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OSOBA Z PROBLEMEM NARKOTYKOWYM

• Ktoś, kto regularnie używa narkotyków i w związku z tym 
doświadcza różnych, poważnych problemów zdrowotnych, 
prawnych, psychologicznych  czy – ogólnie mówiąc -
życiowych . 
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FORMY POMOCY OSOBOM Z PROBLEMEM 
NARKOTYKOWYM

PSYCHOLOGICZNE I SPOŁECZNE METODY POMOCY OSOBOM Z PROBLEMEM NARKOTYKOWYM.

1. Farmakologiczne leczenie uzależnień
2. Metody psychologiczne:
- Psychoterapia integracyjna w oparciu o 

model redukcji szkód;
- Dialog motywujący;
- Interwencja kryzysowa;
- Działania na pograniczu profilaktyki i 

terapii;
- Społeczność  terapeutyczna;
- Zapobieganie nawrotom.
3.    Społeczne metody pomocy osobom z 

problemem narkotykowym



1. FARMAKOLOGICZNE LECZENIE UZALEŻNIEŃ

• CEL FARMAKOTERAPII - długotrwała, najlepiej dożywotnia eliminacja używania substancji 
uzależniającej. Leczenie ma dwa etapy. Cel  pierwszego to osiągnięcie wstępnej abstynencji 
poprzez detoksykację.

• Stosunkowo niewiele osób, które poddały się wyłącznie detoksykacji, jest w stanie utrzymać 
abstynencję, dlatego potrzebny jest drugi etap, którego celem jest wydłużanie okresu 
abstynencji i zapobieganie nawrotom uzależnienia.

• Leczenie farmakologiczne rzadko bywa skuteczne samo w sobie. Najlepsze rokowania ma w 
połączeniu z psychoterapią, oddziaływaniami społecznymi, leczeniem ogólnomedycznym i 
rehabilitacją zawodową

• Więcej  - następnych prezentacjach
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2. METODY PSYCHOLOGICZNE

- Większość osób używających narkotyki nie rozpoznaje swojego zachowania 
jako zagrażającego dla samego siebie.  Spostrzegają siebie i otoczenie przez 
pryzmat własnego lęku. Przeżywają świat jako wrogi, a siebie jako 
bezradnych, narażonych na nieustanne porażki i niepowodzenia. Używanie 
substancji psychoaktywnych przybiera formę  samoleczenia.

- Pomoc psychologiczna – cel: uświadomienie sobie problemu i odzyskanie  
umiejętności realizowania celów życiowych.

- W kręgu pomocy psychologicznej znajduje się poradnictwo, psychoedukacja, 
terapia grupowa, wsparcie społeczne oraz psychoterapia
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OSIĄGANIE ZMIAN ZA POMOCĄ METOD PSYCHOLOGICZNYCH JEST PROCESEM I PRZEBIEGA 
PRZEZ PEWNE STADIA:

1.ETAP MOTYWOWANIA I ANGAŻOWANIA SIĘ W ZMIANĘ

Oddziaływania pozwalające na uświadomienie sobie problemu i uznanie go za przeszkodę w 
osiąganiu przez osobę z problemem narkotykowym czegoś dla niej ważnego

•ETAP REFLEKSJI, NAMYSŁU I WGLĄDU – ZROZUMIENIE PRZYCZYN WŁASNYCH PROBLEMÓW I 
PRÓBA ZMIANY NAWYKOWYCH ZACHOWAŃ

Poprzez psychoterapię, udział w społeczności terapeutycznej, psychoedukację, pracę (np. 
Ośrodki Leczenia Uzależnień)

•ETAP UTRWALANIA NOWYCH WZORCÓW ZACHOWANIA I ODZYSKIWANIE  WPŁYWU  NA 
REALIZACJĘ WŁASNYCH POTRZEB I ZADAŃ ŻYCIOWYCH

To końcowy etap terapii, ale odbywający się głównie po zakończeniu leczenia w Ośrodku, w 
warunkach realnych doświadczeń życiowych ( wsparcie społeczne)
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2.1.PSYCHOTERAPIA INTEGRACYJNA W OPARCIU O 
MODEL REDUKCJI SZKÓD

• REDUKCJA SZKÓD (HARM REDUCTION, HR) – to filozofia i zbiór interwencji 
mających na celu zmniejszenie szkodliwości używania substancji 
psychoaktywnych oraz innych ryzykownych zachowań, bez warunku 
abstynencji. 

• Cele osiągane są w oparciu o  zadania terapeutyczne ( przymierze 
terapeutyczne, leczniczą rolę relacji terapeutycznej, wzmacnianie 
umiejętności samokontroli w procesie zmiany, wyznaczanie celów w redukcji 
szkód itd.)
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2.2. DIALOG MOTYWUJĄCY

• Jedną z najpoważniejszych trudności w terapii osób z problemem 
narkotykowym jest budowanie ich zaangażowania w pracę nad własnym 
uzależnieniem oraz skuteczne motywowanie do podjęcia decyzji o zmianie 
dotychczasowego zachowania.

• Najczęściej – motywacja zewnętrzna ( presja osób bliskich, sytuacja 
prawnego przymusu …)

• Motywacja do leczenia osób z problemem narkotykowym jest procesem 
dynamicznym – w dialogu motywującym terapeuta pozwala osobie 
uzależnionej rozpoznać własną sytuację, dostrzec istniejące konflikty 
wynikające z uzależnienia i rozpocząć proces  pozytywnej zmiany.

• Dialog motywujący jest nie tyle zbiorem technik, co sposobem bycia 
terapeuty, tworzącym atmosferę zaufania i życzliwości.
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KAŻDY CZŁOWIEK, KTÓRY CHCE SIĘ ZMIENIĆ MUSI PRZEJŚĆ PRZEZ 5 PODSTAWOWYCH 
ETAPÓW ZMIANY

Stadium przedrefleksyjne
nie ma tu intencji zmiany zachowania, człowiek nie uświadamia sobie swoich problemów, 
typowy jest opor przed dostrzeżeniem problemu.

Stadium przygotowania
Na tym etapie osoby muszą ustalić cele i priorytety. Są zaangażowane
w zmianę, ale to co robią nie spełnia jeszcze warunku skutecznego 
działania.

Stadium refleksji
ludzie są świadomi istnienia problemu i poważnie myślą o jego przezwyciężeniu,
ale jeszcze nie zobowiązali się do podjęcia działania. Wiadomo gdzie się chce iść,
ale nie jest się jeszcze gotowym, aby to zrobić.

Stadium działania
pociąga za sobą bardzo wyraźne zmiany zachowania i wymaga wiele czasu 
i energii. Modyfikacje zachowania są najbardziej widoczne i zyskują największe 
uznanie otoczenia.

Stadium utrwalania
człowiek stara się zapobiec nawrotowi i umocnić korzyści płynące z działania.



• INTERWENCJE TERAPEUTYCZNE WZMACNIAJĄCE MOTYWACJĘ

UDZIELANIE INFORMACJI ZWROTNYCH (FEEDBACK)

PODKREŚLANIE OSOBISTEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI (RESPONSIBILITY)

UDZIELANIE PORAD W SPOSÓB NIEOCENIAJĄCY (ADVICE)

PREZENTOWANIE ALTERNATYWNYCH MOŻLIWOŚCI I REALNYCH OPCJI DOKONANIA 
ZMIANY(MENU).

OKAZYWANIE EMPATII (EMPATHY)

WZMACNIANIE POCZUCIA OSOBISTEJ SPRAWCZOŚCI, WIARY I NADZIEI (SELF-EFFICACY)



2.3. INTERWENCJA KRYZYSOWA

• Polega na przerwaniu spirali zachowań dysfunkcyjnych ofiary 
kryzysu, możliwie najskuteczniej i najszybciej.

• Interwencja kryzysowa jest również wszechstronną 
interdyscyplinarną pomocą: prawną, socjalną, medyczną i 
psychologiczną, udzielaną możliwie najszybciej po wystąpieniu 
zdarzenia krytycznego



• KRYZYS:

Zaistniałą sytuację człowiek uzależniony postrzega jako niemożliwą do 
wytrzymania

Kryzys ma ograniczony czas trwania . 
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• CEL INTERWENCJI KRYZYSOWEJ:

Zapobieganie przyjmowania narkotyków oraz powstawaniu związanych z 
tym problemów.

• FORMY ORGANIZACYJNE:

Telefony  zaufania, zespoły interwencji kryzysowej, krótkotrwała 
hospitalizacja, krótkotrwała psychoterapia, farmakoterapia, pomoc prawna, 
socjalna oraz ułatwienie kontaktów z innymi instytucjami,



CHARAKTERYSTYCZNE CECHY INTERWENCJI 
KRYZYSOWEJ 

• Udzielanie pomocy jak najszybciej po wydarzeniu kryzysowym, najlepiej w momencie, gdy 
wyczerpały się dotychczasowe sposoby radzenia sobie z kryzysem, a nowe, konstruktywne 
jeszcze nie powstały 

• Koncentrowanie się na aktualnym problemie związanym z kryzysem.

• Udzielanie wsparcia emocjonalnego oraz- jeśli to konieczne- materialnego, by zapewnić 
osobie poczucie bezpieczeństwa.

• Intensywność kontaktów, często, nawet codziennie.

• Elastyczność działania pomagającego: od aktywnego działania po cierpliwe słuchanie i 
towarzyszenie.

• Mobilizowanie naturalnego systemu wsparcia dla osoby w kryzysie bądź zapewnienie 
wsparcia instytucji.

• Współpraca z innymi instytucjami w celu uzyskania pomocy całościowej.
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ETAPY INTERWENCJI KRYZYSOWEJ
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3. Rozwiązywanie problemów związanych z kryzysem

Obecność lub brak systemu wsparcia społecznego ma decydujące znaczenie dla czasu i

głębokości trwania sytuacji kryzysowej. Osoba w sytuacji kryzysowej albo posiada sprawny system

wsparcia albo wymaga on uaktywnienia, albo taki system nie istnieje i dopiero musi zostać

zbudowany. Wówczas przejściowym systemem wsparcia staje się ośrodek interwencji, bądź inna

instytucja udzielająca pomocy.

1. Tworzenie kontaktu emocjonalnego i relacji terapeutycznej

2. Zbieranie informacji wraz z analizą systemu wsparcia społecznego

Idzie w parze z budowaniem kontaktu. Informacje na temat sytuacji 
osoby z problemem narkotykowym służą ocenie rozmiarów reakcji 
kryzysowej



INTERWENCJE KRÓTKIE

• Celem krótkich interwencji jest zapobieganie konsumpcji substancji 
psychoaktywnych lub jej opóźnienie, ograniczenie jej intensywności oraz 
przeciwdziałanie przekształceniu w używanie problemowe.

• Interwencje krótkie – na pograniczu pomiędzy zapobieganiem a leczeniem; 
prowadzone przez różnych specjalistów ( lekarze POZ , osoby pracujące z 
młodzieżą, policjanci, psycholodzy)

• Przykładem krótkiej interwencji jest FRED – skierowany do młodych ludzi  z 
pierwszymi kłopotami prawnymi na skutek zażywania substancji  
psychoaktywnych;

• Swego rodzaju interwencja kryzysowa – działania na pograniczu profilaktyki 
i terapii ( np. grupy psychokorekcyjne dla młodzieży) 
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2.4. SPOŁECZNOŚĆ TERAPEUTYCZNA 

• Społeczność terapeutyczna jest jedną z najbardziej powszechnych form 
pracy  terapeutycznej z osobami, które używają narkotyków. Od ponad 80 
lat w wielu krajach świata działają wspólnoty terapeutyczne, które są szansą 
na powrót do  normalnego życia dla tysięcy osób uzależnionych.

• Za podstawową wadę uznaje się długi czas terapii w odizolowanym 
środowisku, co może utrudniać powrót do społeczeństwa.

• Omówię krótko dwa systemy : model społeczności terapeutycznej 
realizowany od 1978 roku w Ośrodkach Leczenia Uzależnień Stowarzyszenia 
Monar oraz model Minesota
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STRUKTURA ORGANIZACYJNA MODELU SPOŁECZNOŚCI TERAPEUTYCZNEJ 

Często mówi się, że w społeczności terapeutycznej wszystko jest terapią.

Środowisko fizyczne społeczności, panujące w niej zasady, regulaminy, organizacja procesu 
terapii, porządek dnia, codzienne formy aktywności, pełnione role, rytuały, zwyczaje czy też 
rola i zadania personelu stanowią swoistą reprezentację społecznej rzeczywistości, która 
sprzyja socjalizacji i procesowi zdrowienia.

Elementami społeczności terapeutycznej są:

•ZEWNĘTRZNE WARUNKI FUNKCJONOWANIA – „WŁASNE TERYTORIUM”

•PERSONEL ( specjaliści i instruktorzy terapii uzależnień, psycholodzy, lekarze, w tym osoby, 
które wcześniej ukończyły program w społeczności terapeutycznej).

•CODZIENNE AKTYWNOŚCI – PODZIAŁ ZADAŃ I OBOWIĄZKÓW

•OBOWIĄZUJĄCE ZASADY, REGULAMIN I PORZĄDEK DNIA -5 podstawowych zasad : 
demokracji, konsensusu, określona postawa terapeutyczna, zasada uczestnictwa i wspólnoty, 
zasada realizmu. W większości wspólnot – również zasada całkowitej absynencji, 
niestosowania przemocy, otwartość i ograniczone zaufanie oraz abstynencja seksualna.
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ETAPY PROGRAMU LECZENIA W SPOŁECZNOŚCI TERAPEUTYCZNEJ

W KLASYCZNEJ KONCEPCJI SPOŁECZNOŚCI TERAPEUTYCZNEJ MOŻNA WYRÓŻNIĆ 5 FAZ 
PROCESU TERAPEUTYCZNEGO: FAZĘ I – ORIENTACJI 

•FAZĘ II – PODSTAWOWEJ TERAPII,

• FAZĘ III – PRZYGOTOWAŃ WSTĘPNYCH DO POWROTU DO SPOŁECZEŃSTWA, 

•FAZA IV – KOŃCZĄCĄ TERAPIĘ I

• FAZA V – POST-REHABILITACJI. 

W OŚRODKACH  DŁUGOTERMINOWYCH, ZWŁASZCZA DLA DOROSŁYCH, STOSOWANY JEST 
NAJCZĘŚCIEJ PODZIAŁ PROCESU TERAPII NA TRZY PODSTAWOWE ETAPY:

1. NOWICJATU,

2.  DOMOWNIKA,

3. REZYDENTA („MIESZKAŃCA”, „MONAROWCA”).

W PROGRAMACH DŁUGOTERMINOWYCH  (12 miesięcy) ETAP NOWICJATU TRWA  DO 3 
MIESIĄCA , ETAP DOMOWNIKA OD 3 DO 9 MIESIĄCA I ETAP MIESZKAŃCA DO 12 MIESIĄCA
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SPOŁECZNOŚC TERAPEUTYCZNA- MODEL MINNESOTA

• Ośrodki „Minesockie” skupiają się na odbudowywaniu szacunku i godności 
osób uzależnionych.

• Systemowe podejście do choroby uwzględnia aktywny udział w procesie 
terapeutycznym osób bliskich. Terapię prowadzi interdyscyplinarny zespół –
psycholodzy, lekarze, pielęgniarki, księża, przeszkoleni specjaliści wywodzący 
się z osób uzależnionych.

• Podstawowe cele metody to utrzymanie całkowitej abstynencji oraz pomoc 
w zmianie destrukcyjnego stylu życia
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Określenie  indywidualnych potrzeb, co wiąże się z przeprowadzeniem diagnozy, także psychologicznej.

Multidyscyplinarny zespół tworzy indywidualny plan leczenia pacjenta podejmuje też wszelkie 
decyzje dotyczące jego przyjęcia i wypisania.

Pacjent przechodzi dwie równoległe drogi Leczenia: 

indywidualne spotkania z osobistym doradcą 
•odbywają się zwykle dwa razy w tygodniu,
• doradca pełni rolę zaufanego powiernika, swojego rodzaju 
„korepetytora”, opiekuna, wzoru do naśladowania.

udział w grupach zadaniowych i wykładach 
(taka sama dla wszystkich) 
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2.5.ZAPOBIEGANIE NAWROTOM

• Ludzie postanawiając odstawić narkotyki często ignorują konieczność zmiany stylu życia, a 
to pierwsze nie może powieść się bez drugiego.

• Dla wielu osób uzależnionych bodźcem wywołującym nawrót jest poczucie samotności.

• W zapobieganiu nawrotom ważny jest system wsparcia społecznego, w którym znaczącą  
rolę pełnią grupy  Anonimowych Narkomanów .



• W sprawozdaniach dotyczących efektów leczenia, podkreśla się fakt, że 
znaczące dla skutków  leczenia są takie cechy klienta jak stan cywilny, 
stabilizacja społeczna, życiorys zawodowy. Osoby, których życie jest bardziej 
unormowane, uzyskują lepsze efekty. 

• W istotny  sposób wpływa na ostateczny wynik wiara w siebie, umiejętność 
radzenia sobie z sytuacjami wysokiego ryzyka, problemami  oraz 
koncentracja  uwagi na początkowej decyzji.

ABY ZAPOBIEGAĆ NAWROTOM NAŁOGU BARDZO ISTOTNA JEST ZATEM 
TRWAŁA ZMIANA STYLU ŻYCIA.



W ZAPOBIEGANIU NAWROTOM POMOCNY JEST:

•PAKIET METOD POZNAWCZO-BEHAWIORALNYCH

Wśród pomocnych metod możemy wyróżnić:  dokładną subiektywną ocenę 
sytuacji wysokiego ryzyka, wywiad oceniający motywację, techniki 
rozwiązywania problemów za pomocą instrukcji słownych, modelowania i 
prób połączonych z odgrywaniem ról, treningi umiejętności                                
( asertywności, umiejętności społecznych, zmiany przekonań, relaksacyjny).

•GRUPY SAMOPOMOCOWE

Dla wielu osób uzależnionych konflikty interpersonalne stanowią bodziec  
wysokiego ryzyka.

Poczucie samotności stanowi istotny wyzwalacz. Dlatego tak ważny w 
zapobieganiu nawrotom jest system wsparcia społecznego ( grupy 
samopomocowe)



SPOŁECZNA REINTEGRACJA OSÓB UZALEŻNIONYCH 
OD NARKOTYKÓW

Do ogólnej poprawy  efektywności leczenia przyczynia się zapewnienie opieki 
po zakończeniu leczenia. Ważne jest zapewnienie osobom, które ukończyły 
program leczenia dalszego wsparcia w postaci możliwości udziału w 
programach post-rehabilitacyjnych.

Reintegracja społeczna to każda interwencja, która ma na celu ponowne 
włączenie do społeczności osób problemowo używających narkotyków.

REINTEGRACJA OPIERA SIĘ  NA TRZECH ZASADNICZYCH FILARACH:

•ZAPEWNIENIU MIESZKANIA (MIESZKANIA READAPTACYJNEGO, HOSTELU),

•ZDOBYCIU LUB UZUPEŁNIENIU WYKSZTAŁCENIA,

•UZYSKANIU ZATRUDNIENIA (W TYM SZKOLENIA ZAWODOWEGO).
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W RAMACH PROGRAMÓW POST-REHABILITACYJNYCH WAŻNE JEST 
STWORZENIE   MOŻLIWOŚCI  KORZYSTANIA ZA ICH POŚREDNICTWEM ZE 
WSPARCIA TERAPEUTYCZNEGO W FORMIE:

• GRUP NA/AA,

• INNYCH GRUP WSPARCIA,

• GRUP ZAPOBIEGANIA NAWROTOM,

• POMOCY W ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW OSOBISTYCH.

WAŻNYM ASPEKTEM PROGRAMÓW POST-REHABILITACYJNYCH SĄ TRENINGI 
UMIEJĘTNOŚCI, MODELOWANIE ZACHOWAŃ CZY ODGRYWANIE RÓL, 
NAUKA SPĘDZANIA CZASU WOLNEGO, UMIEJĘTNOŚCI KOMUNIKOWANIA 
SIĘ Z LUDŹMI.



• PROGRAMY ZAPEWNIAJĄCE MIESZKANIA

HOSTELE. Zadaniem programów hostelowych jest udzielenie pomocy socjalnej i terapeutycznej 
osobom uzależnionym , po podstawowym programie rehabilitacyjnym

MIESZKANIA READAPTACYJNE . Są kolejnym krokiem w usamodzielnianiu się zdrowiejących osób 
uzależnionych. Warunkiem korzystania z tej formy pomocy jest posiadanie pracy zawodowej i 
pewnej samodzielności finansowej

NABYWANIE NOWYCH UMIEJĘTNOŚCI I KWALIFIKACJI

Bardzo ważnym aspektem reintegracji społecznej jest wsparcie w uzyskaniu kwalifikacji 
zawodowych i w uzupełnieniu wykształcenia. Absolwenci Ośrodków Terapeutycznych mogą 
korzystać z programów prowadzonych przez Urzędy Pracy, Centra Integracji Społecznej, 
Organizacje Pozarządowe. 

INTEGRACJA ZAWODOWA POZWALA NA WEJŚCIE W NOWĄ ROLĘ SPOŁECZNĄ – W ROLĘ 
PRACOWNIKA, CO MOŻE BYĆ CZYNNIKIEM CHRONIĄCYM W PROFILAKTYCE NAWROTÓW.


