to rozdział dotyczący zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania. Występuje w 

nim 10 podrozdziałów kodyfikowanych trzema znakami tj. litera F i dwie cyfry od 00 do 99. (pierwsza cyfra 

wskazuje na podrozdział)

Poziom III – drugi podrozdział opisuje uzależnienia od substancji (SP). Są to kody:

- F10 - F19 (zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem substancji 

psychoaktywnych)
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Kryteria  diagnostyczne wg ICD - 10

Poziom III - inne grupy pacjentów istotne dla lecznictwa uzależnień:

- F 63.0 ; F 63.8 uzależnienia behawioralne znajdują się obecnie w grupie: 

(zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych)

- F40 – F48 współuzależnienie i DDA znajdują się w podrozdziale: (zaburzenia 

nerwicowe związane ze stresem i pod postacią somatyczną)

Poziom III - opisuje poszczególne rodzaje substancji tj. F10,  F11, F12 do F19.

Poziom IV – opisuje stany kliniczne (ogólne) = stan psychiczny - F1x.0 - F1x.9

Poziom V – jedynie do celów naukowych
- F 1x.00 stany kliniczne (uszczegółowienie), zespół psychopatologiczny – poziom V i VI

Poziom VI – jedynie do celów naukowych
- F 1x.000 stany kliniczne (uszczegółowienie)
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Diagnostyka wg ICD – 10

- uzależnienia od SP 

• F10-F19 – obejmuje podrozdział dotyczący używania SP.
Nazwa: Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania 
spowodowane używaniem substancji psychoaktywnych

• Tabelaryczny schemat diagnozowania używania 
substancji psychoaktywnych – slajd 92

Uwaga! Poniższe slajdy 77-84 należy nauczyć się bardzo dokładnie!
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F10-F19

• (F10.-) Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania 
spowodowane użyciem alkoholu (A)

• (F11.-) Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania 
spowodowane używaniem opiatów (morfina, heroina, 
kompot, inne leki narkotyczne) (O)

• (F12.-) Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania 
spowodowane używaniem kanabinoli (marihuana ) (THC)

• (F13.-) Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania 
spowodowane przyjmowaniem substancji nasennych i 
uspakajających (N+U)

Uwaga! Na końcu każdej kategorii jest skrót mnemotechniczny np. alkohol (A).
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F10-F19

• (F14.-) Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania 
spowodowane używaniem kokainy (KOK)

• (F15.-) Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania 
spowodowane używaniem innych niż kokaina środków 
pobudzających w tym kofeiny (amfetaminy) (AMF)

• (F16.-) Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania 
spowodowane używaniem halucynogenów (LSD, grzyby, 
meskalina) (H)
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F10-F19

• (F17.-) Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania 
spowodowane paleniem tytoniu (T)

• (F18.-) Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania 
spowodowane odurzaniem się lotnymi rozpuszczalnikami 
organicznymi (chloroform, TRI, aceton) (R)

• (F19.-) Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania 
spowodowane używaniem kilku substancji lub używaniem 
innych substancji psychoaktywnych (P)
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F1x.y - Stany kliniczne

• Stany kliniczne są charakterystyczne dla większości SP. 
Nie we wszystkich typach uzależnień występują 
wszystkie stany kliniczne co jest bardziej precyzyjnie 
przedstawione w wykładzie nt. poszczególnych SP
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F1x.y - Stany kliniczne

Znajomość poniższych stanów klinicznych jest istotna 
dla terapeutów uzależnień.

• F1x.0 ostre zatrucie

• F1x.1 używanie szkodliwe

• F1x.2 zespół uzależnienia

• F1x.3 zespół abstynencyjny

• F1x.4 zespół abstynencyjny z majaczeniem
x – oznacza, iż te stany kliniczne mogą występować dla różnych SP np. F10.0 
oznacza ostre zatrucie alkoholem. 
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F1x.0 – ostre zatrucie

• Przemijający stan, powstały po wypiciu alkoholu lub 
przyjęciu innej substancji psychoaktywnej, powodujący 
zaburzenia świadomości, procesów poznawczych, 
spostrzegania, afektu lub zachowań albo innych funkcji 
lub reakcji psychofizjologicznych. 

• Powinno to być główne rozpoznanie tylko w sytuacjach, 
kiedy intoksykacja dotyczyła osób bez przewlekle 
utrzymujących się problemów alkoholowych lub 
związanych z substancjami psychoaktywnymi.

• Jeśli stwierdzi się takie problemy, należy rozpoznać przyjmowanie 
szkodliwe(F1x.1), zespół uzależnienia (F1x.2) albo zaburzenia psychotyczne (F1.x.5)
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F1x.1 – używanie szkodliwe

Sposób przyjmowania substancji psychoaktywnych, który 
powoduje szkody zdrowotne. Mogą to być szkody 
somatyczne (np. zapalenie wątroby u osób wstrzykujących 
sobie substancje) albo psychiczne (np. epizody zaburzeń 
depresyjnych wtórne do intensywnego picia alkoholu).

Rozpoznane wymaga stwierdzenia, że aktualna szkoda 
została spowodowana używaniem substancji 
psychoaktywnej. 
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F1x.2 – zespół uzależnienia - objawy

Na rozpoznanie uzależnienia pozwala identyfikacja trzech lub więcej następujących cech lub 
objawów występujących łącznie przez pewien okres czasu w ciągu ostatniego roku:

a) Silne pragnienia przyjmowania substancji albo poczucie przymusu jej przyjmowania;

b) Trudności kontrolowania zachowania związanego z przyjmowaniem substancji, jego 
rozpoczęcia, zakończenia lub ilości;

c) Fizjologiczne objawy stanu odstawienia (patrz F1x.3 i F1x.4), występujące po przerwaniu lub 
zmniejszeniu ilości przyjmowanej substancji, w postaci charakterystycznego dla danej 
substancji zespołu abstynencyjnego, albo używanie tej samej lub podobnie działającej 
substancji, w celu zmniejszenia nasilenia bądź uniknięcia objawów abstynencyjnych

d) Stwierdzenie tolerancji – w celu wywołania skutków powodowanych poprzednio przez 
dawki mniejsze, potrzebne są dawki coraz większe (typowym przykładem są osoby 
uzależnione od alkoholu lub opiatów, przyjmujące dobowe dawki które u osoby bez 
zwiększonej tolerancji mogą być przyczyną zatrucia albo śmierci)

e) Z powodu przyjmowania substancji psychoaktywnych – narastające zaniedbywanie 
alternatywnych źródeł przyjemności lub zainteresowań, zwiększona ilość czasu 
poświęconego na zdobywanie lub przyjmowanie substancji, albo na odwracanie następstw 
jej działania

f) Przyjmowanie substancji, mimo wyraźnych dowodów takich jawnie szkodliwych następstw 
jak: uszkodzenie wątroby na skutek intensywnego picia, stany obniżonego nastroju w wyniku 
okresów intensywnego przejmowania substancji albo polekowe upośledzenia funkcji 
poznawczych; należy dążyć do ustalenia, czy osoba przyjmująca substancję była lub 
mogła być świadoma rodzaju i rozmiarów szkód.
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F1x.3 - Zespół abstynencyjny

• Grupa objawów o różnej konfiguracji i nasileniu występujących po 
całkowitym lub częściowym wycofaniu substancji używanej w sposób 
powtarzany, zwykle długotrwały i/lub w wysokich dawkach. Początek i 
przebieg zespołu abstynencyjnego jest  ograniczony w czasie i związany z 
rodzajem substancji oraz dawką przyjętą bezpośrednio przez 
rozpoczęciem abstynencji. Zespół abstynencyjny może być powikłany 
drgawkami.

• W rozpoznaniu zespołu abstynencyjnego można podać dane posługując 
się następującymi kodami pięcioznakowymi (dotyczy lekarzy).

• F1x.30 niepowikłane

• F1x.31 z drgawkami

• F1x4 –Zespół abstynencyjny z majaczeniem. Majaczenie alkoholowe jest 
zazwyczaj skutkiem całkowitego zaprzestania albo zmniejszenia ilości wypijanego 
alkoholu u osób z ciężkim uzależnieniem i długi okresem picia. 

Kodem tym należy oznaczać majaczenie alkoholowe. Jest ono krótkotrwałym, ale 
niekiedy zagrażającym życiu stanem zaburzeń świadomości pochodzenia toksycznego, 
któremu towarzyszą zburzenia somatyczne. 
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Pozostałe stany kliniczne

• F1x.5 zaburzenia psychotyczne – występują w trakcie zażywania SP 
lub krótko po nich).

Grupa objawów psychotycznych występujących w czasie 
przyjmowania substancji psychoaktywnych lub wkrótce po tym, 
obejmuje: żywe omamy (zazwyczaj słuchowe, ale często dotyczą 
więcej niż jednego ze zmysłów), nieprawidłowe utożsamianie osób, 
urojenia i/lub nastawienia odnoszące (często paranoidalne lub 
prześladowcze),  zaburzenia psychomotoryczne (pobudzenie lub 
słupienie) i zaburzenia afektu, który może się wahać od intensywnego 
strachu do ekstazy. Świadomość jest zazwyczaj niezaburzona, choć 
czasami może występować różnego stopnia przymglenie 
świadomości (nie osiąga poziomu splątania). Zaburzenia najczęściej 
ustępują, przynajmniej częściowo, w ciągu miesiąca, a całkowicie –
w okresie do 6 miesięcy.
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• F1x.6 zespół amnestyczny – głownie dotyczy zaburzeń 
pamięci świeżej

Zespół objawów związanych z przewlekłymi znacznymi 
zaburzeniami pamięci świeżej. Pamięć wydarzeń dawnych 
jest czasem upośledzona, podczas gdy przypominanie 
natychmiastowe jest zachowane. Zaburzenia poczucia 
czasu i kolejności wydarzeń są zwykle wyraźne, podobnie 
jak trudności w zapamiętywaniu nowego materiału. Mogą 
występować konfabulacje, ale nie zawsze. Inne funkcje 
poznawcze są zwykle stosunkowo dobrze zachowane a 
defekty pamięci – nieproporcjonalnie duże w stosunku do 
innych zaburzeń. 
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• F1x.7 rezydualne i późno ujawniające się zaburzenia psychotyczne

Zaburzenia, w których spowodowane alkoholem lub substancjami 
psychoaktywnymi zmiany w zakresie procesów poznawczych, afektu, 
osobowości lub zachowania utrzymują się dłużej niż trwa okres 
bezpośredniego działania tych substancji. 

• F1x.8 Inne zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania

Kodem tym należy oznaczać wszystkie inne zaburzenia, w których 
stwierdzono, że substancja psychoaktywna bezpośrednio wpływa na 
ich wystąpienie, które jednak nie spełniają kryteriów żadnego z 
wymienionych wyżej zaburzeń. 

• F1x.9 Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania nieokreślone

Powyższe rozpoznania stanów klinicznych mogą diagnozować jedynie lekarze. 
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F10.x – ostre zatrucie alkoholem

F1x.x – ostre zatrucie SP
• F10.0 ostre zatrucie alkoholem

• .00 niepowikłane

• .01 z urazem lub innym uszkodzeniem ciała

• .02 z innymi powikłaniami medycznymi

• .03 z majaczeniem

• .04 z zaburzeniami postrzegania

• .05 ze śpiączką

• .06 z drgawkami

• .07 zatrucie (upicie) patologiczne

• F10.1 używanie szkodliwe alkoholu
Powyższe informacje są dla lekarzy i osób zajmujących się naukowo 
diagnozowaniem. 
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F10.2 – zespół uzależnienia od alkoholu

F1x.2 – zespół uzależnienia od SP*
• F10.2 zespół uzależnienia

• .20 aktualne utrzymywanie abstynencji
• .21 aktualne utrzymywanie abstynencji, ale w środowisku 

ochraniającym np. w hostelu
• .22 aktualne w nadzorowanym kliniczne programie podtrzymującym 

lub substytucyjnym (uzależnienie kontrolowane)
• .23 aktualne utrzymywanie abstynencji, ale w związku z terapią lekami 

awersyjnymi lub blokującymi działanie substancji psychoaktywnych np. 
Anticol

• .24 aktualne używanie substancji psychoaktywnych (aktywne 
uzależnienie = faza picia)

• .25 używanie ciągłe
• .26 używanie okresowe (dipsomania)

(numeracja od F11 do F18)
*Powyższe stany kliniczne dają możliwość dookreślania stanu danego pacjenta. 
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Diagnozowanie uzależnień wg ICD-10

• Poniższa tabela umożliwia połączenie poszczególnych 
kategorii diagnostycznych (rzędy) np. F10 (A) – alkohol ze 
stanami klinicznymi (kolumny)

• Przedstawiono tutaj najczęściej występujące rozpoznania 
np. F10.2 i F19.2 (uzależnienie od alkoholu i 
politoksykomania) oraz rozpoznania wymagając 
omówienia na warsztacie dotyczącym diagnostyki 
uzależnień np. F10.0, F11.1 czy F18.1
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PF19.2F19

RF18.1F18

NF17

HF16

KOFF15

KOKF14

U+NF13

THCF12

OF11.3F11.1F11

AF10.2F10.0F10

F1x.9F1x.8F1x.7F1x.6F1x.5F1x.4F1x.3F1x.2F1x.1F1x.0F1x.
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Politoksykomania F19 i inne 

wieloczynnikowe terminy diagnostyczne
Politoksykomania F19 – zaburzenia psychiczne i zaburzenia 
zachowania spowodowane używaniem kilku substancji lub 
używaniem innych substancji psychoaktywnych.

Tę diagnozę używamy w przypadkach, gdy substancje były 
przyjmowane w sposób chaotyczny i bez zwracania uwagi na ich 
rodzaj oraz gdy działanie kilku substancji było trudne do oddzielania.

• Uzależnienie krzyżowe – występuje podobny mechanizm działania 
biochemicznego przy stosowaniu alkoholu lub benzodiazepin (BDZ) 
(np. Relanium) – stąd stosuje się BDZ w detoksykacji od alkoholu

• Podwójna diagnoza (współwystępowanie uzależnienia 
chemicznego F10-F19 i choroby psychicznej – najczęściej F20-F39 tj. 
grupa schizofrenii lub zaburzeń afektywnych)

• „Multiuzależnienie” występowanie kilku form uzależnień np. uzależnienie chemiczne i 
behawioralne i zaburzenia psychiczne – termin własny. 
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Kryteria diagnostyczne zaburzeń psychicznych i 

zachowania spowodowanych używaniem alkoholu wg. 

Światowej Organizacji Zdrowia (ICD – 10)

• Warunki diagnozy uzależnienia: 

• Trzy lub więcej z następujących objawów 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.

• Alkohol stanowi model do prowadzenia diagnostyki wszystkich uzależnień od SP.

• Poniżej przedstawiono definicje sześciu objawów uzależnień na przykładzie 
alkoholu. Do każdego objawu można „wstawić” inne SP niż alkohol.
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Kryteria diagnostyczne zaburzeń psychicznych i 

zachowania spowodowanych używaniem alkoholu 

wg. Światowej Organizacji Zdrowia (ICD – 10)
Występowanie co najmniej trzech z poniższej listy objawów, przez jakiś czas w ciągu 

ostatniego roku lub utrzymywanie się ich w przeszłości, przez okres jednego miesiąca:
1. silne pragnienie (“głód”) lub poczucie przymusu picia alkoholu;
2. subiektywne przekonanie o mniejszej możliwości kontrolowania zachowań związanych z 

piciem alkoholu tj. trudności w: 
• powstrzymywaniu się od picia,
• kontrolowaniu ilości wypijanego alkoholu;
• kontrolowaniu długości picia (“ciągu”),

3. obecność fizjologicznych objawów zespołu odstawienia (abstynencyjnego) 
występujących po przerwaniu lub zmniejszeniu ilości wypijanego alkoholu albo picie 
alkoholu ze świadomością, że objawy odstawienia ulegną złagodzeniu;

4. wzrost tolerancji na alkohol;
5. postępujące zaniedbywanie alternatywnych źródeł przyjemności lub dotychczasowych 

zainteresowań na rzecz zdobywania alkoholu, picia oraz odwracania następstw picia 
alkoholu;

6. picie alkoholu pomimo szkodliwych następstw (fizycznych i psychicznych),  o których 
wiadomo, że mają związek z piciem alkoholu.
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Kryteria diagnostyczne zaburzeń psychicznych i 

zachowania spowodowanych używaniem alkoholu wg. 

Światowej Organizacji Zdrowia (ICD – 10)

2.subiektywne przekonanie o mniejszej możliwości kontrolowania 
zachowań związanych z piciem alkoholu tj. trudności w: 

• powstrzymywaniu się od picia,
• kontrolowaniu ilości wypijanego alkoholu;
• kontrolowaniu długości picia (“ciągu”),

3.obecność fizjologicznych objawów zespołu odstawienia 
(abstynencyjnego) występujących po przerwaniu lub 
zmniejszeniu ilości wypijanego alkoholu albo picie alkoholu ze 
świadomością, że objawy odstawienia ulegną złagodzeniu;

4.wzrost tolerancji na alkohol;

• Uwaga! w praktyce klinicznej dla prawidłowego diagnozowania uzależnień w 
szczególności należy zwrócić uwagę na powyższe kryteria. 
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Kryteria diagnostyczne zaburzeń psychicznych i 

zachowania spowodowanych używaniem alkoholu wg. 

Światowej Organizacji Zdrowia (ICD – 10)

1. silne pragnienie (“głód”) lub poczucie przymusu picia 
alkoholu;

5. postępujące zaniedbywanie alternatywnych źródeł 
przyjemności lub dotychczasowych zainteresowań na rzecz 
zdobywania alkoholu, picia oraz odwracania następstw picia 
alkoholu;

6. picie alkoholu pomimo szkodliwych następstw (fizycznych i 
psychicznych),  o których wiadomo, że mają związek z piciem 
alkoholu.

Powyższe kryteria są równie istotne, ale należy zwrócić uwagę na większy ich 
subiektywizm. 
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Narzędzia służące diagnostyce substancji 

psychoaktywnych

1. Wywiad

2. Diagnozowanie (nozologiczne)

3. Testy przesiewowe

4. Testy diagnostyczne

5. Badania dodatkowe (laboratoryjne)
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Jak sprawdzić czy picie jest bezpieczne? –

Diagnozowanie osób nie uzależnionych

• Limity picia o niskim ryzyku szkód (rekomendacja WHO)

• Testy przesiewowe np. AUDIT (WHO)

• Kontrola stężenia alkoholu we krwi
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TEST CAGE

1. Czy zdarzały się w Twoim życiu takie okresy, kiedy 
odczuwałeś/aś konieczność ograniczenia alkoholu?

2. Czy zdarzało się, że różne osoby z otoczenia denerwowały 
Cię uwagami na temat Twojego picia?

3. Czy zdarzało się, że odczuwałeś wstyd lub wyrzuty sumienia z 
powodu Twojego picia?

4. Czy zdarzało się, ze rano po przebudzeniu pierwsza rzeczą 
było dla Ciebie wypicie alkoholu dla uspokojenia lub 
pozostawienia na nogi?

Dwie pozytywne odpowiedzi – możliwość występowania 
uzależnienia, jednak należy dopytać o tolerancje, próby 
kontrolowania. 
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TEST MAST

1. Czy uważasz, że pijesz w taki sposób jak większość ludzi?

2. Czy Twoi przyjaciele bądź krewni uważaj, że Twoje picie nie mieści się w normie?

3. Czy kiedykolwiek brałeś udział w spotkaniach AA.

4. Czy straciłeś kiedykolwiek dziewczynę lub przyjaciela z powodu picia?

5. Czy miałeś kiedykolwiek kłopoty w pracy z powodu alkoholu?

6. Czy z powodu picia zaniedbywałeś obowiązki, spawy rodzinne, czy opuściłeś prace kilka 
dni pod rząd?

7. Czy miałeś kiedykolwiek delirium tremens (majaczenie alkoholowe), nasilone drżenia, 
czy po nadużyciu alkoholu słyszałeś głosy lub widziałeś nieistniejące rzeczy?

8. Czy z powodu picia zwracałeś się kiedykolwiek do kogokolwiek z prośbą o radę?

9. Czy przebywałaś kiedykolwiek w szpitalu z powodu picia?

10. Czy byłeś kiedykolwiek zatrzymany za prowadzenie pojazdu po użyciu alkoholu lub czy 
kiedykolwiek prowadziłeś pojazd po wypiciu alkoholu?

Udzielenie co najmniej 5 twierdzących odpowiedzi – uzależnienie od alkoholu. 
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Co to znaczy rozsądny limit picia?

• Dla mężczyzn – nie więcej niż 4 standardowe porcje 5 razy 
w tygodniu (czyli razem do 20 porcji w tygodniu)

• Dla kobiet – nie więcej niż 2 standardowe porcje 5 razy w 
tygodniu (czyli do 10 porcji w tygodniu)

• 2 dni w tygodniu muszą być bez alkoholu

• Są to kryteria WHO dla picia o niskim ryzyku szkód.
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Poziom ryzyka szkód związany z piciem 

alkoholu

Poziom ryzyka Całkowite spożycie (g/dzień)

Mężczyźni Kobiety

Niskie ryzyko 1-40 1-20

Średnie ryzyko >40-60 >20-40

Wysokie ryzyko >60-100 >40-60

Bardzo wysokie ryzyko >100 >60
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Kobiety i alkohol

Alkohol działa inaczej (bardziej toksycznie) na organizm
kobiety niż mężczyzny, a ryzyko negatywnych

konsekwencji spożywania alkoholu przez kobiety jest 
znacznie większe. Ryzyko to rośnie wraz ze wzrostem ilości

wypijanego alkoholu.

Jeśli kobieta waży tyle samo co mężczyzna, to po
wypiciu identycznej porcji alkoholu jego

koncentracja w jej organizmie będzie o 40% 
większa. 
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Limity spożywania alkoholu o niskim ryzyku 

szkód - kobiety

Jeżeli pijesz alkohol codziennie to:

- powinnaś zachować co najmniej dwa dni abstynencji w tygodniu (najlepiej dzień

po dniu),

- nie przekraczaj granicy 2 porcji standardowych (tzn. 20 g czystego, 100% 

alkoholu) dziennie. Dwie porcje alkoholu to: 1 półlitrowe piwo, 1 kieliszek wina o 
pojemności 200ml lub 60ml wódki.

W ciągu tygodnia nie pij więcej niż 140 g czystego alkoholu, co jest równoważne z 7

półlitrowymi butelkami piwami, niecałymi dwoma butelkami wina (o pojemności

0,75 l) lub 420 ml wódki (ok. 4/5 półlitrowej butelki wódki).

Pijąc okazjonalnie nie przekraczaj jednorazowo 4 porcji standardowych (40g 

czystego alkoholu), tzn. nie wypijaj przy jednej okazji więcej niż dwie półlitrowe
butelki piwa, 2 kieliszki wina o pojemności 200ml każdy lub 120 ml wódki.
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Limity spożywania alkoholu o niskim ryzyku 

szkód - mężczyźni

Jeżeli pijesz alkohol codziennie to:

- powinieneś zachować co najmniej dwa dni abstynencji w tygodniu (najlepiej dzień po

dniu),

- nie przekraczaj granicy 4 porcji standardowych (tzn. 40g czystego, 100% alkoholu) 

dziennie. Cztery porcje alkoholu to: 2 półitrowe piwa, 2 kieliszki wina o pojemności 200ml 

lub 120ml wódki.

W ciągu tygodnia nie pij więcej niż 280g czystego alkoholu, co jest równoważne z ok. 13 
półlitrowymi butelkami piwa, nieco ponad 3 butelkami wina (o pojemności 0,75 litra) lub 1 i 

3/5 półlitrowej butelki wódki (0,8 l wódki).

Pijąc okazjonalnie nie przekraczaj jednorazowo 6 porcji standardowych (60g czystego

alkoholu), tzn. nie wypijaj przy jednej okazji więcej niż 3 półlitrowe butelki piwa, 3 kieliszki

wina o pojemności 200ml każdy lub 180 ml wódki
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AUDIT

TEST ROZPOZNAWANIA ZABURZEŃ ZWIĄZANYCH Z PICIEM 
ALKOHOLU

Jest to kwestionariusz składający sie z zestawu pytań
dotyczących modelu spożywania alkoholu przez

respondenta
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TEST AUDIT

1. Jak często pije Pan/Pani napoje zawierające 

alkohol?

0-nigdy, 

1- raz w miesiącu lub rzadziej, 

2-dwa do czterech razy w miesiącu, 

3-lub trzy razy w tygodniu, 

4-cztery lub więcej razy w tygodniu

4. Jak często w ostatnim roku nie mógł Pan/Pani 

zaprzestać picia po jego rozpoczęciu?

0 – nigdy

1 – rzadziej niż raz w miesiącu

2 – około raz w miesiącu

3 – około raz w tygodniu

4 – codziennie lub prawie codziennie

2. Ile standardowych porcji zawierających alkohol

wypija Pan/Pani w dniu w który Pan/Pani pije?

0-1-2 porcje

1- 3-4 porcje

2- 5-6 porcji

3- 7-9 porcji

4- 10 lub więcej porcji

5. Jak często w ciągu ostatniego roku z powodu 

picia alkoholu zrobił Pan/Pani coś niewłaściwego, 

co naruszyło przyjęte w Pana/Pani środowisku

normy postepowania?

0 – nigdy

1 – rzadziej niż raz w miesiącu

2 – około raz w miesiącu

3 – około raz w tygodniu

4 – codziennie lub prawie codziennie

6. Jak często w ostatnim roku potrzebował Pan/Pni 

napić si alkoholu rano następnego dnia po 

„dużym piciu”, aby móc dojść do siebie?

0 – nigdy

1 – rzadziej niż raz w miesiącu

2 – około raz w miesiącu

3. Jak często wypija Pan/Pani sześć lub więcej 

porcji alkoholu podczas jednego dnia?

0- nigdy

1- rzadziej niż raz w miesiącu

2- około raz w miesiącu

3- około raz w tygodniu
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7. Jak często w ostatnim roku miął  Pan/Pani 

poczucie winy lub wyrzuty sumienia po piciu 

alkoholu?

0 – nigdy

1 – rzadziej niż raz w miesiącu

2 – około raz w miesiącu

3 – około raz w tygodniu

4 – codziennie lub prawie codziennie

9. Czy kiedykolwiek Pan/Pani lub ktoś inny doznał

jakiegoś urazu fizycznego w wyniku Pana/Pani 

picia?

0 – nie

2 – tak, ale nie w ostatnim roku

4 – tak, w ostatnim roku

8. Jak często w ostatnim roku nie mógł Pan/Pani 

przypomnieć sobie, co zdarzyło się poprzedniego 

dnia lub nocy, z powodu picia?

0 – nigdy

1 – rzadziej niż raz w miesiącu

2 – około raz w miesiącu

3 – około raz w tygodniu

4 – codziennie lub prawie codziennie

10. Czy ktoś z rodziny, lekarzy lub innych 

pracowników służby zdrowia interesował się 

Pana/Pani piciem albo sugerował jego 

ograniczenie?

0 – nie

2 – tak, ale nie w ostatnim roku

4 – tak, w ostatnim roku

Suma punktów – w przypadku wyniku 8 lub więcej punktów sięgnij do odpowiedniego rozdziału 

podręcznika. 
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Test AUDIT

Wykonując test pamiętaj :

•Dokładnie odczytaj kolejne pytania, uważnie zanotuj
odpowiedzi pacjenta.

• Rozpocznij zadawanie pytań od słów: Zamierzam teraz zadać
Panu/Pani kilka pytań dotyczących Pana/Pani kontaktów z 
alkoholem w okresie ostatniego roku.

• Wyjaśnij co rozumiesz pod pojęciem napoje alkoholowe,posłuż
sie przykładami. Wyjaśnij co to jest porcja standardowa (1 
porcja to 25 ml 40% wódki, lub ekwiwalent innego napoju
alkoholowego).

• Zanotuj liczbę punktów.

110



Test AUDIT

Wynik:

Do 7 punktów – picie o niskim ryzyku szkód

Od 8 do 15 punktów – picie ryzykowne

Od 16 do 19 punktów – picie szkodliwe

20 i więcej punktów – podejrzenie uzależnienia od alkoholu
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Testy diagnostyczne

1. W uzależnieniach do diagnozowania rzadziej stosuje się 
testy kwestionariuszowe

2. Powodem tego jest duża swoistość i czułość objawów 
uzależnienia

3. Przykładem testu diagnostycznego jest Test J. Kasprzaka i 
współ.

4. Znacznie częściej stosuje się testy laboratoryjne.
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Na czym polega diagnozowanie?

Zebranie wywiadu/rozmowa wstępna z pacjentem

(Co Pani/Panu dolega?)

Opis objawów/cech uzależnienia

(Czy możemy stwierdzić występowanie objawów 
uzależnienia?)

Postawienie diagnozy nozologicznej

(Jaką diagnozę możemy postawić?)

Dylematy diagnozy różnicowej

(Czy na pewno postawiliśmy prawidłową diagnozę?)
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Przychodzi pacjent do terapeuty…

I kontakt z pacjentem

diagnozowanie motywowanie do terapii

diagnoza nozologiczna diagnoza problemowa

na ile pacjent jest gotowy/zdolny 

do podjęcia terapii?

Lekarz np. POZ terapeuta

Lekarz psychiatra – PLU (specjalista) instruktor, specjalista

lekarz, inni

Część warsztatowa
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Co terapeuta uzależnień powinien 

wiedzieć o badaniu 

psychiatrycznym i psychopatologii

Badanie psychiatryczne

• Badanie podmiotowe – wywiad

• Badanie przedmiotowe – ocena stanu psychicznego

• Rozpoznanie zaburzeń psychicznych lub ich 
nieobecność
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Badanie podmiotowe

Rozmowa z pacjentem, jego narracja, relacja

1. Powód zgłoszenia do lekarza lub przyjęcia do szpitala –

bezpośrednia przyczyna i okoliczności: data, jak trafił? Kto 

skierował? Dlaczego? Czy wyraża zgodę na badanie?

2. Główne skargi/aktualne problemy – dosłowna relacja od 

pacjenta.

3. Historia głównego problemu – od kiedy? Jak to się zaczęło? 

Jak się zmieniło w czasie?
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Badanie podmiotowe cd.
4. Historia obecnej choroby i leczenia psychiatrycznego – początek 

choroby/zaburzeń, okoliczności, dotychczasowe leczenie – od kiedy? 

Rozpoznanie/a, rodzaj i miejsce leczenia, hospitalizacje, leki i psychoterapia 

lub inne metody leczenia stosowane w przeszłości, aktualnie przyjmowane 

leki.

5. Historia leczenia somatycznego (wywiad medyczny) – przebyte choroby, 

urazy, zatrucia i wypadki, utraty przytomności, ich leczenie, przyjmowane 

leki, hospitalizacje. 

6. Używanie substancji psychoaktywnych – alkohol, tytoń, narkotyki, 

dopalacze, kawa
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Badanie podmiotowe cd.

7. Wywiad rodzinny – choroby psychiczne i poważne somatyczne u 

najbliższych krewnych, samobójstwa w rodzinie, znaczące wydarzenia, 

istotne problemy w relacjach w rodzinie. 

8. Życiorys/anameneza osobista – ciąża i poród (jeśli pacjent wie), 

rozwój w okresie wczesnodziecięcym, adaptacja, nauka i reakcje w 

okresie szkoły, dojrzewanie, studia, uzyskane wykształcenie, praca, role 

zawodowe, społeczne, małżeństwo, dzieci, aktualne relacje i konflikty, 

znaczące wydarzenia życiowe.

9. Aktualna sytuacja prawna. 
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Badanie przedmiotowe

Ocena aktualnego stanu psychicznego

1. Wygląd i zachowanie

2. Kontakt werbalny i pozawerbalny

3. Świadomość

4. Nastój, afekt

5. Napęd, aktywność

6. Zaburzenia treści i formy myślenia
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Badanie przedmiotowe cd.

6. Zaburzenia spostrzegania

7. Zaburzenia rytmów biologicznych: sen, apetyt, okołodobowe 

wahania samopoczucia

8. Myśli i zamiary samobójcze

9. Ocena funkcji poznawczych: orientacja, pamięć, uwaga, 

intelekt

10. Krytycyzm, wgląd, stosunek do leczenia
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Podstawowa zasada oceny stanu 

psychicznego.

• Nie przeoczyć objawów rozpoczynającej się choroby, ale

• Nie dopatrywać się psychopatologii tam, gdzie jej nie ma

Uwaga dla terapeutów!

Jeśli stan psychiczny i zachowanie pacjenta budzi twoje 
wątpliwości – odeślij do lekarza (lekarza psychiatry)
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Testy laboratoryjne - diagnostyczne

W rozpoznawaniu nadużywania alkoholu lub picia problemowego 
użyteczne mogą być również niektóre testy laboratoryjne. Badanie 
aktywności gamma-glutamylo-transpeptydazy (GGTP), ocena 
makrocytozy (MCV), oznaczanie transaminazy asparginowej (AspAT) i
alaminowej (AIAT) są łatwym i tanim narzędziem laboratoryjnym, 
mogącym dostarczyć informacji na temat aktualnego, nadmiernego 
picia alkoholu, zwłaszcza jeśli stosuje się je w połączeniu ze 
wskaźnikami psychospołecznymi.

Należy wspomnieć, iż klinicyści wielokrotnie podkreślali znaczenie 
objawów somatycznych w procesie diagnozowania picia 
szkodliwego. Chodzi o drżenie rąk, odbiegające od normy 
unaczynienie skóry, zmiany w obrębie błon śluzowych (np. zapalenie 
spojówek) oraz jamy ustnej (np. zapalenia języka). Mimo, iż żadna z 
wymienionych procedur nie uzyskała pełnej akceptacji, każda 
posiada szereg zalet. Zwłaszcza gdy stosuje się ją w połączeniu z 
innymi bądź w odpowiednich warunkach. 
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Badania labolatoryjne dla innych SP

Do diagnozowania innych SP stosuje się testy z moczu lub śliny. 

Do najczęstszych rutynowych badań przy podejrzeniu używania SP 
należą testy na:

• Opiaty, 

• Kannabinole (THC), 

• Benzodiazepiny,

• Barbiturany,

• Kokainę, 

• Amfetaminę,

• Halucynogeny i inne.

Większość SP znajdujących się w tzw. grupie dopalaczy nie ma 
specyficznych testów diagnostycznych (laboratoryjnych).
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DSM a ICD

Obecnie na świecie istnieją dwa uznane systemy 
klasyfikacyjne DSM – amerykański i ICD – Światowej 
Organizacji Zdrowia.

Ze względu na ogromy postęp w medycynie w ostatnich 
dziesięcioleciach oba systemy ulegają znacznym zmianom, 
dotyczy to również uzależnień. Obecnie obowiązuje DMS –
5 oraz ICD – 10.

Cechą dotychczasowych systemów było tworzenie 
jednoznacznych kryteriów np. trzech objawów 
występujących w ciągu ostatnich 12 miesięcy (dla 
uzależnień).

124



DSM IV Alcohol Abuse Nadużywanie 

alkoholu
Bez cech uzależnienia, dezadaptacyjny styl picia alkoholu 
prowadzący do znaczącego klinicznie upośledzenia 
funkcjonowania lub cierpienia, ujawniający się co najmniej 
jednym z następujących objawów:

1. Kontynuowanie picia pomimo problemów społecznych lub 
interpersonalnych,

2. Używanie ryzykowne (np. prowadzenie samochodu w stanie 
intoksykacji alkoholowej),

3. Częste epizody picia prowadzące do problemów z 
funkcjonowaniem w głównych rolach życiowych,

4. Problemy prawne.
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DSM-IV Alcohol Dependence

Uzależnienie od alkoholu
Dezadaptacyjny styl picia alkoholu prowadzący do znaczącego klinicznie upośledzenia 

funkcjonowania lub cierpienia, ujawniający się pod postacią co najmniej 3 spośród 

poniższych objawów w okresie 12 miesięcy:

1. Picie w większych ilościach lub dłużej niż zamierzano.

2. Uporczywe pragnienie lub nieskuteczne próby ograniczenia lub przerwania picia.

3. Duża ilość czasu poświęcana na picie alkoholu lub dochodzenia do siebie po 

wypiciu.

4. Porzucanie lub zaniedbywanie ważnych aktywności z powodu picia.

5. Kontynuowanie picia pomimo wiedzy o poważnych konsekwencjach fizycznych lub 

psychologicznych.

6. Tolerancja (wzrost).

7. Zespół abstynencyjny lub picie w celu uniknięcia lub złagodzenia jego objawów.
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DSM-IV     DSM-5 – co się zmieniło?

Nazwa:

• Nadużywanie i Uzależnienie nie są już kategoriami 
diagnostycznymi

• Zaburzenie Używania Substancji Psychoaktywnych (ZUSP): 
z połączenia nadużywania i uzależnienia.

Sposób diagnozowania

• Obecnie jest to kontinuum tzn. mała ilość objawów to 
łagodna postać, duża ilość objawów to umiarkowana 
bądź ciężka postać zaburzeń.
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DSM-IV     DSM-5 – co się zmieniło?

• Liczba objawów

Trzeba stwierdzić co najmniej 2 z 11 objawów, żeby 
rozpoznać ZUSP

Łagodne = 2-3 objawy

Umiarkowane  = 4-5 objawów

Ciężkie = 6 lub więcej objawów
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DSM-5 Substance Use Disorder. Zaburzenia 

używania substancji psychoaktywnych

1. Tolerancja

2. Zespół abstynencyjny

3. Używanie większych ilości SP i przez dłuższy okres niż 
zamierzono

4. Uporczywe pragnienie lub nieskutecznie wysiłki w celu 
ograniczenia lub kontroli używania SP

5. Większość czasu poświęcana na aktywność związaną z 
używaniem SP

6. Zaniedbywanie aktywności społecznych z powodu 
używania SP
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DSM-5 Substance Use Disroder. Zaburzenia 

używania substancji psychoaktywnych

7. Kontynuowanie przyjmowania SP pomimo powodowanych 
(lub nasilanych)  przez nią problemów somatycznych lub 
psychologicznych

8. Używanie SP wiąże się z zaniedbywaniem obowiązków 
wynikających z pełnionych ról

9. Używanie SP w sytuacjach związanych z wysokim ryzykiem 
lub zagrożeniem fizycznym

10. Kontynuowanie przyjmowania SP pomimo powodowanych 
(lub nasilanych) problemów w relacjach interpersonalnych

11. Głód (craving), silne pragnienie lub przymus przyjmowania
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ICD 11 – zaburzenia wywołane używaniem 

substancji lub zachowania nałogowe

Tak gwałtowny rozwój używania różnych substancji psychoaktywnych będzie 
odzwierciedlony w najbliższej 11 rewizji Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji 
Chorób i Problemów Zdrowotnych – ICD. W porównaniu z obecnie obowiązującym 
ICD-10 zebrano znacznie więcej grup substancji. Poniżej podkreślono nowe grupy, 
dotychczas nie występujące. 

Zaburzenia w związku (due to) z używaniem substancji

• 6B40 – zaburzenia związane z używaniem alkoholu,
• 6B41 - …konopii indyjskich

• 6B42 - …syntetycznych kannabinoidów

• 6B43 - …opioidów

• 6B44 - …substancji uspakajających, nasennych i p/lękowych

• 6B45 - …kokainy

• 6B46 - …stymulantów, w tym: amfetaminy, metamfetaminy i metkatynonu
• 6B47 - ..syntetycznych katynonów
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ICD 11 - zaburzenia wywołane używaniem 

substancji lub zachowania nałogowe

• 6B48 – w związku z używaniem kofeiny

• 6B49 – … substancji halucynogennych

• 6B4A – …nikotyny

• 6B4B  - …lotnych rozpuszczalników

• 6B4C – …MDMA lub podobnych substancji w tym MDA

• 6B4D – … leków dysocjacyjnych włącznie z ketaminą i enicyklidyną (PCP)

• 6B4E – … innych konkretnych substancji lub wielu PSA

• 6B4F -… nieznanych lub niewyspecyfikowanych substancji PSA

• 6B4G - …substancji niepsychoaktywnych

• 6B4Y – … inne konkretne zaburzenia związane z używaniem substancji

• 6B4Z - zaburzenia związane z używaniem substancji niewyspecyfikowanych
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ICD - 11

• Obecnie proponowany system klasyfikacji jest bardzie otwarty i 
elastyczny ze względu na możliwość zakwalifikowania w jego 
ramach zaburzeń spowodowanych przez praktycznie każdą 
substancję, nawet taką, która jeszcze nie istnieje. Innym 
istotnym elementem jest np. propozycja opisowa traktowania 
zaburzeń wywołanych przez substancje oraz ich natężenia –
od stopnia niewielkiego do wysokiego. 

• W ramach ICD-11 i DSM-5 włączono uzależnienia 
behawioralne (patologiczny hazard i gaming w ICD-11 a patologiczny 
hazard w DSM-5) do grupy uzależnień co całkowicie zmienia 
definiowanie uzależnień w których nie musi być udziału 
substancji psychoaktywnych.
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Podsumowanie

• Diagnoza nozologiczna:
• Jest podstawowym warunkiem udzielania świadczeń w 

lecznictwie uzależnień wobec NFZ

• W Polsce oparta jest o kryterium ICD-10 (3 lub 4 znakowa np. F10 
lub F10.2)

• Należy odróżniać kryteria ICD-10 od innych objawów i kryteriów 
innych typologii.

• Należy prowadzić diagnostykę różnicową w stosunku do innych 
uzależnień, innych chorób psychicznych lub somatycznych 
(domena lekarzy).
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