nasze doświadczenia
U wielu dorosłych osób, które wychowały się w rodzinie z problemem uzależnień, rozpoznajemy
konsekwencje przewlekłego, chronicznego urazu psychicznego, który był ich udziałem w rodzinie pochodzenia
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POMAGANIE
PO
MAGANIE OSOBOM
UZALEŻNIONYM
Z SYNDROMEM DDA
Nasz artykuł stanowi opartą o własne
doświadczenia próbę opisania specyficznych zjawisk, zaobserwowanych
w procesie
diagnostyczno–motywacyjnym oraz w przebiegu terapii, kiedy mamy do czynienia z pacjentem,
u którego równolegle występują objawy zespołu uzależnienia od alkoholu i trudności charakterystyczne dla
DDA. Świadomi priorytetu pomagania tym osobom poprzez leczenie ich
uzależnienia, zauważyliśmy przy okazji
tego procesu pewne wspólne, charakterystyczne dla nich wątki, pojawiające
się na różnych etapach pracy: motywacyjnym, diagnostycznym i terapeutycznym.

Pojęcia i klasyﬁkacje

złagodzenia objawów neurotycznych
czy psychotycznych, a typ 4 dotyczy
osób z uszkodzeniami organicznymi,
używających alkoholu od dzieciństwa
(za: Cierpiałkowka, 2000).
Kolejną ważną klasyfikację sformułował Zucker na przełomie lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych ubiegłego wieku (za: Cierpiałkowska, 2000),
rozróżniając:
• typ antyspołeczny (występuje obciążenie rodzinne, wczesny początek
i ciężki przebieg choroby);
• typ kumulacyjny (uzależnienie ma
pierwotny charakter, inne zaburzenia pojawiają się z czasem);
• typ rozwojowy (znaczne picie alkoholu w okresie adolescencji i ustanie
procesu w miarę dorastania);
• typ leczący zaburzenia afektywne za
pomocą używania alkoholu.
Tego rodzaju klasyfikacje wyraźnie
pokazują i potwierdzają, obserwowaną
również przez praktyków, złożoność
zjawisk psychopatologicznych i psychospołecznych powiązanych z rozwijaniem się uzależnienia od alkoholu.
Stawia to diagnostę przed koniecznością przyjęcia klinicznej perspektywy
w patrzeniu na osobę uzależnioną.

Zespół uzależnienia od alkoholu jest
zjawiskiem o charakterze przewlekłym i postępującym. Stopniowo może
ono stawać się przyczyną innych zaburzeń organicznych i psychicznych
lub też, poprzez towarzyszenie innym
problemom osobistym, modyfikować
i wzmacniać ich przebieg. W związku z tym badacze skoncentrowani na
zjawisku uzależnienia od alkoholu już
stosunkowo dawno zauważyli różnorodność tego zjawiska w odniesieniu
Jak rozumiemy
do indywidualnych cech osób pijących
syndrom DDA?
(Janowski R., Diagnoza uzależnienia
od alkoholu, w: Uzależnienia w prak- „Nie mając możliwości rozwoju jako
zdrowe i pełne osoby w zaburzonym
tyce klinicznej, 2007, s. 40).
Interesujący jest podział typów al- systemie rodzinnym, dzieci alkoholików wyrastają na nieprawidłowo funkkoholizmu Lescha. Akcentuje on
cjonujących dorosłych” (S.Wegscheiger
współzależność zespołu uzależnienia
od alkoholu z innymi zaburzeniami – Cruse, s. 237); prezentują, więc m.in.
problemy wynikające z niezaspokojepsychicznymi. I tak – typ 1 dotyczy
nia potrzeb, niskiego poczucia własnej
jedynie alkoholizmu właściwego, bez
wartości, silnego poczucia skrzywdzeobciążeń rodzinnych i z wczesnymi
objawami uzależnienia, typ 2 i 3 doty- nia, słabego wglądu we własne uczucia
i potrzeby, nieumiejętności budowania
czą osób używających alkoholu w celu
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bliskich relacji, skłonności do nadmiernej zależności od innych, kompulsywnych zachowań. S.Wegscheider–Cruse
opisuje to tak: „W życiu samodzielny i odpowiedzialny, wewnątrz siebie
taki dorosły pozostaje przestraszonym
i skrzywdzonym dzieckiem...” (op. cit.,
s. 236). DDA stanowi rodzaj symbolicznego zamknięcia w przeszłości (Sobolewska – Mellibruda Z., w: Skrypt
dla uczestników zajęć STU w roku
1998/99).
U wielu dorosłych osób, które wychowały się w rodzinie z problemem
uzależnień, rozpoznajemy konsekwencje przewlekłego, chronicznego urazu
psychicznego, który był ich udziałem
w rodzinie pochodzenia. Osobista historia życia w rodzinie z problemem
alkoholowym, z jej sztywnymi i niezdrowymi regułami, nierzadko spełnia
kryterium złożonego syndromu pourazowego (Herman J. L., 2000), a mianowicie doświadczenia bycia poddanym
przez wiele miesięcy lub lat totalitarnej kontroli.
Jednocześnie kształtowanie się Ja
w relacji z ważną osobą napotyka
u dzieci alkoholików na znaczące przeszkody. Charakterystyczne w tej relacji
są: deprywacja podstawowych potrzeb
(m. in. przywiązania, bezpieczeństwa,
akceptacji), naruszanie granic, zaniedbanie, nierzadko też opuszczenie.
Osoby z syndromem DDA to osoby
dorosłe, u których siła zapisu traumatycznych wydarzeń życiowych w rodzinie z problemem uzależnień przekroczyła możliwości zaradcze ich systemu samoobrony, zostawiając trwałe
ślady w obrazie siebie i funkcjonowaniu osoby, o cechach złożonego stresu pourazowego, nałożonego na różną
konfigurację cech osobowości. (Litwa
4/2008

2008-08-24, 19:46:44

nasze doświadczenia
A., Diagnozowanie syndromu DDA,
w: Uzależnienia w praktyce klinicznej,
2007, s. 129).
Z naszej praktyki klinicznej wynika,
że w tej grupie pacjentów mamy często
do czynienia z zaburzeniami osobowości (ze względu na wczesny etap zranień i niezaspokajania potrzeb). Wśród
nich obserwujemy m.in. zaburzenia
o charakterze histrionicznym, paranoidalnym, lękowo–depresyjnym, czy
obsesyjno–kompulsywnym.
Badania przeprowadzone na wybranej grupie pacjentów w Krakowskim
Centrum Terapii Uzależnień (Bętkowska – Korpała B., Ryniak J., 2007)
wskazują, że osoby cierpiące na syndrom DDA nie stanowią jednorodnej
grupy pod względem prezentowanej
psychopatologii. Niemal 40% z nich
miało zaburzenia depresyjno–lękowe,
u 20% stwierdzono zaburzenia osobowości, zaś kolejne 20% nie ujawniło
nasilonych objawów zaburzeń zdrowia
psychicznego. Oznacza to, że zakres
prezentowanej przez nich psychopatologii bywa zróżnicowany, co ma decydujące znaczenie dla wyboru formy
proponowanej pacjentom psychoterapii.

nej osoby uzależnienia od alkoholu, jej
styl życia nacechowany był przejawami
trudności adaptacyjnych. Mogły one
także wynikać z traumatycznych doświadczeń z dzieciństwa, których łagodzeniu prawdopodobnie zaczął służyć
alkohol czy inna substancja psychoaktywna.
Dla rozumienia sylwetki osoby uzależnionej warto odwołać się do koncepcji Psychologicznych Mechanizmów
Uzależnienia (PMU) Jerzego Mellibrudy, (Mellibruda J., Sobolewska–Mellibruda Z., 2006). Rozpoznanie działania
PMU już w trakcie procesu diagnozowania niewątpliwie poszerza kliniczne
rozumienie aktualnej sytuacji pacjenta i przybliża możliwość różnicowego
diagnozowania zjawisk wynikających
bezpośrednio ze skutków uzależnienia
od alkoholu od innych patogennych
mechanizmów.
W świetle takiej diagnozy położenie
akcentu na przejawy syndromu DDA
i zaplanowanie pod tym kątem pracy
psychoterapeutycznej nie przyniesie
spodziewanych efektów. Psychotera-

pia DDA, opierająca się na wglądzie
i umiejętności korzystania z informacyjnej funkcji uczuć, nie daje w takim
przypadku znaczącej szansy na leczenie na skutek koniecznego stykania się
pacjenta w trakcie tego procesu z bólem i cierpieniem. Co gorsze, doświadczenia tego rodzaju mogą wzmacniać
siłę PMU, utrudniając utrzymanie abstynencji przez osobę uzależnioną.
Dlatego też wydaje się, że lepiej
jest traktować uzależnienie jako przyczynę trudności życiowych pacjenta
i wyjaśniać dynamiką tej choroby jak
największą ilość jego problemów. Dopiero po ustabilizowaniu abstynencji,
zaakceptowaniu swojej choroby oraz
uzyskaniu nowych kompetencji w psychologicznym i społecznym funkcjonowaniu, można podejmować oddziaływanie psychoterapeutyczne, którego
celem jest przepracowanie traumatycznych zdarzeń i problemów w znaczących relacjach.
Osoby, które trafiają do leczenia
wkrótce po okresie aktywnego kontaktu z alkoholem, poddawane są

Sylwetka psychologiczna
pacjenta uzależnionego
z syndromem DDA
W naszej pracy, ze względu na kontekst
zgłoszenia, wyróżniamy dwie grupy
pacjentów uzależnionych z możliwym
współobecnym syndromem DDA:
• osoby uzależnione, w przypadku
których poznanie kliniczne daje
informację o dużym wpływie pochodzenia z rodziny z problemem
alkoholowym;
• osoby zgłaszające się po pomoc do
poradni DDA, u których, w trakcie
diagnozy, odkrywamy aktualny problem uzależnienia.
W pierwszej grupie pacjentów podstawowym problemem wpływającym
na ich rozumienie i przeżywanie swojej
aktualnej sytuacji życiowej i psychologicznej są deformacje wynikające z aktywnego działania mechanizmów uzależnienia, co praktycznie uniemożliwia
wyodrębnienie historycznej genezy
przeżywanych trudności. Co prawda,
analiza danych z wywiadu uzyskiwanego w trakcie kontaktu z pacjentem,
w wielu przypadkach sugeruje, że
w okresie przed rozwinięciem się u da4/2008
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w pierwszej kolejności behawioralno–poznawczej terapii uzależnienia
od tej substancji. Działanie to ma na
celu zwiększenie umiejętności odraczania nagrody w zakresie emocjonalnym, rozwój praktycznych umiejętności życiowych radzenia sobie z głodem
alkoholu oraz osłabienie siły mechanizmów obronnych dotyczących roli
alkoholu w życiu pacjenta. Dokonuje
się to w trakcie wstępnego i podstawowego etapu leczenia, co łącznie z etapem pracy typu „after care” trwa około
roku. Praca ta służy też osiąganiu przez
pacjentów wglądu w motywy swojego
postępowania, co w znacznej mierze
uelastycznia i urealnia ich adaptację
do wymagań życia. W uzasadnionych
przypadkach terapia jest kontynuowa-

14

terapia_4_8.indd 14

na w postaci udziału w spotkaniach
grupy psychoterapeutycznej. Wiele
osób z doświadczeniem DDA skorzystało w naszym ośrodku z takiej oferty,
co pomagało w ich bieżących trudnościach oraz ułatwiło podejmowanie
osobistych decyzji i brania za nie odpowiedzialności.
Drugą grupę pacjentów uzależnionych z syndromem DDA stanowią osoby, których do korzystania z pomocy
skłoniła wstępna identyfikacja z przejawami syndromu DDA na skutek aktualnie przeżywanych problemów życiowych, czy w związku z potrzebą odblokowania tabu historii swojego dzieciństwa. W przypadku tego kontekstu
skierowania fakt uzależnienia od alkoholu początkowo jest niejako „produk-

tem ubocznym” procesu diagnostycznego. Praca z tymi osobami ujawniła
potrzebę precyzyjnego diagnozowania
i monitorowania sposobu kontaktowania się z substancjami psychoaktywnymi u tych pacjentów. Odbywa się to
na trzech etapach. Można tu wyróżnić:
wstępną diagnozę i kwalifikowanie do
leczenia, diagnozę syndromu DDA
oraz proces psychoterapii DDA.

Etap wstępnej diagnozy
i kwaliﬁkowania do leczenia
Wstępny wywiad zawiera badanie stosunku pacjenta do substancji zmieniających nastrój. Zdarza się, że na podstawie
treści i sposobu odpowiadania na pytania udaje się w tym okresie wskazać
na konieczność dalszej penetracji tego
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problemu. Jednakże najczęściej sfera
ta chroniona jest silnym zaprzeczaniem
i minimalizowaniem,
wzmacnianym
przez wstyd wynikający z trudnej do
przyjęcia identyfikacji z problemem
pijącego rodzica. Jako źródło swojego
cierpienia pacjent uważa trudne przeżycia z dzieciństwa, unikając w ten sposób kontaktu z niepokojem związanym
ze sposobem używania przez niego alkoholu. Problemy osobiste DDA mogą
być używane do obwiniania i odwracania uwagi od aktualnie najważniejszego
zaburzenia. Diagnoza różnicowa jest
tym bardziej istotna, że w zależności od
jej wyniku, stosuje się odmienną ofertę
terapeutyczną, która może być niezgodna z oczekiwaniem pacjenta.

Etap diagnozy syndromu DDA
Proces ten dokonuje się w kontakcie pacjenta z osobą specjalizującą się
w pomaganiu tej grupie pacjentów.
Obejmuje on kilka spotkań. Często
wykorzystywane są w jego trakcie różne pomocnicze narzędzia diagnostyczne, takie jak:
• analiza 35 punktu Listy cech DDA
Jerzego Mellibrudy (ankiety objawowej służącej opisaniu zakresu
przeżywanych przez pacjenta trudności). Punkt ten jest podstawą do
rozmowy na temat kompulsywnych
i nałogowych czynności, w tym picie
alkoholu lub używanie innych substancji psychoaktywnych jest jego
częścią. W związku z tym, że uwaga
diagnosty koncentruje się nie tylko
na problemie alkoholowym, rozmowa o tym jest dla pacjenta mniej
zagrażająca, co ułatwia odkrywanie
objawów uzależnienia,
• następnie pomocne są bardziej zobiektywizowane wyniki pomiaru
skalami dodatkowymi testu MMPI–
2, rutynowo stosowanego przez nas
wobec pacjentów; mowa tu o skali
AAS, APS, MAC–R. Skala AAS jest
homogeniczną skalą, służąca jawnemu potwierdzeniu skłonności do
nadużywania środków psychoaktywnych; skala APS ma mierzyć ukryte
osobowościowe predyspozycje do
rozwijania skłonności do nadużywania środków psychoaktywnych;
podobnie skala MAC–R mierzy
potencjalne skłonności badanego
do nadużywania alkoholu i innych
środków (Kucharski T., Gomula J.,
1998, s. 41),
4/2008
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• przydatne jest również zaproponowanie pacjentowi napisania historii
swoich kontaktów z alkoholem i innymi środkami psychoaktywnymi
na przestrzeni dotychczasowego
życia. Analiza tego materiału ułatwia
diagnozę i ocenę siły mechanizmów
obronnych piszącego oraz wspomaga
zrozumienie swojej sytuacji poprzez
jej zinterpretowanie przez terapeutę,
• kolejnym sposobem ułatwiającym autodiagnozę pacjentów jest ich udział
w zajęciach
psychoedukacyjnych,
których część stanowi spotkanie na
temat uzależnienia. Mogą to być zajęcia wstępne dla osób, które rozważają swoje uzależnienie. Może to być
trudne wyzwanie z powodu współuczestniczenia w nich z osobami
uzależnionymi, przy skłonności do
identyfikowania problemu rodziców,
a nie swoich. W naszym ośrodku
mamy także grupę psychoedukacyjną dla DDA, w trakcie której odbywa
się spotkanie na temat uzależnień
– wielu tego typu osobom ułatwia
to dotarcie do tego obszaru swoich
problemów,
• proces rozpoznawania swojego uzależnienia można ułatwić pacjentowi
poprzez zaproponowanie uczestniczenia w mitingu AA. Wielu pacjentom pomaga to w identyfikacji,
dla innych stanowi dodatkowy argument wzmacniający zaprzeczanie.
Warto zachęcić wówczas do udziału
w grupach AA, o których wiemy, że
uczestniczą w nich osoby w podobnym do pacjenta wieku. Wtedy to,
z czym się tam spotyka, jest bliższe
jego doświadczeniom,
• wielu takim osobom, w sytuacji trudności w postawieniu diagnozy, proponujemy kilka spotkań konsultacyjnych z drugim diagnostą. Występuje
on w roli eksperta, który ma zająć się
badaniem ewentualnych objawów
uzależnienia.

***
Podstawowymi reakcjami pacjentów
na tym etapie jest niedowierzanie. Czasem jednak pojawia się ulga, a dzieje
się tak wtedy, gdy od dłuższego czasu
wiele faktów związanych z piciem było
niepokojących i diagnoza pomaga im
to urealnić. W pierwszym przypadku
przydatne jest proponowanie pacjentowi przynajmniej trzymiesięcznej abstynencji. W tym czasie terapeuta omawia

z pacjentem jego samopoczucie, sposób funkcjonowania w abstynencji czy
ewentualne objawy głodu alkoholowego. Wyniki tych obserwacji pomagają
w diagnozie uzależnienia.
Gdy rozpoznanie jest potwierdzone,
pacjentowi proponujemy terapię zespołu uzależnienia od alkoholu w naszym Ośrodku. Szereg osób decyduje
się na jej rozpoczęcie.
Należy tu zaznaczyć, że na końcu
tego etapu, a czasem w jego trakcie,
część z tych osób rezygnuje z kontaktu z leczeniem lub go zrywa, nie będąc
w stanie zaakceptować diagnozy ZUA
i nie podejmuje leczenia w proponowanej przez nas strategii – najpierw:
uzależnienie, a potem inne problemy.

Etap psychoterapii DDA
Silne mechanizmy obronne, a niekiedy
też brak wyraźnego kryzysu życiowego
wynikającego z picia alkoholu, czasem
zakłócają obraz rzeczywistych źródeł
problemów pacjenta. Sygnały, które
skłaniają terapeutów do zweryfikowania diagnozy w kierunku ZUA, mogą
ujawnić się dopiero podczas psychoterapii. Wyraźniej pokazują się wtedy
trudności takiej osoby w kontaktowaniu się z uczuciami np. odcinanie się
od nich, przeżywanie skrajnych stanów emocjonalnych, tzw. „huśtawek”
uczuć, nadmiarowe reagowanie na wydarzenia na grupie. Ponadto wskazówkami są: słaby wgląd, manipulowanie
grupą oraz upijanie się między sesjami. Niejednokrotnie praca w oparciu
o życiorys pacjenta pomaga wstępnie
sformułować hipotezę o czynnym uzależnieniu. Wówczas leczący się zostaje
skierowany do dalszej diagnozy i i jeśli
ona zostanie potwierdzona, otrzymuje
propozycję terapii w tym kierunku.

Istotne zjawiska w leczeniu
uzależnienia
Podpisując kontrakt na leczenie uzależnienia, osoby z zespołem DDA włączone są w standardowy program terapii dla alkoholików w placówce. Aby
prześledzić specyfikę funkcjonowania
tych pacjentów, warto zauważyć kilka
spraw. Średnia wieku pacjentów z kontekstem skierowania „Jestem DDA”
jest zazwyczaj niższa od pozostałych
leczących się osób. Korzystne jest zadbanie o to, by w składzie grupy terapeutycznej znalazła się przynajmniej
jeszcze jedna osoba na tym etapie ży15
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cia, czy też z podobnymi doświadczeniami z rodziny pochodzenia, co sprzyja identyfikacji ze swoim problemem
alkoholowym.
W pracy nad destrukcją, wynikłą
z używania alkoholu, priorytet stanowi leczenie uzależnienia. Warto tu
podkreślić, że u omawianych tu pacjentów typowym sposobem manipulowania prawdą na temat swojego życia jest koncentrowanie uwagi wokół
doznanej przez nich w dzieciństwie
krzywdy, zamiast penetrowanie zniszczeń dokonanych na skutek picia alkoholu. Osoby te oczekują od grupy
i terapeuty, że będą oni podążać za
ich perspektywą zranień, co stanowić
może dla prowadzącego swoistą pułapkę, gdyż perspektywa ta jest autentycznym zapisem cierpienia. W grupie
inni alkoholicy mogą rezonować swoim
poczuciem winy i w wyniku tego nie
konfrontować takiej osoby z jej uzależnieniem. Na tym etapie leczenia
warto analizować to jako przejaw działania mechanizmu iluzji i zaprzeczania,
który ma służyć unikaniu spotkania się
pacjenta z realnością przejawów swojej choroby alkoholowej. Zdolność do
odłożenia lub odroczenia pogrążania
się w swoim poczuciu krzywdy pojawia się w przełomowym w leczeniu
uzależnienia momencie, a mianowicie
wówczas, gdy pacjent otwiera się na
identyfikację ze swoim uzależnieniem
i rozpoczyna proces akceptowania własnego alkoholizmu. Gotowość uznania
przez niego, że cierpi on na podobną
jednostkę chorobową jak jego rodzic,
jest swoistym aktem odwagi przekroczenia własnego lęku i wstydu, które
z potężną siłą pojawiają się u tych osób,
broniąc je przed skontaktowaniem się
z myślą „Jestem alkoholikiem tak jak
mój ojciec/matka”.
W tym miejscu warto powiedzieć
o roli wstydu w tej grupie pacjentów.
Wśród alkoholików jest dużo więcej zawstydzanych dzieci niż wśród niealkoholików – jak zauważa Anna Dodziuk
(op. cit., s. 48). Korzystanie z łagodzącej
roli działania alkoholu jest więc wysoce
prawdopodobne w tej grupie osób. Tak
m.in. powstaje i umacnia się u nich nałogowe regulowanie uczuć (inne możliwe przyczyny to: chroniczne napięcie,
stany depresyjno–lękowe itp.)1 DDA,
wchodząc w kontakt z alkoholem, uporczywie szukają dowodów na swoją odmienność w sposobie jego używania
16
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oraz władzy nad sobą w tej sferze, by
utrzymać przekonanie chroniące obraz
siebie: „Nie jestem taki jak on/ona”.
Gromadzenie „dowodów kontrolowania picia i wyjątkowości jego spożywania” buduje u tych osób niezwykle
silne obrony, zatem przepracowanie ich
wiąże się z pokonaniem szczególnie
dużego w tym przypadku lęku przed
identyfikacją z rodzicem i wstydu oraz
lęku przed wstydem, który jest jednym
z głównych czynników budowania fałszywego Ja. Pisze o nim A. Dodziuk
(op. cit., s. 62). Pokazuje to obszar do
pracy w zakresie działania mechanizmu rozpraszania i rozdwajania Ja.
Praca terapeutyczna prowadzić ma
do uruchomienia procesu uznania bezsilności pacjentów wobec używania
alkoholu, co jest oczekiwaniem podążającym wbrew przymusowi kontroli
i czujności życiowej oraz lękowi przed
słabością u tych osób. Zmierzenie się
z prawdą związaną z takim obrazem
siebie jest zwrotnym momentem w terapii i prowadzi do głębszej pracy nad
uzależnieniem. Jak się wydaje, osoby
te od tego momentu są w stanie korzystać ze swoich doświadczeń w taki sposób, że ich wgląd w destrukcję związaną z własnym piciem wzbogaca się
nie tylko o świadomość konsekwencji,
które dostrzega u osób, z którymi leczy się w grupie, ale także o osobiste
doświadczenie niszczących skutków
płynących z zachowań uzależnionego
rodzica rejestrowanych w przeszłości
lub obecnie. Suma tych doświadczeń
rozwija samoświadomość i utrwala decyzję pacjenta o dalszym trzeźwieniu.
W naszej praktyce spostrzegamy, że
w składzie grup psychoterapeutycznych, w programie pogłębionym dla
alkoholików większość stanowią uzależnieni przejawiający cechy DDA. Wskazuje to przede wszystkim na ich wysoką
motywację do długofalowej, głębokiej
pracy nad swoim uzależnieniem i potrzebę gruntownego przepracowania aktualnych problemów życiowych. Z drugiej strony, pokazuje fakt występowania
poważnej puli deficytów, utrudniających bieżące funkcjonowanie tych pacjentów. Mogą one w dalszym życiu
pacjenta stanowić poważne zagrożenie
dla jego trzeźwości poprzez piętrzenie
życiowych kryzysów. Stanowi to potencjalne źródło aktywizowania się mechanizmów uzależnienia w przyszłości.
W trakcie pracy w grupie psychote-

rapeutycznej2 osoby te z czasem podejmują bardziej zaawansowaną pracę
osobistą. Wiele jest tutaj jej tematów,
charakterystycznych dla osób z syndromem DDA. Pacjenci przepracowują relacje zależności i nadmiernych zobowiązań wobec rodziny pochodzenia, zmierzając w kierunku separacji, docierają
do swoich kłopotów z pełnieniem ról
w rodzinie, takich jak rodzic czy partner, ujawniają nadużycia, których doznają ze strony swoich współmałżonków,
np. psychiczna przemoc, której nie byli
w stanie nazwać wcześniej, weryfikują
swoje związki, urealniając to, co w nich
się dzieje i biorąc większą odpowiedzialność za ich nowy kształt lub je kończą. Praca w grupie szczególnie tym
osobom daje lepszy kontakt ze swoimi
uczuciami i potrzebami, konfrontuje
i przyspiesza wgląd, daje moc wspierania w podejmowaniu zmian życiowych,
niosąc doświadczenie korygujące dysfunkcjonalny zapis wspomnień z dzieciństwa spędzonego w rodzinie alkoholowej. W naszej praktyce okazuje się,
że to właściwy moment na rezygnację
z cezury „nie zajmujemy się twoim
dzieciństwem”. Jednak i teraz praca ta
polega na zwiększaniu wglądu w aktualne trudności pacjenta, nie zaś w jego
minione urazy. Przytaczanie kontekstu
historii życia ułatwia tutaj rozumienie
mechanizmów swojego funkcjonowania i dodaje energii do zmian osobistych przy jasnej świadomości pacjenta na temat swojego uzależnienia. Zauważamy, że motywacja do pracy nad
sobą i dokonywanie zmian życiowych
na tym etapie terapii uzależnienia są
większe u tych pacjentów w porównaniu do pozostałych.

***
Jak się wydaje, w pracy z osobą uzależnioną warto brać pod uwagę, przy analizie jej sylwetki, syndrom DDA. Specyfika pomagania tej grupie pacjentów
ujawnia się zarówno w ramach nietypowego kontekstu skierowania, jak
i w wymaganiach procesu diagnostyczno–motywacyjnego. Planowanie oferty
terapeutycznej zakłada uzgodnienie
z pacjentem jej priorytetów, a także
odpowiednią organizację. Warto też
założyć długoterminowość tej pracy
oraz fakt, że pojawią się w niej specyficzne wątki z historii życia, niezbędne do podjęcia w przebiegu leczenia,
zwłaszcza w jego końcowym etapie.
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nasze doświadczenia

nasze doświadczenia
Uwzględnienie tych aspektów w pracy terapeutycznej może zaowocować
stworzeniem takiemu pacjentowi znacząco lepszych warunków do zdrowienia i podejmowania konstruktywnych
zmian życiowych.
1

Rozważania te wymagałyby omówienia tematu
związanego z tzw. osobowością przednałogową, co
wykracza poza ramy tego opracowania.
2
Z doświadczeń z grup psychoterapeutycznych
o charakterze zamkniętym, pracujących na procesie,
współprowadzonych przez Serafina Olczaka
i Agnieszkę Litwę.
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W ośrodku stacjonarnym organizacja spotkań rodzinnych jest
mocno utrudniona. Jeżeli sesje terapii rodzinnej nie mogą się odbyć,
warto choćby pośrednio poprawić funkcjonowanie rodziny pacjenta,
wyposażając go w wiedzę na ten temat
Marek Kamionowski

TERAPIA RODZINNA
W OŚRODKU
STACJONARNYM
Grzegorz Grabowski w artykule „Po
co rodzinie uzależnienie?” (TUiW
Nr 2/2008) pisze, że „postrzeganie alkoholizmu w szerokim zakresie, przy
uwzględnieniu kontekstu, w którym
on się rozwija, pozwala być skutecznym w pracy terapeutycznej.” Nie ulega wątpliwości, że z autorem należy się
zgodzić. Prowadząc warsztat podczas
konferencji w Malinówce, mogłem
przekonać się, że większość terapeutów biorących udział w nim ma małe
doświadczenie w pracy z rodziną. Dotyczy to szczególnie osób pracujących
w ośrodkach stacjonarnych, gdzie kontakt z rodziną jest utrudniony. W placówkach ambulatoryjnych prowadzone
są zajęcia dla uzależnionych i współuzależnionych, ale w niewielu poradniach odbywają się spotkania dla par
lub całych rodzin.

Rodzina z dala od terapii
Pracując w stacjonarnym ośrodku,
wiem, jak trudno zorganizować spotkanie rodzinne, szczególnie wtedy, gdy
pacjent mieszka daleko od placówki,
w której jest leczony. Przeszkodą może
być także niechęć niektórych bliskich
do przyjazdu na proponowaną sesję rodzinną. Warto więc wykorzystać możliwość poznania „kontekstu”, o którym
wspomina Grzegorz Grabowski, podczas przyjmowania pacjenta do ośrodka.
Bardzo często pacjent jest przywożony
na terapię przez swoją rodzinę. Należy to wykorzystać, chociaż spotkanie
takie ma bardzo specyficzny przebieg
i nie zawsze dostarczy nam informacji
o istotnych problemach danej rodziny.
Zdominowane będzie tematem picia, ale chociaż trochę poznamy osoby,

o których podczas leczenia będziemy
dużo słyszeć.
W wielu placówkach prowadzi się
edukację na temat rodziny z problemem
alkoholowym. Głównym celem tych zajęć jest uświadomienie wpływu picia pacjenta na funkcjonowanie jego rodziny.
Pacjent opisuje ten wpływ w ramach
realizacji zadań z Osobistego Planu
Terapii (OPT). Nadal jednak niewiele
wiemy, z jakimi problemami boryka się
on w swojej rodzinie, jak wyglądają relacje między poszczególnymi członkami
rodziny, z czym sobie radzi, a od czego
ucieka w picie. To, co przedstawia pacjent, często traktuje się jako przejaw
działania mechanizmu iluzji i zaprzeczeń. Trudno stwierdzić, co jest prawdą,
a co chorym widzeniem rzeczywistości.
W OTU Stare Juchy organizujemy
sesje rodzinne, ale dotyczy to tylko 1/3
wszystkich pacjentów. Próbujemy więc
przyglądać się problemom rodzinnym
w trochę inny sposób.
W niniejszym artykule przedstawię
przykłady dwóch zajęć, aby wykazać, w jaki sposób próbujemy poznać
problemy rodzinne naszych pacjentów, mając ograniczoną możliwość
pracy z ich rodzinami. W trakcie terapii uzależnieni uczestniczą w cotygodniowych zajęciach dotyczących tej
problematyki. Uzyskują oni wiedzę
na temat:
• rodziny jako systemu,
• fazy cyklu życia w rodzinie,
• fazy przystosowania do życia w rodzinie z problemem alkoholowym,
• funkcjonowania dzieci w rodzinie
i ról, w jakie mogą wchodzić,
• źródeł trudności w relacjach rodzinnych,
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