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UZALEŻNIENIE KOBIET 
PERSPEKTYWA TERAPEUTKI UZALEŻNIEŃ 
 

Wykład dedykuję moim pacjentkom:”Miałam honor towarzyszyć Wam w 

drodze. Dziękuję”.   

 

1. TŁO 

Picie kobiece jest niepopularne, brzydkie, powodujące odruch odwrócenia 

głowy, zamknięcia oczu. W mediach panuje kult młodości, sukcesu. 

Czasami usłyszymy o kobiecie, która publicznie mówi o swoim 

alkoholizmie i o drodze trzeźwienia, o tym jak trudno ukrywać picie, jak 

otoczenie sprzyja ukrywaniu i udaje, że nie widzi jej picia, o braku 

zrozumienia i wsparcia, o wstydzie i poczuciu winy, o tym jak trudno iść po 

pomoc i odnaleźć się w poradni terapii uzależnień, gdzie większość 

pacjentów to mężczyźni. 

A co z matką trojga dzieci, która pijąc dopuściła do tego, że jej dzieci są w 

placówce opiekuńczo – wychowawczej, a ona nadal mieszka z pijącym 

mężem? Co z nastolatką, która chce imponować koleżankom i kolegom 

wyluzowaniem i piciem do upadłego? Co z panią domu po 50 –tce, która 

cierpi z powodu odejścia dorosłych dzieci? Co z kobietą robiącą karierę, 

rozdartą między domem, pragnieniem dziecka a kolejnym awansem? Co z 

kobietą pragnącą bliskości, dobrego seksu, która nosi w sobie ból gwałtu? 
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Alkoholiczkami stają się kobiety, które sobie nie radzą, nie sprostały 

zadaniom, nie pogodziły ról społecznych żony, matki, pracownicy, córki, 

nie poradziły sobie z trudami życia. Alkoholiczkami stają się kobiety, które 

od dziecka miały być idealne, miały spełniać oczekiwania i były 

przedłużeniem ego rodziców oraz kobiety, które od dziecka pragnęły 

lepszego życia niż rodzice nie radzący sobie, pijący, bijący, zaniedbujący.   

Alkoholiczkami stają się kobiety , które osiągnęły sukces w biznesie; które 

musiały włożyć 2-3 krotnie więcej wysiłku w ten sukces. I nie wytrzymują 

napięcia funkcjonowania na najwyższych obrotach. 

Kobieta w naszym społeczeństwie ma misję dbania o domowe ognisko, o 

dobrostan psychiczny członków rodziny, o wychowanie dzieci. Kiedy tego 

nie wypełnia, pije -spotyka się z odrzuceniem, krytyką. Jej picie jest 

sprzeczne z misją a więc najbliżsi zamiatają picie i skutki picia pod dywan. 

A pełny obraz zespołu uzależnienia od alkoholu rozwija się u kobiet krócej 

niż u mężczyzn.    

 
2. KOBIETY SZCZEGÓLNIE NARAŻONE                                       

NA UZALEŻNIENIE SIĘ 

W obszarze spożywaniu alkoholu, picia ryzykownego, szkodliwego i 

uzależnienia nie ma emancypacji kobiet. Nie do pokonania okazuje się 

biologia: kobiety wolniej metabolizują alkohol, znacznie szybciej widoczne 

są somatyczne skutki regularnego /a niekoniecznie wielkiego/ picia. Po 

spożyciu takiej samej ilości alkoholu jego stężenie we krwi kobiety jest o 

40% większe niż u mężczyzny. Istotne różnice wynikają z mniejszej wagi 

ciała, różnic w metabolizmie i czynnościach gruczołów wydzielania 

wewnętrznego. Wchłanianie alkoholu jest u kobiet szybsze dzięki innemu 

składowi enzymów w soku żołądkowym oraz estrogenom. Kobieta szybciej 

upija się w pierwszej fazie cyklu menstruacyjnego. Przyjmowanie 
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antykoncepcji, spowalnia metabolizm alkoholu /a więc krąży on we krwi 

dłużej/.  U kobiet, które spożywają dziennie średnio trzy lub więcej drinków 

po ok. 10g każdy występują takie straty zdrowotne, jakie stwierdza się u 

mężczyzn pijących trzykroć więcej. Szkody zdrowotne występują u kobiet 

znacznie wcześniej, po ok. 14 latach nadużywania alkoholu niż u mężczyzn 

/u nich podobne zmiany pojawiają się po 20 latach picia/.  Nie do pokonania 

są utrwalone przekonania społeczne, pomimo emancypacji i unifikacji ról 

społecznych. Mężczyźni piją alkohol zwykle w towarzystwie, na 

imprezach; upijanie się mężczyzn zwykle komentowane jest w tonie 

wybryku czy ułańskiej fantazji. Kobiety pija i upijają się zwykle w zaciszu 

domowym, ukrywają picie a ich najbliższe otoczenie wstydliwie odwraca 

głowę i zaprzecza lub milczy /”bo jak jej to powiedzieć, obrazi się, nie 

mogę jej urazić”/ Picie męskie i kobiece inaczej kojarzy się ludziom: to 

mężczyzna ma prawo odreagować trudy życia /bo alkohol jest dla ludzi/ a 

kobieta – matka i żona ma pilnować domu /a picie jest okropne „jak 

możesz, jak mogłaś tak się stoczyć?”, „to niewybaczalne!”/Oczekiwania 

społeczne co do postawy, zachowania  kobiety są restrykcyjne. To samo 

picie a budzi zgoła inne skojarzenia.   

 
Kobiety szczególnie narażone na uzależnienie się: 

1. Młode kobiety wchodzące w dorosłość, starające się dorównać 

mężczyznom w biznesie, w pogoni za sukcesem. 

2. Kobiety u progu przejścia na emeryturę: dzieci usamodzielniają się a 

one mają więcej czasu, którym często nie wiedzą co zrobić /bo zwykle 

opiekowały się dziećmi, mężem, dbały o dom i czasu nie starczało dla 

ich pragnień/. W pustym gnieździe jest pustka nie do zniesienia, 

ogarnięcia. Choć na krótko alkohol może ją zapełnić. 

3. Posiadające nadużywającego alkohol męża, partnera. 
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4. Doświadczające przemocy ze strony partnera. 

5. Wykorzystywane seksualnie w okresie dzieciństwa, młodości. 

6. Kobiety cierpiące na depresję, zaburzenia lękowe. 

7. Kobiety, które przeszły traumatyczne wydarzenia /śmierć w rodzinie, 

rozwód, poronienie, aborcja, usunięcie macicy/. 

8. Kobiety doświadczające chronicznej traumy interpersonalnej. 

9. Kobiety w okresie menopauzy, kiedy doświadczają utraty osobistej 

atrakcyjności. 

  
3. ROZWÓJ UZALEŻNIENIA 

Nie ma odrębnego alkoholizmu kobiet i mężczyzn ale są specyficzne 

problemy związane z powstawaniem i przebiegiem alkoholizmu w 

zależności od płci. Kobiety zgłaszające się do poradni terapii uzależnień są 

coraz młodsze. Dzięki różnym publikacjom o alkoholizmie, audycjom 

szybciej osoby bliskie lub kobieta zyskują przekonanie, że warto podjąć 

leczenie.  

Trzeba podkreślić, że kobieca i męska droga do uzależnienia wybrukowana 

jest licznymi zniekształceniami myślenia, zaburzonym sposobem 

regulowania uczuć oraz utrwalanym regularnym piciem i konsekwencjami 

picia zaburzonym obrazem siebie.  

Człowiek pije alkohol dla poprawy kiepskiego nastroju lub wzmocnienia 

dobrego samopoczucia. Przeważnie pije w sytuacjach towarzyskich. Szybko 

uczy się, ze alkohol spełnia jego oczekiwania, że może wpływać na swój 

stan emocji w zależności od tego ile wypije. Nie musi specjalnie 

zastanawiac się nad źrodłami swojego samopoczucia, co zrobić aby poczuć 

się lepiej, co się dzieje w jego życiu. Można zmienić koloryt swoich emocji 

szybko i skutecznie. To pociągające mieć kontrolę,  wpływ i poczucie 

skuteczności. Coś, co dostarcza mi tego czego pragnę, zwykle jest 
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powtarzane. Alkohol zaczyna być spożywany regularnie, cześciej i w 

wiekszych ilościach. Aby nie odczuć zmiany, nie dostrzegać skutków w 

sukurs przychodzi w przypadku nadużywania alkoholu przez kobiety 

najbliższe otoczenie zwykle zaprzeczające problemowi oraz zniekształcenia 

poznawcze.     

Zniekształcenia procesu myślenia, oceny sytuacji, adekwatności 

postrzegania oraz zaburzenia myślenia przyczynowo – skutkowego 

utrwalają się w miarę upływu miesięcy, lat picia i pełnią rolę obron przed 

dostrzeganiem przez osobę uzależnioną rzeczywistości, pozwalają jej nadal 

pić pomimo narastających konsekwencji. 

Reakcja otoczenia kobiety i zmiany zachodzące w jej percepcji siebie, 

świata, nałogowy sposób regulowania uczuć  niezwykle sprzyjają 

rozwojowi uzależnienia. Wszystko co związane jest z piciem podlega 

zaprzeczeniu i manipulacji. Przykre konsekwencje picia nie są łączone w 

umyśle pijącej kobiety z piciem alkoholu. Kobieta wchodzi na orbitę 

uzależnienia i nie jest to orbita teraźniejszości: jest trudna przeszłość /a w 

niej kopalnia przyczyn „dlaczego piję”/ ani przyszłości /przyszłość wydaje 

się zagrażająca albo jej nie ma/. Jest dławiące poczucie winy i wstyd, jest 

wszechogarniający lęk i nienawiść do siebie. 

W takim stanie umysłu kobieta przychodzi do terapeuty uzależnień. Ta 

pierwsza wizyta jest kluczowa. Moim atutem jest fakt, że jestem kobietą,  

że potrafię słuchać, że potrafię zrozumieć.  Wiele razy słyszałam od 

pacjentek, że najważniejsze dla nich było to, że mogły mówić a ja 

słuchałam i nie zadawałam zbyt wielu pytań. To dlatego przyszły 

ponownie; wreszcie ktoś je słuchał. Ważne aby pacjentki były przyjmowane 

przez terapeutki, nie terapeutów. 

Niezwykle ważne jest tworzenie programów terapii uwzględniających 

specyfikę kobiecego alkoholizmu, uwarunkowań biologicznych, 



 6 

społecznych a przede wszystkim tak elastycznych aby widzieć konkretną 

kobietę /nie mechanizmy choroby/. Programy terapii powinny być 

uzupełniane programem AA. Ale tylko terapeuta rozumiejący ruch 

Anonimowych Alkoholików może zachęcić pacjenta do skorzystania z 

dobrodziejstwa znalezienia się wśród ludzi z podobnym problemem. Dla 

kobiet przepełnionych wstydem i poczuciem winy, ukrywających swoje 

picie, znalezienie się w grupie alkoholiczek i doświadczenie zrozumienia, 

życzliwości,  ludzkiego ciepła jest bezcenne. 

 

4. DROGI TRZEŹWIENIA: TERAPIA, GRUPY WSPARCIA, 

GRUPY AA DLA KOBIET 

Są indywidualnymi podróżami, poszukiwaniami siebie prawdziwej, bez 

alkoholowych masek. Pracuję z uzależnionymi od ponad 25 lat. Miałam 

honor towarzyszyć wielu alkoholiczkom: takim, które trzeźwieją od 25 lat i 

takim, które przerywały leczenie kilka razy, wracały do picia i od kilku lat 

utrzymują abstynencję, i takim, które piją. 

Wspólnym mianownikiem dla trzeźwiejących alkoholiczek jest 

determinacja, ciężka praca nad sobą i odwaga w zmianie, a także większe 

niż u mężczyzn wzajemne wspieranie siebie. Kobieta jest w stanie dać dużo 

uwagi, wsparcia drugiej kobiecie. Wszak od dziecka jest wychowywana do 

dawania, opieki. Obserwowałam trudności pacjentek w otwieraniu się w 

mieszanych grupach. Wiele „kobiecych” zagadnień poruszały w czasie sesji 

indywidualnych. Proces godzenia się z samą sobą, wybaczenia sobie i 

polubienia siebie jest długotrwałym procesem i warto stopniowo pokazywać 

pacjentkom rożne możliwości pracy nad sobą, niż tylko terapia. To 

pacjentka ma odnaleźć swoją drogę trzeźwienia.  

Ważna jest regularna terapia indywidualna i grupowa tylko dla kobiet. To 

jest podstawą i niechaj przychodzenie do poradni stanie się nawykiem, 
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niech dobrze kojarzy się każdej pacjentce. Warto mówić i zachęcać do 

uczestniczenia w mitingach AA /są grupy kobiece/. Ważne jest aby 

terapeutka znała ruch Anonimowych Alkoholików nie tylko z literatury a 

bardziej mogła opowiedzieć pacjentce czego może spodziewać się na  

mitingu AA.  

W miarę upływu miesięcy terapii pacjentki stają się coraz większymi 

ekspertkami od swojego trzeźwienia. Często borykają się z wieloma 

trudnościami, ograniczeniami, niską samooceną, również z niechęcią 

rodziny /”po co tam chodzisz, przecież już nie pijesz”, „stale nie ma cie w 

domu”, „matka powinna być przy dzieciach”, „piłaś, byłaś nieobecna; 

zaczęłaś się leczyć – też ciebie nie ma”/. Mają coraz więcej wiedzy o sobie, 

odkrywają to, co zgubiły w wyniku picia, głównie swoje potrzeby oraz 

wypracowują nowe jakości. Pytają siebie „dokąd zmierzam”, „kim 

jestem?”, „czego potrzebuję?”, „jakie jest moje miejsce w rodzinie?”. Coraz 

odważniej, z zaciekawieniem spoglądają na swoje odbicie w lustrze. 

Oddam głos moim pacjentkom:  

„6 lat abstynencji dało mi to, że mogę odnajdywać swoją prawdziwą twarz. 

Dotarło także, że nie umiem kochać i muszę się nauczyć prosić Boga /Siłę 

Wyższą/ o naukę przyjmowania i dawania miłości. J.B. 

„…zaczęłam w terapię wchodzić bardziej świadomie. Pojawiające się coraz 

częściej głody alkoholowe, a może raczej fakt, iż zaczęłam je lepiej 

odczytywać, spowodowały, iż spoważniałam, zaczęłam pracować bardziej 

świadomie….. musiałam na chwilę przystanąć, zastanowić się, 

przeanalizować. Ustawiłam hierarchię rzeczy ważnych i najważniejszych w 

życiu osobistym, poczucie bezpieczeństwa w pracy, praca nad poczuciem 

własnej wartości. Istotnym było również dla mnie dotarcie do elementów 

zagrażających mojemu trzeźwieniu – chaos, tłumienie złości, 

nieobowiązkowość.”. 
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„Nie zawsze było łatwo i prosto. Stres związany z pracą, natłok zajęć, 

pijackie burdy brata doprowadzały mnie do szału. A tu jeszcze grupa, że 

musze iść. Z czasem dotarło do mnie, że nic nie muszę, ze ja chcę, już nie 

dla dzieci – bo tak było na początku – ale dla siebie. I nie w pojedynkę dam 

radę ale w grupie”.   

 
„Teraz szanuję siebie i swój czas, w którym jest miejsce na prace domowe, 

na rozmowy z bliskimi, na terapię a przede wszystkim na wolny czas dla 

mnie. Nic nie muszę tylko chcę i to ja decyduję czy daną rzecz należy 

zrobić zaraz czy może poczekać”. 

 
Terapia intensywna i pogłębiona, grupy wsparcia, grupy AA, praca ze 

sponsorką w oparciu o program 12 kroków AA, wreszcie służba w AA – 

zostanie sponsorką trzeźwiejącej alkoholiczki, kształcenie się w kierunku 

zostania terapeutką uzależnień. 

A przede wszystkim bycie świadomą kim jestem, dokąd zmierzam i jaką 

drogę wybieram. Bycie trzeźwym człowiekiem. 

 

 


