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PROBLEMY ALKOHOLOWE KOBIET – SPOJRZENIE LEKARZA  

 

Alkohol etylowy, zawarty w napojach alkoholowych, jest związkiem o działaniu narkotycznym. 

Mimo to jest powszechnie używany, a w większości krajów świata można go legalnie kupić.  

W naszej cywilizacji jest niewielu ludzi, którzy w ogóle nie piją alkoholu. Poszczególni ludzie 

różnią się jednak stylem picia. Wyróżnia się następujące style picia: 

 *  picie o niskim ryzyku szkód, 

 *  picie ryzykowne,  

 *  picie szkodliwe, 

 * okazjonalne upijanie się, 

 *  picie spowodowane uzależnieniem od alkoholu. 

 

                                              PICIE O NISKIM RYZYKU SZKÓD 

Alkohol etylowy jest związkiem o działaniu toksycznym na organizm ludzki. Ryzyko szkód rośnie 

wraz z ilością wypijanego alkoholu i długotrwałością picia.  W przypadku, kiedy człowiek pije 

okazjonalnie niewielkie ilości alkoholu ( a jest dorosły, zdrowy i nie zażywa leków wchodzących  

w interakcję z alkoholem) nie doznaje na ogól poważniejszych szkód. Organizm ludzki detoksykuje 

bowiem wypijany alkohol - głównie poprzez proces utleniania. Trzeba jednak podkreślić, że ludzie 

różnią się pod względem podatności na działanie alkoholu. Taka sama jego ilość  może więc  

u jednego człowieka nie wywołać negatywnych skutków, a u drugiego – tak. 

Udowodniono, że jednym z głównych czynników wpływających na podatność organizmu na 

działanie alkoholu jest płeć. Na kobiety alkohol działa bardziej toksycznie niż na mężczyzn. 

Dlatego też zalecenia dotyczące picia alkoholu są inne dla kobiet i inne dla mężczyzn   

 

                                                        PICIE RYZYKOWNE 

To taki sposób picia alkoholu, który może powodować szkody.  

Ryzyko może być związane z ilością wypijanego alkoholu lub z sytuacja, w której się pije.  

Światowa Organizacja Zdrowia picie ryzykowne definiuje  jako regularne, średnie spożywanie 

alkoholu w ilości  2- 4 standardowych porcji alkoholu dziennie  przez kobietę i  4 - 6 porcji przez 

mężczyznę.  

 

Standardowa porcja zawiera 10 g czystego alkoholu. Taka ilość znajduje się  

w szklance (250 ml ) 5% piwa, lampce (100 ml) 12% wina lub kieliszku (30 ml) 40% wódki. __ 
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Są jednak sytuacje, w których sporadyczne wypijanie niewielkich ilości alkoholu jest również 

ryzykowne. Nawet takie  ilości działają bowiem  teratogennie, a więc mogą wywoływać wady  

u płodu. Udowodniono też, że już niewielkie ilości alkoholu  zaburzają pracę mózgu powodując  

m. in. obniżenie sprawności psychomotorycznej.  Dlatego też alkohol jest całkowicie 

przeciwwskazany u kobiet w ciąży i karmiących piersią, kierowców, osób zażywających niektóre 

leki, osób pracujących na wysokości lub obsługujących urządzenia mechaniczne. Dużym ryzykiem 

obciążone jest również picie alkoholu przez dzieci i młodzież. 

 

                                                          PICIE SZKODLIWE  

To taki sposób picia alkoholu, który powoduje szkody. 

Szkody te mogą dotyczyć osoby pijącej lub innych ludzi, głównie najbliższych. Szkodą może być 

problem zdrowotny, dysfunkcjonalne zachowanie, w tym agresja, problemy w rodzinie, kłopoty w 

pracy, trudności w nauce.   

Światowa Organizacja Zdrowia picie szkodliwe definiuje jako średnie spożycie ponad 

 4 standardowych porcji alkoholu dziennie przez kobietę i ponad 6 standardowych  porcji przez 

mężczyznę. 

Szkody zdrowotne powodowane przez alkohol 

Nawet jednorazowe wypicie alkoholu  może być przyczyną zgonu. Dotyczy to nie tylko osób, które  

wypiły dużą jego ilość. Jeśli ktoś zażywa leki, które potęgują działanie alkoholu, do śmierci może 

dojść przy takich jego stężeniach we krwi, które zazwyczaj nie zagrażają życiu. 

Bardzo niebezpieczny jest też alkohol dla dziecka w łonie matki. Stężenie alkoholu, które nie  jest  

zagrażające  dla życia matki, może się okazać śmiertelne dla dziecka.   

Spożywanie alkoholu, w/g Światowej Organizacji Zdrowia, może być przyczyną 200 różnych 

problemów zdrowotnych.  

Powoduje  urazy, zaburzenia psychiczne, zaburzenia zachowania oraz wiele chorób somatycznych. 

U osób pijących szkodliwie można stwierdzić: 

 uszkodzenie mózgu, nerwów, 

 depresję, 

 stany lękowe, 

 zaburzenia snu, 

 padaczkę, 

 przewlekłe stany zapalne błon śluzowych jamy ustnej, przełyku, żołądka i dwunastnicy. 

 zmiany w wątrobie - stłuszczenie  ( u 90 % pijących intensywnie ), zapalenie ( u 10 - 40%) 

zwłóknienie, marskość ( u  8 –- 30 % ), 
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 ostre i przewlekłe zapalenie trzustki , 

  cukrzycę,  

  nadciśnienie, a więc większe narażenie na wystąpienie udaru lub zawału mięśnia serca, 

 kardiomiopatię, tj. uszkodzenie mięśnia serca, 

  przewlekłe zapalenie błon śluzowych tchawicy i oskrzeli,rozedmę płuc, 

 zaburzenia hormonalne , 

 osłabienie układu odpornościowego, co objawia się większą podatnością na choroby 

zakaźne, w tym gruźlicę,  

 zwiększone ryzyko rozwoju niektórych nowotworów - wątroby, żołądka, przełyku, gardła , 

krtani i sutka, 

 częstsze występowanie osteoporozy i złamań kości. 

 

Picie  alkoholu może prowadzić do uszkodzenia materiału genetycznego ( zarówno kobiety  

-jak i mężczyzny) -  głównie w wyniku działania aldehydu octowego, który jest silnym mutagenem. 

 

W Europie alkohol zajmuje trzecie miejsce na liście czynników ryzyka utraty zdrowia  

i przedwczesnej śmierci – po paleniu papierosów i nadciśnieniu.  

 

Picie alkoholu przez kobiety: 

* częściej prowadzi do zaburzeń lękowych, bezsenności i depresji, 

*  powoduje większe dysfunkcje mózgu niż u mężczyzny, co sprawia że kobieta będąc pod 

wpływem alkoholu,  gorzej sobie radzi z czynnościami złożonymi ( np. z prowadzeniem 

samochodu), 

* wypłukuje wapń z organizmu i zakłóca metabolizm witaminy D, co zwiększa ryzyko szybkiego 

rozwoju osteoporozy i złamań kości ( zwłaszcza w okresie menopauzy), 

* prowadzi do zaburzeń hormonalnych, które mogą być przyczyną zakłóceń cyklu miesiączkowego, 

uszkodzenia jajników i bezpłodności. 

Poważne szkody zdrowotne spowodowane picem alkoholu występują u kobiet średnio  

po 14 latach intensywnego picia, u mężczyzn – po ok. 20 latach. 

Objawy marskości wątroby mogą pojawić się u kobiety po 5 latach intensywnego picia, 

u  mężczyzny po 10 - 20 latach.  

 

Zażywanie środków antykoncepcyjnych nasila toksyczne działanie alkoholu.  

 

Inne szkody powodowane przez alkohol 
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Alkohol jest neurotoksyną, co sprawia, że pod jego wpływem dochodzi do zaburzeń 

funkcjonowania układu nerwowego, zwłaszcza mózgu. To z kolei prowadzi do zaburzeń myślenia, 

emocji i zachowania. Dlatego też alkohol: 

* sprzyja zachowaniom ryzykownym,   

* może prowadzić do konfliktów interpersonalnych, problemów w rodzinie, 

*  może być przyczyną agresji wobec innych  lub autoagresji ( włącznie z próbami samobójczymi),    

* wpływa negatywnie na jakość wykonywanej pracy, zwłaszcza takiej, która wymaga „jasności 

  umysłu” i dużej sprawności psychomotorycznej 

* wpływa negatywnie na wyniki w nauce. 

_______________________________________________________________________________-  

Szkody  występują również u osób uzależnionych od alkoholu. Różnica pomiędzy osobą pijącą 

szkodliwie, a uzależnioną  polega m. in. na tym, że osoba pijąca szkodliwie może, jeśli chce, 

trwale  ograniczyć picie , a osoba uzależniona musi całkowicie odstawić alkohol. Z reguły 

potrzebuje w tym celu pomocy terapeutycznej lub pomocy grupy AA. ____________________ 

 

    

                                            OKAZJONALNE UPIJANIE SIĘ 

To jednorazowe wypijanie co najmniej 4 standardowych porcji alkoholu przez kobietę i co najmniej 

6 porcji przez mężczyznę.  

 

                        PICIE POWODOWANE  UZALEŻNIENIEM OD ALKOHOLU 

W oparciu o Klasyfikację Chorób, Urazów i Przyczyn Zgonów( ICD -10) zespół  uzależnienia  

od alkoholu rozpoznaje się, gdy w okresie ostatniego roku występowały łącznie przez pewien okres 

co najmniej trzy z poniżej wymienionych objawów. 

1 Silne pragnienie lub poczucie przymusu picia ( „głód alkoholu”).    

2. Zaburzona kontrola picia ( trudności w unikaniu rozpoczęcia picia, trudności w zakończenia picia         

  do wcześniej założonego poziomu, nieskuteczność wysiłków zmierzających do zmniejszenia lub 

  kontrolowania picia). 

3. Zespół abstynencyjny pojawiający się, gdy picie jest ograniczane lub przerywane ( drżenie 

  mięśniowe, podwyższone ciśnienie krwi, nudności, wymioty, biegunka, wysychanie śluzówek,  

  nadmierna potliwość, niepokój, drażliwość, napady lęku, zaburzenia snu, napady drgawkowe, 

  majaczenie drżenne) albo używanie alkoholu lub podobnie działających substancji (np. leków)  

  w celu uniknięcia lub złagodzenia w/w objawów. 

4. Zmiana tolerancji na alkohol - zwiększona ( konieczność wypijania większych ilości niż kiedyś 

  dla wywołania oczekiwanego efektu ) lub zmniejszona ( wypijanie mniejszych ilości niż kiedyś 
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  dla wywołania oczekiwanego efektu).  

5.Koncentracja na alkoholu ( alkohol staje się stopniowo głównym źródłem  przyjemności,  

  zwiększa się ilość czasu poświęcana na picie alkoholu lub redukcję szkód wywołanych alkoholem, 

  a zmniejsza ilość czasu poświęcana poprzednim zainteresowaniom ). 

6.Picie alkoholu mimo doznawanych szkód z tego powodu. 

     Kobiety uzależniają się od alkoholu znacznie szybciej niż mężczyźni. (w ramce) 

    

                                                   DLACZEGO PIJEMY? 

Choć ludzie zwykle nie traktują alkoholu jako środka o działaniu narkotycznym, to często używają 

go z powodu  jego narkotycznego działania - żeby poprawić nastój, zrelaksować się, zmniejszyć 

stres, „uciec od problemów”. Dotyczy to zwłaszcza kobiet. Uważa się, że mężczyźni piją głównie  

z powodów społecznych. Mówi się przecież: „Co to za mężczyzna, który nie wypije”. Kobiety 

częściej piją z powodów emocjonalnych. Zaczynają pić po traumatycznych wydarzeniach,  

z powodu stresu, problemów w rodzinie, samotności. Częściej też sięgają po alkohol, jeśli w 

dzieciństwie doświadczyły przemocy, zwłaszcza seksualnej. 

  

Niestety coraz częściej kobiety, zwłaszcza młode, piją  z powodów towarzyskich - podobnie jak 

mężczyźni.  

Używanie alkoholu, jako „leku” na problemy, sprawia, że zamiast rozwiązywać problemy, 

uciekamy od ich.  Sięgając po alkohol  zwykle też nie bierzemy pod uwagę, że sięgamy po  środek   

o działaniu narkotycznym, a więc taki, od którego możemy się uzależnić.  

         Jeśli ktoś się uzależni, to  pije z jednego powodu – dlatego, że jest uzależniony.   

Przyznać się przed sobą i innymi do uzależnienia nie jest łatwo. Dlatego też osoba uzależniona 

tłumaczy swoje picie różnymi przyczynami – piję, bo mam kłopoty, bo chcę się zrelaksować,  

bo szef „się czepia”, bo czuję się samotna w małżeństwie. Powodów znajduje  bardzo wiele. 

 

                 OD PICIA O NISKIM RYZYKU SZKÓD DO UZALEŻNIENIA 

Większość ludzi w naszej kulturze nie chce zrezygnować z picia alkoholu. Jest wiele osób, które 

starają się żyć ekologicznie - wybierają zdrowe produkty, unikają konserwantów, dbają o kondycję 

fizyczną, liczą kalorie. Na ogól jednak nie unikają picia alkoholu, a ich styl picia nie zawsze jest 

bezpieczny. 

Zapewne więcej kobiet, dbając o swój wizerunek i zdrowie, liczy kalorie niż kieliszki wypijanego 

alkoholu. 

Styl picia poszczególnych osób może się zmieniać w ciągu życia. Zdarza się, że ktoś, kto pił 

sporadycznie niewielkie ilości alkoholu, zaczyna pić w sposób ryzykowny, a potem szkodliwy.  
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Jeśli doświadczy szkód z powodu picia , może powrócić do picia o niskim ryzyku szkód. Często 

jednak osoba pijąca szkodliwie pije wiele lat, a decyduje się ograniczyć picie dopiero wtedy, gdy 

ma poważne problemy -  najczęściej zdrowotne. Czasami szkody są już wtedy nieodwracalne. 

Pewna część osób pijących ryzykownie i szkodliwie, jeśli w porę nie przestanie pić, wkracza 

na drogę uzależnienia. 

Nikt, kto zaczyna pić alkohol, nie zakłada, że się uzależni. Zdarza się to jednak wielu ludziom. Nie 

znamy żadnych testów, które można by wykonać, żeby sprawdzić, czy jesteśmy podatni na 

uzależnienie. Uważa się, że skłonność do uzależnienia od alkoholu jest uwarunkowana genetycznie. 

Tak więc, jeśli w naszej rodzinie są osoby uzależnione, jesteśmy w grupie ryzyka.  

Ryzyko jest też większe w przypadku kobiet. Kobieta uzależnia się szybciej od mężczyzny. 

Bywa więc tak, że kobieta  zaczyna  pić, bo ma problemy, a po jakimś czasie ma  problemy, bo pije. 

Według Światowej Organizacji Zdrowia uzależnienie od alkoholu jest chorobą.. 

Umieszczono ją w Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób, Urazów i Przyczyn Zgonów  

Jest chorobą przewlekłą, postępującą i potencjalnie śmiertelną.  

Określenie „postępująca” oznacza, że uzależnienie pogłębia się w miarę upływu lat. To zaś sprawia,   

że coraz trudniej jest przestać pić. Dlatego też warto przyjrzeć się swojemu stylowi picia. Jeśli 

stwierdzimy, że pijemy w sposób ryzykowny lub szkodliwy, musimy pamiętać, że możemy być na 

drodze do uzależnienia. Trzeba wtedy ograniczyć picie. To uchroni nas nie tylko przed 

uzależnieniem, ale i poważnymi problemami zdrowotnymi, 

Jeśli stwierdzimy objawy uzależnienia, szukajmy pomocy. Im szybciej to zrobimy, tym łatwiej 

będzie nam przestać pić. 

 

      ROLA PRACOWNIKÓW SŁUŻBY ZDROWIA W IDENTYFIKOWANIU 

      PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH KOBIET   

Do lekarzy, zwłaszcza podstawowej opieki zdrowotnej, zgłaszają się nierzadko kobiety pijące 

ryzykownie, szkodliwie i uzależnione od alkoholu. Z reguły jednak same o tym nie mówią, a  

lekarze zwykle nie pytają. To sprawia, że kobiety, często  przez wiele lat. zażywają leki na 

nadciśnienie, cukrzycę, choroby przewodu pokarmowego, depresję, bezsenność.....i piją. 

Po jakimś czasie mogą już być podwójnie uzależnione – od alkoholu i leków nasennych lub 

uspokajających. Warto pamiętać, że kobiety uzależnione od alkoholu często sięgają po środki 

uspokajające, by zmniejszyć objawy zespołu abstynencyjnego, tzw. kaca. 

Bardzo ważne jest więc, żeby lekarz pytał o picie alkoholu, ale nie ogólnikowo: „Czy pije  pani  

alkohol?” Trzeba ustalić styl picia pacjentki. Od tego zależą bowiem zalecenia. Osobie pijącej 

ryzykowanie i szkodliwie należy zalecić ograniczenie picia.  Przy podejrzeniu uzależnienia należy 

zalecić konsultację w ośrodku leczenia uzależnień i spytać, czy ta osoba tam była.   
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Testy przesiewowe 

Bardzo pomocne we wstępnym identyfikowaniu problemów alkoholowych są testy przesiewowe. 

Nie  są one testami diagnostycznymi. Na ich podstawie nie stawia się więc rozpoznania. Mogą 

jednak pomóc zorientować się, czy picie alkoholu jest lub może być problemem w  życiu 

konkretnej pacjentki.. 

Jedne z najprostszych testów to: TEST AUDIT – C  i  TEST CAGE 

 Test AUDIT-C 
 1. Jak często pijesz napoje zawierające alkohol? 
Nigdy (0 pkt.) 

1 raz w miesiącu lub rzadziej (1 pkt.) 
2-4 razy w miesiącu (2 pkt.) 

2-3 razy w tygodniu (3 pkt.) 
4 lub więcej razy w tygodniu (4 pkt.) 

 
2. Ile porcji alkoholu (dawek standardowych ) wypijasz przeciętnie w okresie, kiedy pijesz alkohol? 

1-2 (0 pkt.) 
3-4 (1 pkt.) 

5-6 (2 pkt.) 
7-9 (3 pkt.) 

10 lub więcej (4 pkt.) 

 
3. Jak często wypijasz sześć albo więcej porcji przy jednej okazji? 
Nigdy (0 pkt.) 

Rzadziej niż raz w miesiącu (1 pkt.) 
Raz w miesiącu (2 pkt.) 

Raz w tygodniu (3 pkt.) 
Codziennie lub prawie codziennie (4 pkt.) 

 
Norma dla kobiet wynosi do 2-3 pkt, a dla mężczyzn 4 pkt. lub poniżej. Przekroczenie tych wartości może świadczyć o 
istnieniu problemu alkoholowego (picie szkodliwe lub uzależnienie). W takiej sytuacji warto zapytać objawy uzależnienia  

lub skierować na pogłębioną diagnozę do terapeuty uzależnień. 
 

Test  CAGE 

 
Czy zdarzały się w Twoim życiu takie okresy, kiedy odczuwałaś konieczność ograniczenia swego 

picia? 

Czy zdarzało się, że różne osoby z Twojego  otoczenia denerwowały Cię  uwagami na temat Twojego 

picia? 

Czy zdarzało się, że odczuwałaś wyrzuty sumienia lub wstyd z powodu swojego picia? 

Czy zdarzało Ci się, że rano - po przebudzeniu, pierwszą czynnością było wypicie alkoholu dla 
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uspokojenia  lub „postawienia się na nogi” (picie na pusty żołądek)? 

Udzielenie co najmniej dwóch  twierdzących odpowiedzi na powyższe pytania jest znaczące 

klinicznie i wskazuje na znaczne prawdopodobieństwo uzależnienia od alkoholu.  

 

Kwestionariusz 

 

Robert J.Akcerman i Susan E. Pickering w książce „Zanim będzie za późno” przedstawiają 

kwestionariusz opracowany z myślą o kobietach, by mogły ocenić, w jakim stopniu alkohol wpływa 

na ich życie.  

 

1. Czy prosisz innych o zakup alkoholu, bo sama się tego wstydzisz? 

2. Czy kupujesz alkohol w różnych miejscach, żeby nikt nie dowiedział się, ile go kupiłaś? 

3. Czy chowasz puste butelki i dyskretnie się ich pozbywasz? 

4. Czy postanawiasz „nagrodzić się” drinkiem po wykonaniu cięższych prac domowych? 

5. Czy pozwalasz dzieciom na zbyt wiele, bo masz poczucie winy z powodu swego 

zachowania pod wpływem alkoholu? 

6. Czy czasem „urywa ci się film i nic później nie pamiętasz? 

7. Czy następnego dnia dzwonisz do gospodyni przyjęcia pytając, czy nikogo n ie uraziłaś lub 

też nie ośmieszyłaś się na oczach wszystkich? 

8. Czy znajdujesz wypalone papierosem dziury w swoich ubraniach lub meblach i nie 

pamiętasz, jak do tego doszło? 

9. Czy wypijasz drinka przed przyjęciem, na którym będą podawać alkohol? 

10. Zastanawiasz się czasem , czy ktoś wie, jak dużo pijesz?  

11. Czy uważasz, że jesteś bardziej dowcipna i czarująca pod wpływem alkoholu? 

12. Czy miewasz napady paniki  

przed kilkudniową wizytą u krewnych, gdzie na pewno nie będzie alkoholu? 

13. Czy wymyślasz okazje do picia, na przykład zapraszając przyjaciół na obiad , koktajl lub 

kolację? 

14. Czy unikasz czytania artykułów lub oglądania filmów i programów na temat pijących 

kobiet, kiedy inni są w pobliżu, ale robisz to, kiedy jesteś sama? 

15. Czy zdarza ci się nosić alkohol w torebce? 

16. Czy zaczynasz się bronić, kiedy ktoś wspomni o tym, że pijesz? 

17. Czy denerwujesz się, kiedy niespodziewani goście uszczuplają twój zapas alkoholu? 

18. Czy pijesz, kiedy jesteś spięta albo po zakończonej kłótni? 

19. Czy ukrywasz fakt, że zapomniałaś o danej obietnicy i wstydzisz się, kiedy coś zgubisz? 
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20. Czy prowadzisz samochód pod wpływem alkoholu, przekonana, że w pełni kontrolujesz 

sytuacje? 

Jeśli szczerze odpowiedziałaś „tak” na połowę lub więcej tych pytań, zacznij szukać pomocy. 

 

W przypadku chorób, które mogą być skutkiem stresu lub nasilać się pod jego wpływem  

warto pytać o to, jak  pacjentka próbuje sobie radzić w tej sytuacji. Czy nie „ratuje się” pijąc 

alkohol. Jeśli tak, to trzeba powiedzieć,że  jest to prosta droga do uzależnienia.   

Ginekolodzy  i położne powinni informować każdą pacjentkę, że 3 miesiące przed planowaną ciążą 

(zarówno ona jak i jej partner) powinni zupełnie odstawić alkohol oraz że w ciąży i w czasie 

karmienia piersią musi zachowywać abstynencję alkoholową. Byłoby bardzo pożądane, żeby 

ginekolodzy i położne wykonywali swoim pacjentkom testy przesiewowe. Jeśli bowiem kobieta jest 

uzależniona, może nie poradzić sobie z głodem alkoholu i pić mimo zalecenia zachowywania 

abstynencji. W takiej sytuacji powinna być skierowana na konsultację do terapeuty uzależnień. 

 

PRZEMOC WOBEC KOBIET UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU 

 

Każdej kobiecie doświadczającej przemocy w rodzinie trudno przychodzi zwrócenie się o pomoc. 

Kobiecie uzależnionej od alkoholu jest jeszcze trudniej. Sprawca wykorzystuje to, że ona pije  

i z tego powodu zaniedbuje obowiązki, nie opiekuje się należycie dziećmi. Mówi, że jest złą matką, 

beznadziejną żoną, że  jej nie szanuje, ubliża, bije, bo ona na to zasługuje. W takiej sytuacji 

kobiecie jest bardzo trudno przestać pić, problem alkoholowy pogłębia się, a sprawca nasila 

przemoc. Dochodzi do sytuacji błędnego koła. Dlatego jeśli ustali się, że kobieta pije ryzykownie, 

szkodliwie lub jest uzależniona od alkoholu, wskazane jest zapytać, jak zachowuje się wobec niej 

mąż lub partner. Jeśli  okaże się, że stosuje przemoc, dobrze jest powiedzieć (kierując ją do ośrodka 

terapii  uzależnień), że może uzyskać pomoc w zaprzestaniu picia i uwolnieniu si e od przemocy. 

Zawsze warto dodać, że nic nie usprawiedliwia przemocy wobec żadnego człowieka. 
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