
Streszczenie w j. polskim 

Celem głównym pracy jest ocena wiedzy na temat obowiązku leczenia odwykowego  

w świetle ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Populację 

badaną stanowili pracownicy Straży Miejskiej, Biura Rady Miasta, Biura Obsługi 

Mieszkańców Urzędu Miasta, Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta 

 i Kuratorium Oświaty. Łącznie przebadano 260 respondentów. Do badania użyto 

samodzielnie opracowanego kwestionariusza, który zawierał 24 pytania dotyczące 

podstawowych danych socjodemograficznych takich jak płeć, wiek, wykształcenie i miejsce 

pracy. W kwestionariuszu zawarte były także pytania dotyczące wiedzy na temat skali 

problemu alkoholowego, skutecznych metod leczenia, kosztów oraz procedury zastosowania 

obowiązku leczenia odwykowego przez sąd wobec osoby uzależnionej. W strukturze badanej 

grupy dominowali Strażnicy Miejscy 50%, następnie pracownicy Biura Obsługi 

Mieszkańców 21%, Kuratorium Oświaty 11%, Wydziału Ochrony Środowiska 10% oraz 

Biura Rady Miasta około 8%. Większość respondentów stanowili mężczyźni 55%, natomiast 

kobiety 45%. Zdecydowaną większość stanowili badani z wykształceniem wyższym 79%, zaś 

ze średnim 21%. Najwięcej respondentów było w wieku 30-40 lat 42%, jedynie około 10% 

przekroczyło 50 lat. Ponadto pozyskano dane statystyczne z Całodobowego Oddziału Terapii 

Uzależnienia od Alkoholu (COTUA) Szpitala Neuropsychiatrycznego im. prof. Mieczysława 

Kaczyńskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lublinie dotyczące 

pacjentów zobowiązanych przez sąd do podjęcia leczenia odwykowego. Powyższe 

porównano z danymi statystycznymi pozyskanymi z Oddziału Terapii Uzależnienia od 

Alkoholu dla Mężczyzn i Całodobowego Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu dla 

Kobiet Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. dr 

Stanisława Deresza w Choroszczy w latach 2012-2015.  

 Problematyka sądowego zobowiązania do podjęcia leczenia uzależnienia od alkoholu 

dotyka znacznej liczby osób. Jednocześnie pojawia się wiele wątpliwości co do efektywności 

stosowania procedury zobowiązania przez sąd do leczenia odwykowego. Wątpliwości  

te jak się wydaje dotyczą przede wszystkim: kolejki oczekujących na leczenie, kosztów 

postępowania sądowego i leczenia, braku pozytywnej motywacji zobowiązanych  

do podjęcia i ukończenia terapii oraz postrzegania samej procedury tzw. "przymusowego 

leczenia".  

 Można wywnioskować, że ocena w kwestii skuteczności zobowiązania przez  

sąd do leczenia odwykowego respondentów nie jest jednoznaczna. Badane osoby niezależnie  



od wieku, wykształcenia i miejsca pracy zgodnie podzieliły się opiniami dotyczącymi 

skuteczności bądź nieskuteczności leczenia, a największa grupa badanych nie miała zdania  

na ten temat. Natomiast istotną różnicę odnotowano w podziale na płeć, gdzie większość 

mężczyzn opowiedziała się za skutecznością zobowiązania do leczenia odwykowego przez 

sąd. Być może brak zdecydowanej odpowiedzi wynika z braku styczności ankietowanych  

z powyżej badanym zagadnieniem.  

 Konsekwencją postanowienia sądu o zastosowanie obowiązku leczenia odwykowego 

wobec osoby uzależnionej jest udział w terapii. Widoczny jest niejednoznaczny poziom 

wiedzy respondentów dotyczący oceny skuteczności dostępnych rodzajów leczenia 

odwykowego, bowiem większość respondentów nie potrafiła wskazać, która forma leczenia 

osób uzależnionych od alkoholu – stacjonarne, całodobowe w oddziale szpitalnym  

czy niestacjonarne, w przychodni lub poradni – jest bardziej skuteczna. Warunki terapii 

stacjonarnej umożliwiają przede wszystkim zwiększenie intensywności zajęć, a przez  

to osiągnięcie w znacznie krótszym czasie tego co oferują wielomiesięczne programy  

w terapii niestacjonarnej. Ponadto terapia stacjonarna jest bardziej kompleksowa oraz bardziej 

dopasowana do indywidulanych potrzeb pacjenta w odróżnieniu od terapii niestacjonarnej. 

Terapia niestacjonarna (ambulatoryjna) powinna być swoistą ofertą leczniczą po zakończeniu 

terapii stacjonarnej (całodobowej). Niemniej jednak niezwykle trudno jest ocenić 

efektywność leczenia uzależnienia od alkoholu w placówce stacjonarnej jaki i niestacjonarnej. 

Trudność  

ta wynika z indywidualnych cech pacjenta – stanu zdrowia, nasilenia objawów  

i czasu trwania uzależnienia, motywacji do leczenia oraz dotychczasowych doświadczeń 

terapeutycznych. Należy jednak zwrócić uwagę na to, że profesjonalna pomoc osobom 

uzależnionym w Polsce ale i na świecie przez wzgląd na heterogenność obrazu klinicznego  

i przebieg tej jednostki chorobowej ciągle ewoluuje i na bieżąco opracowywane są coraz  

to nowsze metody leczenia oraz programy terapeutyczne dostosowane do sytuacji życiowej 

pacjenta. 

 Porównując grupę respondentów według płci, wieku, wykształcenia i miejsca pracy  

wykazano następujące różnice: 

 niezależnie od płci, wieku, wykształcenia i miejsca pracy badane osoby wskazały,  

że problem alkoholowy wśród mieszkańców Lublina jest duży i bardzo duży, 



 większość kobiet niż mężczyzn stwierdziła, że dostępność alkoholu w Lublinie  

jest zdecydowanie duża i raczej duża, natomiast żaden z respondentów nie udzielił 

odpowiedzi, że dostępność alkoholu w Lublinie jest zdecydowanie mała, 

 zdecydowanie za ograniczeniem liczby punktów sprzedaży alkoholu w Lublinie 

opowiadały się kobiety, osoby z wykształceniem średnim oraz osoby powyżej 50 roku 

życia,  

 połowa respondentów opowiedziała się za całodobową sprzedażą alkoholu w Lublinie 

i w zdecydowanej większości byli to pracownicy Straży Miejskiej, mężczyźni, osoby  

z wykształceniem wyższym oraz osoby do 35 roku życia, 

 wiedza respondentów na temat działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych w Lublinie jest zadowalająca, jednak co trzeci badany  

nie wiedział czym zajmuje się Komisja i nigdy nie słyszał o jej istnieniu, 

 w większości respondenci nie mieli zdania na temat oceny skuteczności zobowiązania 

do leczenia odwykowego przez sąd, natomiast na drugim miejscu znalazła  

się odpowiedź iż jest ono skuteczne, o skuteczności zobowiązania do leczenia 

odwykowego przez sąd byli wyraźnie przekonani pracownicy Straży Miejskiej oraz 

mężczyźni, ponadto osoby z wykształceniem średnim oraz osoby między 36-50 

rokiem życia, 

 ponad połowa badanych wiedziała, że Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych uchwalany jest przez Radę Miasta, a największą wiedzę  

w tej kwestii mieli pracownicy Biura Rady Miasta, a najmniejszą pracownicy 

Kuratorium Oświaty, kobiety dwa razy częściej niż mężczyźni nie wiedziały  

kto uchwala Gminny Program, 

 niezależnie od płci, wieku, wykształcenia oraz miejsca pracy dla badanych osób 

alkoholizm był przede wszystkim chorobą, 

 za najbardziej skuteczną metodę leczenia choroby alkoholowej ankietowani 

niezależnie od płci, wieku, wykształcenia oraz miejsca pracy uznali psychoterapię, 

następnie mityngi AA i kluby AA,  

 większość respondentów nie potrafiła wskazać, która forma leczenia osób 

uzależnionych od alkoholu – stacjonarne, całodobowe w oddziale szpitalnym  

czy niestacjonarne, w przychodni lub poradni jest – bardziej skuteczna,  

 według ankietowanych główną przyczyną przemocy domowej w rodzinie  

jest nadużywanie alkoholu, zdecydowanie za tym stwierdzeniem opowiedzieli  



się pracownicy Biura Rady Miasta i Kuratorium Oświaty, kobiety, osoby  

z wykształceniem wyższym oraz osoby do 35 i powyżej 50 roku życia, 

 wśród osób upatrujących w używaniu narkotyków lub nadużywaniu alkoholu główną 

przyczynę przemocy domowej przeważyło zdanie, że zobowiązanie do leczenia 

odwykowego przez sąd jest skuteczne, natomiast wśród osób upatrujących  

w nadużywaniu alkoholu główną przyczynę przemocy domowej mężczyźni częściej  

niż kobiety oceniali zobowiązanie sądowe za skuteczne, 

 większość ankietowanych uważa, że środki finansowe na pokrycie kosztów leczenia 

choroby alkoholowej oraz kosztów postępowania sądowego powinny być ponoszone 

indywidualnie przez osobę, której dotyczy problem alkoholowy, 

 pozyskane dane z Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego ZOZ w Choroszczy 

dotyczące przyjęć pacjentów na leczenie odwykowe były zgodne ze stałym trendem 

wykazanym w województwie podlaskim, natomiast dane ze Szpitala 

Neuropsychiatrycznego SP ZOZ w Lublinie były znacznie niższe w stosunku  

do wskaźnika hospitalizacji w województwie lubelskim,  

 struktura hospitalizowanych z uwzględnieniem płci była dość stabilna i nieznacznie 

różniła się pomiędzy szpitalami, 

 odsetek przyjęć na podstawie orzeczenia sądu względem wszystkich przyjętych  

z problemem alkoholowym w obydwu szpitalach kształtował się według podobnych 

trendów, przy czym w Szpitalu Neuropsychiatrycznym SP ZOZ w Lublinie w roku 

2014 odnotowano wyraźny spadek przyjęć, 

 w obydwu szpitalach odnotowano tendencję wzrostową dotyczącą liczby osób, które 

ukończyły pełną terapię podstawową, chociaż w Szpitalu Neuropsychiatrycznym  

SP ZOZ w Lublinie widoczne były wyraźne wahania dotyczące liczby osób 

kończących terapię podstawową.  

 Dane uzyskane w badaniu oraz opracowana analiza mogą stanowić istotny element 

poznawczy oraz przyczynić się do zweryfikowania wiedzy na temat zagadnień związanych  

z problematyką alkoholową stanowiącą istotne zagrożenie dla zdrowia publicznego. Pozwala 

również ocenić zarówno skalę problemu alkoholowego, dostępność fizyczną alkoholu, 

efektywność leczenia i w końcu procedurę zobowiązania do leczenia odwykowego przez sąd.  

 


