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STRATEGIE RADZENIA SOBIE ZE STRESEM
A SKUTECZNOÆ TERAPII UZALE¯NIEÑ ALKOHOLIKÓW
WPROWADZENIE
Zainteresowanie szkodliwymi skutkami nadu¿ywania alkoholu i poszukiwanie sposobów radzenia sobie z na³ogiem ma bardzo d³ug¹ historiê, niewiele krótsz¹ ni¿ pisana historia cywilizacji. Spo¿ywanie alkoholu pierwotnie by³o elementem obrzêdów. Nastêpnie upowszechni³o siê w formie biesiad, a to z kolei szybko
zmieni³o siê w zwyczaj. Stosowany rytualnie, leczniczo, jako po¿ywka i jako u¿ywka, mo¿e pozostawiæ za sob¹ zamieszanie, ból, chorobê i tragediê. U¿ywanie i nadu¿ywanie alkoholu sz³o w parze ze sob¹ we wszystkich krêgach kulturowych.
W wielu przypadkach okazjonalne picie powodowa³o uruchomienie siê psychologicznego mechanizmu uzale¿nienia od alkoholu, a co za tym idzie braku kontroli nad iloci¹ spo¿ywanego trunku.
Obecnie w Stanach Zjednoczonych alkohol przyczynia siê do co dziesi¹tego
zgonu wród ludzi doros³ych i jest trzeci¹ w kolejnoci przyczyn¹ mierci1. Polskie statystyki niewiele siê ró¿ni¹ od amerykañskich. Statystyczny polski pacjent
lecznictwa odwykowego to mê¿czyzna (redni wiek 46 lat), pochodz¹cy z du¿ego
lub redniej wielkoci miasta, posiadaj¹cy jedno lub dwoje dzieci, o ustabilizowanej sytuacji rodzinnej i zawodowej (choæ istnieje spora grupa osób bezrobotnych
i rozwiedzionych)2.
Alkoholizm jest czêsto odpowiedzi¹ na stres ¿ycia codziennego i w obecnych czasach predestynuje do miana choroby cywilizacyjnej. Stres taki nazywa1

Por. J. Kinney, G. Leaton, Zrozumieæ alkohol, PZWL, Warszawa 1996, s. 4142.
Dane na podstawie programu badawczego Analiza Przebiegu i Efektów terapii Alkoholików APETA (program zaprojektowany i prowadzony od 1994 r. przez Instytut Psychologii
Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego). Koncepcja ta wywodzi siê z nurtu psychologii behawioralnej i opiera siê na za³o¿eniach uczenia siê spo³ecznego. Por. P. Monti, D.B. Abrams,
N.L. Cooney, Psychologiczna Terapia uzale¿nienia od alkoholu, Wyd. Instytut Psychologii Zdrowia, Warszawa 1994.
2
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ny jest przez R.S. Lazarusa utrapieniem3, które wi¹¿e siê z irytacj¹, frustracj¹
i niepokoj¹cymi incydentami, zdarzaj¹cymi siê w kontakcie z otoczeniem.
Warto podkreliæ, ¿e s³owa alkoholizm jako nazwa zaburzenia i alkoholik jako nazwa cz³owieka pojawi³y siê dopiero w po³owie XIX wieku, kiedy
szwedzki lekarz Margus Huss wprowadzi³ te pojêcia do opisu szkodliwych konsekwencji nadmiernego picia alkoholu. Od tego czasu powsta³o wiele ró¿nych
sposobów mylenia o naturze problemów alkoholowych i sposobach postêpowania z osobami uzale¿nionymi.
Alkoholizm, podobnie jak ka¿da inna choroba, rozwija siê w czasie, a wczesna interwencja pozwala proces chorobowy zatrzymaæ. Terapeuci potrafi¹ zaproponowaæ sposoby i rodki, które bêd¹ sprzyjaæ ca³kowitej abstynencji. Rzadko
stosowana jest w Polsce metoda leczenia pozwalaj¹ca osobie uzale¿nionej na powrót do kontrolowanego picia. Dlatego w Polsce mówimy raczej trzewy alkoholik, a nie by³y alkoholik.
Metoda leczenia skoncentrowana na nauce osoby uzale¿nionej powrotu do
nieszkodliwego spo¿ywania alkoholu zyskuje ju¿ zwolenników w Stanach Zjednoczonych i tak¿e w Polsce. Przedmiotem niniejszej pracy jest wstêpna ocena
skutecznoci strategicznostrukturalnej terapii uzale¿nienia od alkoholu, opartej
na psychologicznych mechanizmach uzale¿nienia Jerzego Mellibrudy4. Skutecznoæ tej terapii ma siê ujawniaæ w wyborze strategii radzenia sobie ze stresem
zorientowanej na problem oraz poczuciu sensu uczestnictwa w terapii osób jej
poddawanych.
1. STRATEGIE RADZENIA SOBIE ZE STRESEM W TRANSAKCYJNEJ TEORII
STRESU RICHARDA S. LAZARUSA I SUSAN FOLKMAN
Zgodnie z za³o¿eniami Transakcyjnej Teorii Stresu R. Lazarusa i S. Folkstres wynika z braku równowagi miêdzy wymaganiami stawianymi przez
rodowisko a mo¿liwociami zaradczymi jednostki. Konsekwencj¹ takiego podejcia teoretycznego jest rozumienie uzale¿nienia od alkoholu jako próby ma³o
konstruktywnego przystosowania siê do sytuacji stresu, bêd¹cej konsekwencj¹
obni¿onych zdolnoci cz³owieka do antycypacji, czyli planowania i przewidywania przysz³ych zdarzeñ6.

man5,

3 Por. R.S. Lazarus, Utrapienia ¿yciowe mog¹ byæ niebezpieczne dla zdrowia, Nowiny Psychologiczne (1983)1, s. 815.
4 Por. J. Mellibruda, Psychoterapia uzale¿nienia od alkoholu, Terapia Uzale¿nienia i Wspó³uzale¿nienia (1999)6, s. IVIII; J. Mellibruda, Z. SobolewskaMellibruda, Integracyjna psychoterapia uzale¿nieñ: Teoria i praktyka, IPZ, Warszawa 2006.
5 Por. R.S. Lazarus, S. Folkman, Stress, appraisal and cooping, Springer, New York 1984.
6 Por. R.S. Lazarus. Towards the understanding and effective treatment of alcoholism, South
African Medical Journal (1965)39, s. 736741.
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R. Lazarus7 wyró¿nia dwa procesy poznawcze oceniaj¹ce relacje miêdzy
podmiotem a rodowiskiem, a mianowicie poznawcze wartociowanie i radzenie
sobie ze stresem. Poznawcze wartociowanie jest to proces, dziêki któremu jednostka ocenia czy okrelone wydarzenie ma znaczenie dla jej dobrego samopoczucia, a jeli tak, to w jaki sposób. Ten proces poznawczy obejmuje dwa rodzaje
s¹dów: ocenê pierwotn¹ i wtórn¹. Podczas pierwotnego wartociowania jednostka ocenia, czy dane wydarzenie zagra¿a jej w jaki sposób, tzn. czy ma wp³yw na
realizowane przez ni¹ cele i jest zgodne z wyznawanymi przez ni¹ wartociami.
Podczas wtórnego wartociowania jednostka ocenia, co mo¿e zrobiæ w oparciu
o swoje zasoby (np. osobowoæ, inteligencja, dowiadczenie, itp.), aby sobie z dan¹
sytuacj¹ poradziæ. Przy czym nale¿y podkreliæ, ¿e ocena zagro¿enia ujmowana
jest z trzech perspektyw: przesz³oci  gdy zwracamy uwagê na straty (fizyczne,
moralne, spo³eczne. itp.), teraniejszoci  gdy spostrzegamy straty hic et nunc
oraz przysz³oci  gdy koncentrujemy siê na wyzwaniach. Sama jednak ocena
pierwotna zagro¿enia  bez oceny wtórnej naszych w³asnych zasobów osobowych (np. dowiadczenia, cech osobowoci i charakteru, inteligencji, motywacji,
itp.) i dostêpu do zasobów zewnêtrznych (np. wsparcia spo³ecznego, medycznego, edukacyjnego itp.)  nie jest podstaw¹ do stwierdzenia, czy jest ono rzeczywistym stresem. W celu zminimalizowania negatywnych reakcji emocjonalnych
w sytuacji wyst¹pienia stresu, cz³owiek uruchamia dostêpne mu strategie radzenia sobie ze stresem, które Lazarus i Folkman definiuj¹ jako stale zmieniaj¹ce
siê (dynamiczne), poznawcze i behawioralne wysi³ki maj¹ce na celu opanowanie
okrelonych zewnêtrznych i wewnêtrznych wymagañ ocenianych przez osobê jako
obci¹¿aj¹ce lub przekraczaj¹ce jej zasoby8.
Powy¿ej przedstawiona teoria radzenia sobie ze stresem wyjania, ¿e jednostka podejmuje okrelony wysi³ek poznawczy nastawiony na ocenê zagro¿enia. Jednak¿e wród psychologów zajmuj¹cych siê problemem stresu i radzenia
sobie panuje opinia o niejednoznacznoci tego sposobu wyjaniania, gdy¿ ocena
(wewnêtrznych i zewnêtrznych wymagañ) nie musi byæ realistyczna  w sensie
zgodnoci z rzeczywistoci¹, a cel nie musi byæ uwiadomiony, aby mo¿na by³o
mówiæ o radzeniu sobie. Takie stanowisko pozwala na w³¹czenie mechanizmów
obronnych do sposobów radzenia sobie, a wiêc wykorzystywaæ strategie zaradcze skoncentrowane na emocje9.

7

Por. ten¿e, Paradygmat stresu i radzenia sobie, Nowiny Psychologiczne (1986)34, s. 239.
Por. R.S. Lazarus, S. Folkman, Stress, appraisal , s.141.
9 Por. Performance under stress, red. P.A. Hancock, J.L. Szalma, Ashgate Publ. Comp., Aldershot, Hampshire (UK) 2008; I. HeszenNiejodek, Radzenie sobie z konfrontacj¹ stresow¹, Nowiny
Psychologiczne (1991)12, s. 1328; R.S. Lazarus, Stress and emotion: A new synthesis, Springer, New
York 2006, J.F. Terelak, Cz³owiek i stress, Oficyna Wydawnicza Branta, BydgoszczWarszawa 2008.
8
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Strategie radzenia sobie ze stresem pe³ni¹ dwie funkcje: (a) instrumentaln¹ 
zorientowan¹ na rozwi¹zanie problemu, który by³ ród³em stresu, poprzez zmianê w³asnego dzia³ania (koncentracja na ja) albo zmianê zagra¿aj¹cego otoczenia; (b) regulacyjn¹  zorientowan¹ na obni¿enie przykrego napiêcia emocjonalnego, które przeszkadza w dzia³aniu, b¹d na stymulowanie emocji w celu mobilizacji do dzia³ania. Mo¿na wiêc wyró¿niæ na tej podstawie cztery zasadnicze
strategie radzenia sobie ze stresem: poszukiwanie informacji, bezporednie dzia³anie, powstrzymywanie siê od dzia³ania i procesy intrapsychiczne, które mo¿na
uj¹æ w dwa typy: (1) typ zorientowany na rozwi¹zanie problemu (konfrontacja
i planowe rozwi¹zanie problemu); (2) typ zorientowany na emocje (dystansowanie siê, unikanieucieczka, samoobwinianie siê, samokontrola, poszukiwanie
wsparcia i pozytywne przewartociowanie).
2. ALKOHOLIZM JAKO NIEKONSTRUKTYWNY SPOSÓB RADZENIA SOBIE
ZE STRESEM

Jeden z powszechnie akceptowanych pogl¹dów dotycz¹cych picia alkoholu
mówi, ¿e ludzie pij¹ alkohol poniewa¿ redukuje on napiêcie psychofizjologiczne
i mo¿e s³u¿yæ jako strategia radzenia sobie ze stresem. Pogl¹d ukszta³towa³ siê na
podstawie wypowiedzi osób uzale¿nionych, które zgodnie twierdz¹, ¿e musz¹ siê
napiæ, poniewa¿ przyt³aczaj¹ je trudy dnia codziennego, konflikty z rodzin¹, trudne sytuacje w pracy. Alkohol istotnie przynosi minimalizacjê napiêcia i redukcjê
lêku, b³yskawicznie przynosi odmianê. Je¿eli dana osoba nie ma odpowiednich
umiejêtnoci radzenia sobie z wymaganiami dnia codziennego, to stara siê przywracaæ utracon¹ równowagê przy pomocy alkoholu i w ten sposób przystosowuje
siê do sytuacji.
Pogl¹d ten ma swoje potwierdzenie w badaniach empirycznych i wspó³czesnej koncepcji uzale¿nienia wywodz¹cej siê z podejcia behawioralnego, ukszta³towanego na pod³o¿u teorii uczenia siê spo³ecznego w ujêciu A. Bandury10. Wspó³czesna koncepcja uzale¿nienia wywodz¹ca siê z podejcia behawioralnego, okrela
je jako: wzór zachowania nawykowego oraz b³êdne ko³o zachowañ autodestrukcyjnych. Jest ono zwi¹zane z efektami warunkowania klasycznego (nabyta tolerancja na alkohol) i warunkowania instrumentalnego (pozytywnie wzmacniana
przyjemnoæ po spo¿yciu alkoholu i negatywnie wzmacniana ulga, zwi¹zan¹
z unikniêciem dysforycznych skutków uprzedniego picia)11. Terapia osób leczo10 Por. A. Bandura, Teoria spo³ecznego uczenia siê, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
11 Por. G.A. Marlat, Coping and substance abuse: Implications for research, prevention and
treatment, w: Coping and substance use, red. S. Schiffman, T.A. Wills, Academic Press Inc, New
York 1985.
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nych w myl w/w koncepcji, polega na nauce konstruktywnych zachowañ, czyli
konstruktywnych sposobów radzenia sobie ze stresem.
Z medycznego punktu widzenia alkohol to rodzaj rodka psychotropowego,
który pora¿a orodkowy uk³ad nerwowy. Substancja ta ma zdolnoæ wywo³ywania psychicznego i fizjologicznego uzale¿nienia oraz powoduje nieodwracalne
uszkodzenie tkanek. Jest to jedna z encyklopedycznych definicji alkoholu. W potocznych opiniach istnieje g³êboko zakorzeniona wiara w magiczn¹ moc tej substancji jako rodka leczniczego, rozgrzewaj¹cego, podnosz¹cego sprawnoæ seksualn¹, minimalizuj¹cego napiêcie i lêk, jednym s³owem ³agodz¹cego trudy dnia
codziennego. Wiele badañ potwierdzi³o tê potoczn¹ fascynacjê alkoholem. Z ró¿nych rodków chemicznych, takich jak. np. leki psychotropowe, narkotyki i alkohol, w autoterapii najczêciej jest stosowany alkohol. Czêste u¿ywanie alkoholu
w celu redukcji w/w zjawisk, jak równie¿ w odpowiedzi na stres zw³aszcza chroniczny, powoduje powstanie uzale¿nienia od tej substancji i ukszta³towanie siê
procesu chorobowego okrelanego mianem alkoholizmu, czyli uzale¿nienia od
alkoholu.
wiatowa Organizacja Zdrowia (WHO), zaleca rezygnowanie z pos³ugiwania siê terminem alkoholizm i proponuje zast¹pienie go okreleniem uzale¿nienia od substancji typu alkoholowego (alcoholtype drug dependence). Eksperci wiatowej Organizacji Zdrowia proponuj¹ te¿ pos³ugiwanie siê definicj¹
okrelaj¹c¹ uzale¿nienie jako: psychiczny, a czasem równie¿ fizyczny stan spowodowany przez interakcjê ¿ywego organizmu z substancj¹ chemiczn¹, charakteryzuj¹cy siê specyficznymi reakcjami, które zawsze obejmuj¹ wewnêtrzny przymus do za¿ywania tej substancji, w sposób ci¹g³y b¹d okresowy, w celu dowiadczania efektów psychicznych, a czasem w celu unikania przykroci
wynikaj¹cych z braku tej substancji12. Od kilkunastu lat postuluje siê tak¿e traktowanie alkoholizmu jako syndromu choroby (alcohol dependence syndrom).
W 1992 roku zosta³a wydana rewizja dziesi¹ta Miêdzynarodowej Klasyfikacji Zaburzeñ Psychicznych i Behawioralnych (ICD 10) okrelaj¹ca zaburzenia
i sposoby diagnozowania zaburzeñ zwi¹zanych z piciem alkoholu. Jednak wed³ug polskich znawców problematyki uzale¿nienia od alkoholu, kryteria przyjête w ICD 10, skoncentrowane s¹ g³ównie na sferze objawowej, bez odniesieñ
do patologicznych mechanizmów odpowiedzialnych za destrukcyjny przebieg tej
choroby13.

12

Por. J. Mellibruda, Z. SoboleskaBa³a, Wprowadzenie do psychoterapii uzale¿nienia, Instytut Psychologii Zdrowia i Trzewoci, Warszawa 2000 (mps).
13 Por. tam¿e.
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3. KONCEPCJE TERAPEUTYCZNE LECZENIA UZALE¯NIENIA OD ALKOHOLU
3.1. Program lecznictwa odwykowego w Szpitalu Psychiatrycznym
Willmar, w Stanie Minnesota (USA)
W 1949 roku, w Szpitalu Psychiatrycznym Willmar, utworzono eksperymentalny program leczenia alkoholików. Przyjêto za³o¿enie, ¿e pacjent uzale¿niony powinien byæ leczony z alkoholizmu za pomoc¹ terapii indywidualnej i grupowej.
Choroba ta powinna byæ traktowana jak inne choroby o charakterze chronicznym (np. cukrzyca czy grulica), bez obwiniania pacjenta o wp³yw na jej
powstanie. Poniewa¿ prawie wszyscy pacjenci leczeni w tym orodku trafili tam
przymusowo, nie koncentrowano siê na wzbudzaniu ich motywacji do leczenia,
lecz na odnajdowaniu zwi¹zku pomiêdzy na³ogowymi zachowaniami a problemami psychospo³ecznymi. Terapia mia³a na celu nauczenie pacjenta radzenia sobie z chorob¹, przy ca³kowitej rezygnacji z alkoholu. Okres terapii obejmowa³
60 dni i rozpoczyna³ siê na oddziale detoksykacji. Po tzw. odtruciu, pacjenta
poddawano diagnozie w celu okrelenia indywidualnego programu leczenia.
Celem udzia³u pacjenta w grupie zadaniowej prowadzonej przez doradcê by³a
zmiana destruktywnych postaw ukszta³towanych pod wp³ywem d³ugoletniego
picia. Oprócz czynnego udzia³u w grupie zadaniowej, pacjent orodka stawa³ siê
równie¿ uczestnikiem prowadzonych piêæ razy w tygodniu wyk³adów maj¹cych
na celu przybli¿enie istoty choroby, tzn. przyczyn objawów i skutków uzale¿nienia. Oferta dla pacjenta obejmowa³a tak¿e indywidualne spotkania z osobistym
doradc¹  niepij¹cym alkoholikiem oraz  w przypadku problemów somatycznych, psychologicznych czy ma³¿eñskich  leczenie medyczne lub psychoterapeutyczne. W trakcie pobytu w orodku mo¿liwe by³y spotkania z duchownym
w celu przygotowania pacjenta do uczestnictwa w spotkaniach AA.
Model leczenia stosowany przez Orodek w Minnesota obejmowa³ trzy fazy.
Po przezwyciê¿eniu zaprzeczania i uznaniu faktu, ¿e jest siê alkoholikiem bezradnym wobec alkoholu, personel szpitala dawa³ oparcie w przypadku podjêcia
decyzji o zmianie stylu ¿ycia jeszcze w trakcie leczenia. Wypis ze szpitala nie
koñczy³ leczenia, a personel planowa³ dla pacjenta dalsze postêpowanie lecznicze
i wspieranie zmiany.
3.2. Model oddzia³ywania terapeutycznego w Instytucie Johnsona
w Minneapolis
W Instytucie Johnsona podkrelano, ¿e alkoholizm jest chorob¹ postêpuj¹c¹,
podstawow¹, chroniczn¹ i prowadz¹c¹ do mierci. G³ówny ciê¿ar terapii spoczywa³ jednak na terapii grupowej, skoncentrowanej na pog³êbieniu rozumienia w³a-
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snego ¿ycia emocjonalnego i mechanizmów obronnych utrudniaj¹cych proces
zmiany osobistej. Innowacj¹ by³a metoda konfrontacji interpersonalnej, stosowana w celu zburzenia systemu zaprzeczeñ i racjonalizacji funkcjonuj¹cych w umyle osoby uzale¿nionej14.
3.3. Model terapii uzale¿nienia oparty na teorii uczenia siê A. Bandury
Stanowisko behawiorystów na temat pojawienia siê uzale¿nienia od alkoholu jest doæ skonkretyzowane. Wed³ug nich cz³owiek staje siê alkoholikiem w procesie uczenia siê spo³ecznego. Pod wp³ywem niekorzystnej sytuacji rodzinnej,
nacisku przyjació³ czy stresuj¹cych warunków pracy zawodowej alkohol staje siê
wzmocnieniem pozytywnym. Na³ogowe picie kszta³towane jest na zasadzie warunkowania, a nawyk wzmocniony poprzez fizjologiczn¹ reakcjê na alkohol.
Za dzia³anie terapeutyczne pierwotnie uznawano stosowanie awersyjnych
metod odwykowego oddzia³ywania na alkoholików, czyli wyrabianie negatywnych skojarzeñ z piciem poprzez kojarzenie bolesnych dowiadczeñ czy te¿ wzmacnianie lêku przed skutkami picia. Technikami by³y szoki elektryczne, prowokowane wymioty, kary dyscyplinarne. Obecnie zaczêto uczyæ alkoholików unikania
okrelonych zdarzeñ poprzedzaj¹cych picie, a tak¿e konstruktywnych zachowañ
rozwijaj¹cych samokontrolê.
3.4. Psychobiospo³eczny model uzale¿nienia i strategicznostrukturalna
forma psychoterapii w Polsce
W Polsce od dziesi¹tków lat pos³ugiwano siê nazw¹ terapia odwykowa.
Nazwa ta jest reliktem starych czasów, w których alkoholizm by³ traktowany jako z³y nawyk, od którego trzeba odwykn¹æ w trakcie pobytu w specjalnych placówkach. Oduczania tego dokonywano najczêciej za pomoc¹ stosowania rodków farmakologicznych takich jak antikol czy esperal. Od koñca lat osiemdziesi¹tych, w placówkach odwykowych w Polsce stosowana jest nowa forma leczenia
uzale¿nienia od alkoholu polegaj¹ca na psychoterapii osób uzale¿nionych, jak
równie¿ cz³onków ich rodzin.15 Podejcie strategicznostrukturalne nawi¹zuje do

14 Koncepcja pracy terapeutycznej szczegó³owo przedstawiona zosta³a przez autora programu
w publikacji: V.E. Johnson, Od jutra nie pijê, Instytut Psychologii Zdrowia i Trzewoci, Warszawa
1992; Por. tak¿e: Psychologia kliniczna, red. H. Sêk, T. II, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
15 Psychobiospo³eczny model uzale¿nienia zosta³ opracowany przez J. Mellibrudê i wspó³pracuj¹cych z nim cz³onków Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Por. J. Mellibruda, Psychobiospo³eczna koncepcja uzale¿nienia od alkoholu, Alkoholizm
i Narkomania 28(1997)3, s. 277306.
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tzw. modelu Minnesota, a nastêpnie do behawioralnopoznawczego nurtu psychoterapii zwi¹zanego z teori¹ uczenia siê oraz do psychologii humanistycznej.
Oparte jest na za³o¿eniu, ¿e uzale¿nienie jest zaburzeniem podstawowym, a nie
odmian¹ innych zaburzeñ. Terapia skoncentrowana jest na zatrzymaniu dzia³ania
mechanizmów uzale¿nienia, które s¹ charakterystyczne dla osób z problemem
alkoholowym.
Podstawowe mechanizmy uzale¿nienia to: (a) mechanizm na³ogowego regulowania emocji; (b) mechanizm iluzji i zaprzeczania; (c) mechanizm rozproszenia i rozdwojenia ja. Czynniki wewnêtrzne, które aktywizuj¹ mechanizmy uzale¿nienia, to: (a) uszkodzenia organizmu oraz choroby somatyczne; (b) destrukcyjna orientacja ¿yciowa; (c) deficyt praktycznych umiejêtnoci ¿yciowych. Do
zewnêtrznych czynników aktywizuj¹cych mechanizmy uzale¿nienia autorzy koncepcji zaliczaj¹: (a) sytuacje stresu i podwy¿szonego ryzyka; (b) trwa³e uszkodzenia wa¿nych relacji spo³ecznych; (c) negatywne konsekwencje spo³eczne szkodliwego picia.
Podstawowym ród³em strategii terapeutycznej jest zrozumienie pacjenta,
a warunkiem do jej prowadzenia utrzymywanie przez niego abstynencji. Konieczne
jest tak¿e uczestnictwo pacjenta w intensywnym programie terapii profesjonalnej, zarówno w oddzia³ach stacjonarnych, jak i poradniach, wspieranym przez
rodowisko wzajemnej pomocy oraz wspó³pracê z cz³onkami rodziny.
Celem omawianej koncepcji jest nie tylko doprowadzenie do utrzymywania
abstynencji, ale tak¿e przywrócenie osobie uzale¿nionej zdrowia psychicznego.
Podstawowe elementy technologii psychoterapii uzale¿nienia to: zorganizowany
system dzia³añ edukacyjnych, autoanaliza zdarzeñ, dostarczanie przyk³adów i wzorów postêpowania, wp³yw interpersonalny, zarówno indywidualny, jak i grupowy, æwiczenia umiejêtnoci, przygotowanie do uczestnictwa w rodowiskach
wzajemnej pomocy. Proces terapeutyczny przebiega na dwóch równoleg³ych poziomach, które wzajemnie na siebie oddzia³uj¹. Jeden z nich polega na realizowaniu indywidualnego programu terapii w trakcie spotkañ indywidualnych z terapeut¹, drugi za, na uczestnictwie pacjenta w grupowych zajêciach terapeutycznych. Zasady nawi¹zania kontaktu terapeutycznego z uzale¿nionymi w du¿ej
mierze oparte s¹ o autorytet terapeuty, gdy¿ program terapeutyczny nie jest przedmiotem pertraktacji z pacjentem.
4. BADANIA W£ASNE
Analizuj¹c ró¿ne podejcia do problemu uzale¿nienia i obserwuj¹c pracê terapeutyczn¹ w placówce dzia³aj¹cej w oparciu o podejcie do uzale¿nienia J. Mellibrudy, wysuniêto nastêpuj¹ce hipotezy badawcze:
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H1: Badani po zakoñczeniu programu podstawowego strategicznostrukturalnej
terapii uzale¿nienia uzyskuj¹ wy¿sz¹ samoocenê sensu uczestnictwa w terapii, co wiadczy o skutecznoci tej formy terapii;
H2: Badani po zakoñczeniu programu podstawowego strategicznostrukturalnej
terapii uzale¿nienia wybieraj¹ strategiê radzenia sobie ze stresem zorientowan¹ problemowo;
H3: U badanych po zakoñczeniu programu podstawowego strategicznostrukturalnej terapii uzale¿nienia wzrasta potrzeba radzenia sobie ze stresem przy
zastosowaniu strategii poszukiwania wsparcia spo³ecznego;
H4: Istnieje pozytywny zwi¹zek pomiêdzy poczuciem sensu uczestnictwa w terapii a wyborem strategii radzenia sobie ze stresem zorientowanych problemowo.
4.1. Materia³ badañ
Badania psychologiczne by³y prowadzone w Poradni dla Osób z Problemem
Alkoholowym, w której program terapeutyczny oparty jest na koncepcji dzia³ania
psychologicznych mechanizmów uzale¿nienia opracowanych przez Jerzego Mellibrudê. Istnienie choroby alkoholowej okrelano za pomoc¹ diagnozy dokonywanej na podstawie ICD 10.
W badaniach bra³o udzia³ 35 mê¿czyzn w wieku od 23 do 56 lat, którzy rozpoczêli cykl podstawowego leczenia w ramach strategicznostrukturalnej terapii
uzale¿nienia. Po up³ywie trzech miesiêcy ponownie poddano osoby badaniom za
pomoc¹ tych samych technik badawczych.
4.2. Metody badania i techniki badawcze
W celu weryfikacji przedstawionych hipotez zastosowano trzy techniki badawcze: Kwestionariusz do badania Strategii Radzenia Sobie ze Stresem (Ways of
Coping Questionnaire) R.S. Lazarusa i S. Folkman oraz dwie ankiety w³asnej
konstrukcji, a tak¿e wywiad kliniczny:
 Kwestionariusz do badania Strategii Radzenia Sobie ze Stresem, w polskiej
adaptacji WCQ opracowanej przez Irenê HeszenNiejodek16, s³u¿y do badania nastêpuj¹cych strategii: 1) planowe rozwi¹zanie problemu, 2) walka,
3) dystansowanie siê, 4) mylenie ¿yczeniowe, 5) szukanie wsparcia spo³ecznego, 6) dystrakcja, 7) przyjmowanie odpowiedzialnoci, 8) pozytywne
przewartociowanie, 9) samokontrola.

16

Por. I. HeszenNiejodek, Polska adaptacja kwestionariusza S. Folkman i R.S. Lazarusa do
badania sposobów radzenia sobie ze stresem (WCQ), Uniwersytet l¹ski, Katowice 1989 (mps).
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Kwestionariusz sk³ada siê z dwóch czêci. W pierwszej czêci badany opisuje prze¿yt¹ ostatnio sytuacjê stresow¹. Druga czêæ sk³ada siê z 43 pozycji bêd¹cych opisami konkretnych dzia³añ, jakie cz³owiek stosuje w sytuacji stresowej.
S¹ to dzia³ania skoncentrowane na problemie, zmierzaj¹ce do opanowania ród³a
stresu oraz zachowania skoncentrowane na emocjach, maj¹ce na celu regulacjê
negatywnych emocji wywo³anych przez wydarzenia stresowe.
Przy ka¿dej pozycji osoba badana okrela na czterostopniowej skali typu Likerta, czy dane zachowanie wyst¹pi³o w zwi¹zku z opisan¹ w czêci pierwszej
sytuacj¹ stresow¹. Odpowiedziom przyporz¹dkowano nastêpuj¹ce wartoci liczbowe: zdecydowanie nie  0, raczej nie  1, raczej tak  2, zdecydowanie tak  3.
Dla celów pracy badawczej zmodyfikowano czêciowo instrukcje do ca³ego
kwestionariusza. Treæ jej by³a nastêpuj¹ca: Proszê przypomnieæ sobie sytuacjê,
która mia³a miejsce ostatnio, a by³a dla Pana k³opotliwa, stresuj¹ca i spowodowa³a u Pana z³e samopoczucie, wymaga³a wysi³ku przy jej za³atwieniu, rozwi¹zaniu. Wa¿ne jest, aby by³a to sytuacja zwi¹zana z prze¿ywan¹ aktualnie przez
Pana faz¹ abstynencji (powstrzymywania siê od picia alkoholu). Proszê opisaæ
krótko tê sytuacjê. Mo¿e to byæ zdarzenie, które mia³o miejsce i teraz nie stanowi
ju¿ problemu; mo¿e byæ te¿ takie, którego skutki s¹ dotychczas odczuwalne. Proszê nie przejmowaæ siê stylem opisu i napisaæ wszystko, co wi¹¿e siê z tym problemem oraz co wydaje siê Panu wa¿ne w tej sprawie. Powodem tej zmiany by³
cel badania sposobów radzenia sobie z sytuacj¹ stresow¹ prze¿ywan¹ w fazie
abstynencji.
 Ankiety  do badania: (1) Ankieta otwarta, dotycz¹ca d³ugoci okresu abstynencji, motywów rozpoczêcia terapii, pierwszych wra¿eñ, wykszta³cenia,
wieku, statusu cywilnego, form terapii, w jakich pacjent ju¿ wczeniej uczestniczy³; (2) Ankieta strukturalizowana, s³u¿¹ca do oceny poczucia sensu uczestnictwa w terapii.
4.3. Wyniki badañ
Na podstawie odpowiedzi na pytania otwarte uzyskano nastêpuj¹ce dane zawarte w poni¿szych rysunkach i ujête procentowo:
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Rysunek 1.
Motywy rozpoczêcia terapii, na które wskazywa³y osoby badane.

Rysunek 2.
Formy terapii, z jakich osoby badane korzysta³y przed rozpoczêciem
strategicznostrukturalnej terapii uzale¿nienia  ujêcie procentowe.
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Na podstawie analizy statystycznej uzyskano przedstawione poni¿ej wyniki badañ. Porównanie rednich wyników uzyskanych w badaniu I i II ilustruje tabela 117.
Tabela 1. Ró¿nice miêdzy badaniem I i II w zakresie rozpatrywanych zmiennych
(Test tStudenta dla grup zale¿nych)
sd

ró¿nica sd

M

ró¿nica M

t

p

ANK

3,51
2,10

4,70

22,00
24,86

-2,86

-2,86

0,009

WCQ1

4,66
3,76

4,67

10,55
14,59

-4,05

-4,06

0,001

WCQ2

2,48
1,74

2,43

5,32
6,55

-1,23

-2,37

0,027

WCQ3

3,31
3,46

4,46

8,91
7,95

0,95

1,00

0,326

WCQ4

3,35
2,93

3,62

8,36
7,91

0,45

0,59

0,562

WCQ5

5,35
3,40

4,65

8,73
12,45

-3,73

-3,76

0,001

WCQ6

3,20
4,02

4,65

7,64
7,91

-0,27

-0,28

0,786

WCQ7

2,37
21,67

21,30

4,73
10,27

-5,55

-1,22

0,236

WCQ8

3,46
1,69

3,42

6,59
8,09

-1,50

-2,06

0,052

WCQ9

2,05
1,01

2,34

8,00
6,82

1,18

2,37

0,028

56.03
73,87

34,22

39,77
76,50

-36,73

-5,03

0,001

ABS
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Legenda: ANK  ankieta ujawniaj¹ca poczucie skutecznoci terapii w odczuciu osób badanych; WCQ1  planowe rozwi¹zanie problemu; WCQ2  walka; WCQ3  dystansowanie siê; WCQ4
 mylenie ¿yczeniowe; WCQ5  szukanie wsparcia spo³ecznego; WCQ6  dystrakcja; WCQ7 
przyjmowanie odpowiedzialnoci, obwinianie siê; WCQ8  pozytywne przewartociowanie, przemiana wewnêtrzna; WCQ9  samokontrola; ABS1  d³ugoæ okresu abstynencji przed terapi¹; WIEK
 wiek osoby badanej; ABS  ankieta ujawniaj¹ca poczucie skutecznoci terapii; ABS2  d³ugoæ
okresu abstynencji w trakcie trwania terapii; M  rednia arytmetyczna; sd  odchylenie standardowe; t  test tStudenta; p  poziom istotnoci; R  wspó³czynniki korelacji RPearsona dla ma³ych
prób; p ? 0,05; p ? 0,01; p ? 0,001.
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Na podstawie analizy statystycznej przedstawionej w tabeli 1 stwierdzono:
1) Badani po zakoñczeniu programu podstawowego strategicznostrukturalnej terapii uzale¿nienia uzyskuj¹ wy¿szy poziom poczucia sensu uczestnictwa w terapii.
2) Badani po zakoñczeniu programu podstawowego strategicznostrukturalnej terapii uzale¿nienia wybieraj¹ strategiê radzenia sobie ze stresem zorientowan¹ problemowo.
3) Badani po zakoñczeniu programu podstawowego strategicznostrukturalnej terapii uzale¿nienia wybieraj¹ strategiê radzenia sobie ze stresem zorientowan¹ problemowo i okrelan¹ w skali WCQ jako walka.
4) U badanych po zakoñczeniu programu podstawowego strategicznostrukturalnej terapii uzale¿nienia wyranie wzrasta potrzeba radzenia sobie ze
stresem przy zastosowaniu strategii poszukiwania wsparcia spo³ecznego.
5) Uczêszczanie na spotkania w ramach strategicznostrukturalnej terapii
uzale¿nienia od alkoholu przyczynia siê do trwania osób badanych w stanie abstynencji.
6) Badani po zakoñczeniu programu podstawowego terapii uzale¿nienia od
alkoholu, odchodz¹ od sposobu radzenia sobie ze stresem okrelanego
w skali WCQ jako samokontrola (wstrzymywanie negatywnych emocji).
Korelacja miêdzy zmiennymi przy u¿yciu RPearsona przedstawiona zosta³a
w tabeli 2, gdzie stwierdzono ujemn¹ korelacjê pomiêdzy poczuciem sensu uczestnictwa w terapii a strategi¹ radzenia sobie ze stresem okrelan¹ w skali WCQ jako
dystansowanie siê od problemu (r=-0.32; p=0,036) oraz dodatni¹ korelacjê pomiêdzy poszukiwaniem wsparcia spo³ecznego a utrzymywaniem abstynencji (zob.
tabela 2), gdzie (r=0,32; p=0,034).
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Tabela 2. Macierz korelacji R-Pearsona

Przechodz¹c do analizy uzyskanych wyników nale¿y stwierdziæ, ¿e g³ówna
hipoteza, mówi¹ca o tym, ¿e alkoholicy po zakoñczeniu programu podstawowego strategicznostrukturalnej terapii uzale¿nienia wybieraj¹ sposoby radzenia sobie ze stresem zorientowane na rozwi¹zanie problemu zosta³a potwierdzona. Pierwszy etap badañ wykaza³, ¿e alkoholicy przed rozpoczêciem terapii, radz¹ sobie ze
stresem, wykorzystuj¹c strategie zorientowane na emocje. Ju¿ sam fakt bycia alkoholikiem wiadczy o nieumiejêtnoci radzenia sobie z trudnymi sytuacjami ina-
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czej ni¿ poprzez alkohol. Rozpoczêcie terapii zmusza alkoholika do powstrzymywania siê od picia i nauczenia siê utrzymywania abstynencji. Osoba uzale¿niona
ju¿ na pocz¹tku terapii zastaje pozbawiona dotychczasowego sposobu na ¿ycie.
Najwa¿niejszym celem pracy terapeutycznej na tym etapie jest zmotywowanie
pacjenta do podjêcia leczenia i przyjêcia warunków terapii.
Wyniki uzyskane z pierwszego etapu badañ potwierdzaj¹ dowiadczenie kliniczne terapeutów uzale¿nieñ o tym, ¿e w momencie rozpoczêcia procesu zdrowienia pojawia siê pragnienie natychmiastowej ulgi skojarzonej z piciem alkoholu,
nad którym pacjent z trudem panuje. Wybór strategii radzenia sobie ze stresem
zorientowanej na emocje jest na tym etapie leczenia jak najbardziej uzasadniony.
Mechanizm iluzji i zaprzeczania oraz inne mechanizmy uzale¿nienia na tym etapie
zdrowienia s¹ jeszcze tak ugruntowane, ¿e pacjent ci¹gle jest w emocjonalnej pu³apce, a siêganie po pomoc i uznanie swojej s³aboci obni¿a jego poczucie wartoci.
Wyniki drugiego etapu badañ pokazuj¹, ¿e pacjenci, ju¿ po trzech miesi¹cach
aktywnej psychoterapii, próbuj¹ planowo rozwi¹zywaæ swoje problemy. Przyjêcie tej strategii wi¹¿e siê z konstruktywnym i realistycznym podejciem do dzia³ania. Hipoteza ta zosta³a potwierdzona i wskazuje na skutecznoæ badanej formy
terapii uzale¿nienia. Wyrazem skutecznoci omawianej formy psychoterapii jest
równie¿ wybór strategii okrelanej w kwestionariuszu WCQ jako walka. Stosowanie tego mechanizmu polega na niepoddawaniu siê wobec zaistnia³ych trudnoci i mobilizowaniu wszystkich si³ w celu ich pokonania. W skali tej zak³adano
wy¿sze wyniki dla osób koñcz¹cych podstawowy program psychoterapii. Zatem
terapia mobilizuje pacjenta do pokonywania problemu uzale¿nienia i daje pacjentowi si³ê do walki z trudnociami, jakie napotyka na swojej drodze do trzewoci.
Szukanie wsparcia spo³ecznego (skala 5 WCQ), zgodnie z teori¹ Lazarusa,
przejawia siê kontaktowaniem z osobami mog¹cymi przekazaæ jakie informacje
na temat stresuj¹cej cz³owieka sytuacji oraz pomocy w jej rozwik³aniu, a niekiedy
oczekiwaniem wspó³czucia z ich strony. Hipoteza, ¿e po zakoñczeniu programu
podstawowego omawianej formy psychoterapii badani bêd¹ czêciej wykorzystywali tê strategiê potwierdzi³a siê (tStudenta p=0,001). Wprawdzie Lazarus
kwalifikuje tê strategiê do zorientowanych na emocje, to jednak dla alkoholików
wzrost tej umiejêtnoci jest jak najbardziej po¿¹dany i wiadczy o czêciowym
pokonaniu mechanizmu uzale¿nienia, jakim jest mechanizm rozproszenia ja.
Sposób radzenia sobie ze stresem okrelany jako samokontrola, wstrzymywanie negatywnych emocji (skala 9 WCQ), polega na tym, ¿e jednostka zachowuje uczucia i prze¿ycia dla siebie, nie dziel¹c siê nimi z nikim. Hipoteza odnonie do tej skali zak³ada³a spadek stosowania tego mechanizmu po zakoñczeniu
programu podstawowego psychoterapii i potwierdzi³a siê (tStudenta na poziomie istotnoci p=0,028).
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W pracy badawczej zak³adano równie¿, ¿e po zakoñczeniu programu podstawowego strategicznostrukturalnej terapii uzale¿nienia osoby badane bêd¹ wykazywa³y wiêksze poczucie sensu uczestnictwa w tej formie psychoterapii. Hipoteza ta potwierdzi³a siê (tStudenta na poziomie istotnoci p=0,09). wiadczy to
o skutecznoci strategicznostrukturalnej terapii uzale¿nienia, czego wyrazem jest
fakt, ¿e osoby poddawane tej formie terapii wraz ze wzrostem czasu jej trwania
odnajduj¹ w niej coraz g³êbszy sens. Potwierdza to te¿ weryfikacja ostatniej hipotezy o pozostawaniu w stanie abstynencji w trakcie trwania programu podstawowego terapii (tStudenta na poziomie istotnoci p=0,000). Analizuj¹c jednak podawany przez badanych czas abstynencji w dniach, mo¿na stwierdziæ, ¿e nie
wszystkim udaje siê powstrzymaæ od picia. Tak wiêc program podstawowej psychoterapii nie obejmuje pracy nad zapobieganiem nawrotom picia.
Przy zastosowaniu wspó³czynnika korelacji rPearsona stwierdzono ujemn¹
korelacjê pomiêdzy poczuciem sensu uczestnictwa w terapii a strategi¹ radzenia
sobie ze stresem okrelan¹ jako dystansowanie siê, co oznacza, ¿e wraz ze wzrostem poczucia sensu uczestnictwa w terapii nastêpuje rezygnacja osoby uzale¿nionej ze stosowania strategii radzenia sobie ze stresem wyra¿aj¹cej siê unikaniem i dystansowaniem od problemów. Stosowanie tej zorientowanej emocjonalnie strategii oznacza przyjêcie biernej postawy i niepodejmowanie dzia³añ
maj¹cych na celu rozwi¹zanie problemu. Osoba dystansuj¹ca siê nie wierzy
w mo¿liwoæ zmiany zaistnia³ej sytuacji i wobec tego nie stara siê na ni¹ wp³yn¹æ. Próbuje pogodziæ siê z losem i wykonuje czynnoci u³atwiaj¹ce jej odwrócenie uwagi od zaistnia³ego problemu. Jest to zgodne z zachowaniem osoby uzale¿nionej u progu procesu zdrowienia, gdzie mechanizmy uzale¿nienia nie s¹ jeszcze przepracowane. Jednak¿e wraz z up³ywem czasu trwania terapii badani
odnajduj¹ w niej coraz wiêkszy sens, a co za tym idzie, staraj¹ siê g³êbiej zastanawiaæ nad swoimi problemami i rozwi¹zywaæ je w ramach zdobytych w trakcie
terapii umiejêtnoci.
Stwierdzono równie¿ dodatni¹ korelacjê rPearsona pomiêdzy d³ugoci¹ okresu abstynencji i poszukiwaniem wsparcia spo³ecznego. Na podstawie danych zebranych za pomoc¹ ankiety stwierdzono miêdzy innymi: 36% sporód badanych
pacjentów wskaza³o na samodzieln¹ decyzjê dotycz¹c¹ terapii; 50% sporód badanych skorzysta³o z namowy ¿ony do udzia³u w terapii; 14% rozpoczê³o terapiê
za spraw¹ zobowi¹zania do leczenia odwykowego przez s¹d (¿aden sporód zobowi¹zanych do leczenia pacjentów nie zrezygnowa³ ze spotkañ terapeutycznych);
9% badanych zosta³o skierowanych na terapiê przez lekarza; 9% badanych skorzysta³o z namowy rodziców, a 5%  kolegów. Stwierdzono tak¿e, ¿e 50% badanych nigdy wczeniej nie korzysta³o z ¿adnych form terapii ani poradnictwa psychologicznego, za 32% osób uczêszcza³o przed podjêciem terapii na spotkania
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AA, a 14% osób badanych próbowa³o walczyæ z na³ogiem przy udziale ksiêdza
b¹d innej osoby duchownej.
WNIOSKI
1) Na podstawie rezultatów przeprowadzonych badañ mo¿na stwierdziæ, ¿e terapia oparta na koncepcji psychologicznych mechanizmów uzale¿nienia jest
terapi¹ wzglêdnie skuteczn¹. Osoby uzale¿nione od alkoholu po zakoñczeniu programu podstawowego wybieraj¹ strategie radzenia sobie ze stresem
zorientowane na rozwi¹zanie problemu i maj¹ wiêksze poczucie sensu trwania w terapii.
2) Osoby uzale¿nione od alkoholu po zakoñczeniu programu podstawowego charakteryzuj¹ siê wiêkszym ni¿ na pocz¹tku poczuciem sensu trwania w terapii.
3) Stwierdzono równie¿ dodatni¹ korelacjê rPearsona pomiêdzy d³ugoci¹ okresu abstynencji i poszukiwaniem wsparcia spo³ecznego jako strategii radzenia
sobie uzale¿nieniem od alkoholu.
STRATEGIES OF COPING WITH STRESS AND THE EFFECTIVENESS
OF ALCOHOL ADDICTION TREATMENT
Summary
The study has an empirical character and concerns the relation between strategies of coping
with stress and the effectiveness of alcohol addiction treatment. To examine strategies of stress
management, the researchers used Ways of Coping Questionnaire by R. Lazarus and S. Folkman and
two questionnaires they themselves authored, geared for assessing how participants of alcohol addiction treatment felt about their therapy and how long their abstinence was. The therapy was based
on the psychobiosocial model of addiction developed by J. Mellibruda and his collaborators from
the Institute of Health Psychology of the Polish Psychological Society. 36 alcoholics were examined
twice, before and after the therapy. On the basis of the conducted research it may be concluded that
a therapy based on the concept of psychological mechanisms of addiction is effective. After completing the basic therapeutic program, alcohol addicts choose problemoriented stress management
strategies and feel more inclined to continue the therapy.
Keywords: stress management strategies, alcoholism, addiction therapy
Nota o Autorach: Prof. dr hab. Jan F. Terelak, profesor zwyczajny Uniwersytetu Kardyna³a
Stefana Wyszyñskiego w Warszawie. Senator UKSW i kierownik Katedry Psychologii Pracy i Stresu na Wydziale Filozofii Chrzecijañskiej UKSW. Wieloletni rektor Wy¿szej Szko³y SuwalskoMazurskiej. Specjalizuje siê w psychologii stresu. Autor 13 ksi¹¿ek w tym g³ównie z problematyki
stresu (np. Stres organizacyjny, 2005; Stres Zawodowy (red.), 2007; Cz³owiek i stres, 2008) oraz
ponad 200 artyku³ów opublikowanych w czasopismach zagranicznych i krajowych. Swoje wyniki
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badañ przedstawia³ na kilkudziesiêciu konferencjach miêdzynarodowych. Wizytowa³ wiele orodków
badawczych i akademickich europejskich, amerykañskich i australijskich. Jest cz³onkiem European
Association for Aviation Psychology, International Association Applied Military Psychology, Komitetu Badañ Kosmicznych i Satelitarnych oraz Komitetu Ergonomii przy Prezydium PAN, Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych RP,
Polskiego Towarzystwa Geograficznego (Klub Polarny). Jest cz³onkiem komitetu redakcyjnego wielu
czasopism naukowych (np. Studia Psychologica, Studia Ecologiae et Bioethicae, Ergonomia, Polski Przegl¹d Medycyny Lotniczej, Zeszyty Naukowe WSSM, Tutor: Psychologiczne i pedagogiczne
aspekty edukacji).
Mgr Justyna Dziêgielewska, psycholog, sta¿ystka w Poradni dla Osób z Problemem Alkoholowym w Legionowie.
S³owa kluczowe: strategie radzenia sobie ze stresem, alkoholizm, terapia uzale¿nieñ

