
 
 1 

Ewa Woydyłło 
Dr psychologii klinicznej 
Specjalistka i superwizorka terapii uzależnień 
Dyrektorka Regionalnego Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom 
Fundacja im. Stefana Batorego 

 

   KOBIETOM JEST TRUDNIEJ 
 
   I. PROBLEM W UJĘCIU SPOŁECZNYM  

 

Do alkoholizmu kobiet - inaczej niż do alkoholizmu mężczyzn — wielu z nas 

odnosi się w kategoriach moralnego potępienia, a nie choroby. Negatywne 

nastawienie widoczne jest zarówno w opinii publicznej, jak i wśród lekarzy, Sprawia 

ono, że kobietom trudniej przyznać się do problemu alkoholowego i zwrócić o 

pomoc. Trudniej jest im również podczas terapii wymagającej bezwzględnej 

szczerości  na temat szkód spowodowanych przez nadmierne picie i trudniej po 

leczeniu, ponieważ utrzymanie abstynencji wymaga zaangażowania, czasu i 

zrozumienia ze strony najbliższego otoczenia, a na to nie zawsze mogą one liczyć.  

Ta niekorzystna dla kobiet różnica w podejściu do ich problemów 

alkoholowych wynika z kulturowo usankcjonowanej nierówności miedzy kobietami i 

mężczyznami. Mężczyźni chorzy na alkoholizm mają po prostu więcej przywilejów i 

panuje wobec nich większa tolerancja niż wobec uzależnionych kobiet. Alkoholika, 

który nie jest stuprocentowo oddany rodzinie, społeczeństwo postrzega jako kogoś 

normalnego, no może takiego,  kto "musi się wyszumieć", "ma dużo stresów" albo 

"nie jest szczęśliwy" — i dlatego pije. Zaniedbująca dom i dzieci alkoholiczka 

spotyka się natomiast z wrogością i potępieniem. A przecież według ustaleń 

Światowej Organizacji Zdrowia oraz innych autorytetów naukowych i medycznych, 

alkoholizm jest   c h o r o b ą,  a nie objawem zdewiowanej moralności czy złego 

charakteru. A chorobę, czyli również alkoholizm — czy to kobiety, czy mężczyzny 

— należy leczyć bez osądzania lub potępiania, jak wszystkie inne choroby 

psychiczne.  

 Kobietom zagrażają takie same jak mężczyznom niebezpieczeństwa związane 

z promowaniem alkoholowego stylu życia w reklamach i filmach. Jednych i drugich 

spotykają podobne naciski ze strony osób częstujących lub namawiających do picia. 
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Współczesny świat wydaje się zaprogramowany z myślą o głównym celu 

towarzyskim: żeby alkohol towarzyszył ludziom przy wszystkich możliwych 

okazjach.  

Z powodu uwarunkowań fizjologicznych kobiety uzależniają się szybciej niż 

mężczyźni. Natomiast ze względu na tradycyjne oczekiwania społeczne, kobiety 

bardziej się wstydzą swego problemu, przez co staranniej go ukrywają. Utrudnia to 

jego wczesne rozpoznanie. Wszędzie, gdzie oferuje się pomoc osobom uzależnionym 

— a więc w placówkach leczenia uzależnień czy na mityngach Anonimowych 

Alkoholików — kobiet jest mniej. Co więcej, środowisko koedukacyjne nie ułatwia 

kobietom mówienia otwarcie i szczerze o swoich traumach i zmartwieniach, tym 

bardziej że wiele problemów osobistych ma charakter intymny. 

Tymczasem przeważnie jest inaczej. Nawet wtedy, gdy pacjentka podczas 

wizyty u lekarza sama zagadnie o wpływ alkoholu na przykład na swoje objawy 

nerwicowe lub depresyjne, bezsenność, bóle psychosomatyczne czy inne 

dolegliwości, to otrzyma najczęściej receptę na leki psychotropowe, środki 

uspokajające lub neuroleptyki. Wiele pacjentek oddziałów odwykowych — gdy już 

tam trafia na terapię —  ma za sobą krótsze lub dłuższe "leczenie" farmakologiczne. 

Leki które miały rzekomo zmniejszyć problemy psychiczne, w rzeczywistości 

dokładają do uzależnienia od alkoholu jeszcze uzależnienie lekowe. Powrót  do 

zdrowia jest w takich przypadkach znacznie trudniejszy.  

 Mimo ewidentnych utrudnień, zarówno osobistych, jak ich pochodzących ze 

świata zewnętrznego, wielu uzależnionym kobietom udaje się pomóc wyjść z nałogu. 

Kobiety są zaradne, cierpliwe i odporne. Potrafią pomagać nie tylko innym — w 

czym są niepokonanymi mistrzyniami — ale również sobie nawzajem. W tym duchu 

powstają grupy kobiece AA, które spełniają rolę ważnego systemu wsparcia. 

Zwłaszcza nowicjuszkom zaczynającym trzeźwienie potrzebna jest bezpieczna 

atmosfera sprzyjająca zwierzeniom, łzom, żalom i trudnym emocjom dotyczącym 

m.in.  niedobrych relacji z matkami, a także z przeżywanymi w domu i poza domem 

krzywdami, przemocą, dyskryminacją i poniżaniem doznawanym od mężczyzn.  

 Kobiecy alkoholizm cechuje jeszcze jedna odmienność w porównaniu 

z alkoholizmem mężczyzn — jest on dłużej bagatelizowany. No bo czy może być 

uzależniony ktoś, kto nie pije wielotygodniowymi ciągami, nigdy nie był w izbie 

wytrzeźwień, nie stracił prawa jazdy za spowodowanie wypadku po pijanemu ani nie 

został wyrzucony z pracy? Może w tej sytuacji ważniejsze od opinii otoczenia jest to, 
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co czuje dana osoba: jeżeli uważa, że ma problem, to znaczy że ma problem i wtedy 

każdy, kto tylko może, powinien ułatwić dostęp do fachowej pomocy. Jak w 

przypadku wszystkich chorób chronicznych, rownież alkoholizm wcześnie 

rozpoznany i powstrzymany, stwarza lepsze szanse na uniknięcie wysokich kosztów, 

jakie zawsze pociąga za sobą alkoholizm w zaawansowanych stadiach choroby. 

  Jednakże ludzie uzależnieni potrafią długo oszukiwać siebie i pozorować 

wobec innych, że wszystko jest w porządku. Otoczenie, mimo iż ma podstawy do 

niepokoju, często chętnie przyjmuje te pozory za dobrą monetę. Zmowa milczenia 

częściej dotyczy kobiet, które piją mniej zuchwale niż mężczyźni i łatwo jest uznać, 

że ich problemem nie jest alkohol, tylko samotność lub kłopoty rodzinne. Zanim ktoś 

rozpozna problem alkoholowy i zdobędzie się na odwagę porozmawiania o nim 

upływa zwykle dużo czasu.  

Mężowie alkoholiczek najczęściej albo piją z nimi, albo je porzucają. Rodzice 

tak się wstydzą, że gotowi są siebie poświęcić byle tylko „nic się nie wydało“. Siostry 

i bracia, gdy zorientują się, że problem jest poważny, często oddalają się i pogrążają 

w smutku i gniewie, co nigdy nie pomaga. Małe dzieci są bezradne, boją się o mamę i 

o siebie, mają poczucie krzywdy i winy jednocześnie. Dzieci dorosłe są tak 

zawstydzone, że niekiedy poświęcają niekiedy swoje życie osobiste dla opieki nad 

pijącą matką. Przyjaciółki i koleżanki często same sporo piją, niejedne już też są 

uzależnione, więc na ich pomoc trudno liczyć.  

Z tej listy wynika, że kobietę nadmiernie pijącą mógłby skonfrontować, 

zaprowadzić na mityng AA, do poradni, do psychologa, tylko ktoś spoza najbliższej 

rodziny czy przyjaciół. Może to zrobić lekarz, odpowiednio przeszkolony i świadomy 

tego, że zaprzestanie picia jest możliwe na każdym etapie uzależnienia. Dowodem na 

to są tysiące trzeźwiejących kobiet i mężczyzn w Polsce oraz miliony na całym 

świecie.  

 

  II. PROBLEM W UJĘCIU KLINICZNYM 

 

Nauka wciąż szuka odpowiedzi na temat etiologii alkoholizmu. Mechanizmy 

warunkujące uzależnienie nie zostały jednak jeszcze do końca zbadane. Wiadomo 

tylko, że ważną rolę odgrywają czynniki biologiczne (genetyczne), psychologiczne, 

społeczne i duchowe. Oto ich skrótowe omówienie z uwzględnieniem specyfiki 

alkoholizmu u kobiet. 
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Czynniki biologiczne i genetyczne 

Wchłanianie i trawienie alkoholu przez kobiety przebiega inaczej niż u 

mężczyzn. Mniejsza aktywność enzymu żołądkowego, co miesięczny wzrost ilości 

estrogenów, większa procentowo zawartość tłuszczu i mniejsza zawartość wody w 

organizmie żeńskim przyczyniają się do tego, że porównawczo, taka sama ilość 

wypitego alkoholu, wykaże większe stężenie alkoholu we krwi kobiety niż 

mężczyzny. Poziom intoksykacji oraz szkody zdrowotne (wątroba, układ trawienny, 

system nerwowy) będą więc u kobiet automatycznie kilkakrotnie większe.  

Sprawia to, że kobiety uzależniają się średnio niemal dwa razy szybciej niż 

mężczyźni. U alkoholiczek częściej występują ciężkie zaburzenia psychiczne — 

głównie po postacią stanów depresyjnych i lękowych. Częściej też towarzyszy temu 

nadużywanie środków psychotropowych. Z badań wynika również, że nadmierne 

picie zwiększa ryzyko zachorowania na raka piersi. 

 

Czynniki psychologiczne i duchowe 

Na temat różnic w psychice kobiety i mężczyzny napisano nie tylko tomy 

poezji, ale również wiele dzieł naukowych.  Wiemy już, że powody, dla których jedni 

i drudzy sięgają po lekarstwo w postaci alkoholu, nie są takie same. U kobiet 

alkoholizm rozwija się częściej na tle poczucia krzywdy, użalania się nad sobą, 

niskiej samooceny i bezradności życiowej. U mężczyzn - na tle potrzeb społecznych i 

towarzyskich. Alkoholizmowi kobiet towarzyszą częściej objawy nerwicowe, stany 

lękowe, zmartwienia związane z życiem rodzinnym. Alkoholizm mężczyzn częściej 

związany jest ze stresującą  pracą lub brakiem pracy. Kobiety piją z powodu 

samotności, przebytych traum lub nadużyć seksualnych, a w starszym wieku — w 

związku z syndromem "pustego gniazda". Mężczyznom alkohol ma dodawać 

animuszu, zuchwałości i poczucia mocy. Kobietom — pociechę i ukojenie. 

W związku z tymi różnicami, model picia u kobiet i mężczyzn też jest 

odmienny. Kobiety przeważnie piją w ukryciu, w domu, samotnie. Mężczyźni — w 

barach i restauracjach, na delegacjach, podczas i po pracy z kolegami. Następstwa 

finansowe alkoholizmu kobiet są mniej drastyczne niż w przypadku mężczyzn. 

Natomiast rozwody z powodu alkoholizmu kobiet są znacznie częstsze niż z powodu 

alkoholizmu mężczyzn. Odzwierciedla to wspomnianą na wstępie większą tolerancję i 

pobłażliwość wobec pijaństwa mężczyzn, a także zależność ekonomiczną i społeczną 
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kobiet, którym trudniej zdecydować się na odejście od męża, kiedy  nie mogą 

zapewnić sobie i dzieciom względnie dobrych warunków życia. 

 Kobiety, podobnie jak mężczyźni, mogą utożsamiać się z innymi 

alkoholikami. Na mityngach AA nikt nie ocenia nikogo, natomiast każdy może 

słuchając innych odpowiedzieć sobie na zasadnicze pytania: 

— Czy alkohol pomaga, czy szkodzi w moim życiu? 

— Czy alkohol rozwiązuje moje najtrudniejsze problemy i kłopoty? 

— Czy wyrzekając się alkoholu więcej stracę, czy zyskam? 

— Czy życiowe zadania lepiej wypełniać po pijanemu, czy na trzeźwo? 

— Czy łatwiej odrobię poniesione straty, gdy będę dalej pić, czy gdy przestanę? 

 Inne ważne pytania mogą dotyczyć również wartości duchowych, takich jak 

godność, szacunek, poczucie wartości, odpowiedzialność, dobro, miłość, szczęście. 

 

Czynniki społeczno-kulturowe 

 Rozpowszechniony u nas stereotyp kobiety ogranicza się do świetlanych ról 

idealnej matki i dobrej żony. "Porządnej" kobiecie nie wypada się upijać. A zatem, 

uzależnione, nadmiernie pijące kobiety, starannie ukrywają picie, minimalizują je i 

maskują rozmaitymi zaburzeniami neurotycznymi. Poczucie wstydui winy utrudnia 

podję cie leczenia. 

Socjolodzy zwracają uwagę na niepokojąco wczesną inicjację alkoholową, 

która obejmuje obecnie zarówno chłopców, jak i dziewczynki, przed ukończeniem 15. 

roku życia.  Coraz większa emancypacja i unifikacja ról społecznych przyczyniają się 

do rozpowszechnienia uzależnienia wśród młodych kobiet. Szczególnie narażone są 

kobiety wypełniające funkcje kierownicze. Jedną z przyczyn jest zapijanie stresu i 

nadmiernego przeciążenia odpowiedzialnością w pracy przez kobiety robiące karierę 

kosztem życia osobistego, rozwiedzione, wychowujące w pojedynkę dzieci oraz 

bezdzietne singielki. 

 

Picie w czasie ciąży 

 Na osobną uwagę zasługuje kwestia niskiej świadomości młodych kobiet, a 

także wielu ginekologów, na temat szkodliwego wpływu na rozwój płodu nawet 

niewielkiej ilości alkoholu w dowolnym okresie ciąży i potem w czasie karmienia 

piersią. Badania zachodnie wykazują bezpośredni związek używania alkoholu z 

podwyższonym ryzykiem poronień, umieralnością noworodków oraz występowaniem 
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wad wrodzonych będących skutkiem mikro-uszkodzeń układu nerwowego lub 

organów wewnętrznych. Mózg płodu jest najbardziej narażony na toksyczne działanie 

alkoholu w pierwszym trymestrze ciąży. Alkoholowy Zespół Płodowy (Fetal Alcohol 

Syndrome FAS) występuje jako trzecia co do częstości wada wrodzona płodu. 

Zauważmy, że może ona dotyczyć przypadków, w których ciężarna używa alkoholu 

umiarkowanie, a nie w patologiczny, uzależniony sposób. Billboardowa kampania 

PARPA przed kilku laty  pod hasłem "9 miesięcy bez alkoholu" podniosła nieco 

poziom świadomości wśród kobiet. Nie trafiła jednak dostatecznie przekonująco do 

ginekologów, wśród których są wciąż lekarze, od których pacjentki słyszą, że "ciąża 

to nie choroba, proszę żyć normalnie, proszę wypić sobie czasem piwo, a lampka 

czerwonego wina dobrze zrobi pani na krew".  

 Czy ta konferencja coś zmieni? 

 Postarajmy się wszyscy, aby tak się stało.  

 Chodzi przecież o nasze córki, siostry, matki, kuzynki,  koleżanki z pracy, 

przyjaciółki, sąsiadki. Niech tym, kto pierwszy wskaże drogę do wyjścia z nałogu, 

będzie lekarz.   
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