
Piwo, drogie whisky, dobre wino –  
codziennie, bądź kilka razy w tygodniu. 
Wódka rzadko, bo przecież kojarzy się z ty-
powym pijakiem stojącym w bramie. Gdy 
do tego dodamy odpowiedzialne, nie-
rzadko kierownicze stanowisko, wysokie 
zarobki, kosztowne ubrania i szybkie samo-
chody, rysuje nam się obraz tak zwanego  
HFA (ANG. HIGH FUNCTIONING ALCOHOLICS): 
WYSOKOFUNKCJONUJĄCEGO ALKOHOLI-
KA - ALKOHOLIKA „Z KLASĄ”. 

Wysokofunkcjonujący alkoholicy, na pierw-
szy rzut oka niewiele mają wspólnego z tymi 
stereotypowymi: brudnymi, zaniedbanymi, 
zaczepiającymi przechodniów, proszącymi 
o każdą dodatkową złotówkę na alkohol.  

NAJCZĘŚCIEJ SĄ LEKARZAMI, PRAWNIKAMI, 
BIZNESMENAMI, PRACOWNIKAMI OGROM-
NYCH KORPORACJI, A WIĘC LUDŹMI BARDZO 
AKTYWNYMI ZAWODOWO I SPOŁECZNIE.  
Posiadają rodzinę i grupę przyjaciół, 
a zdarza się, iż są wręcz duszami to-
warzystwa. Uczęszczają niejedno-
krotnie na siłownię, zajęcia sportowe,  
są bezustannie w ruchu dzięki czemu 
bardzo dobrze maskują swój problem.  
Co ważne, czytając ten opis wiele osób ma 
przed oczami mężczyznę w średnim wieku, 
tymczasem problem ten dotyczy także ko-
biet, również młodych. 

Według statystyk, w naszym kraju blisko 20% 
pracowników dużych firm spożywa alkohol 

codziennie, a aż 40% kilka razy w tygodniu. 
Badania przeprowadzone w Stanach Zjed-
noczonych wykazują natomiast, że najwięk-
szy odsetek uzależnionych występuje w gór-
nictwie i budownictwie.  Tuż za nimi plasują 
się przedstawiciele takich branż jak: hotelar-
stwo, sztuka, rozrywka, handel i zarządzanie.

Alkoholików „z klasą” rozpoznać jest bardzo 
trudno bowiem doskonale ukrywają swój 
nałóg, nie umiejąc przyznać się przed bli-
skimi, a często także przed samym sobą.  
OKŁAMUJĄ WSPÓŁPRACOWNIKÓW BĄDŹ 
OTACZAJĄ SIĘ LUDŹMI Z PODOBNYMI 
PROBLEMAMI, KTÓRZY SĄ DLA NICH IDE-
ALNĄ WYMÓWKĄ. W końcu łatwiej jest wy-
tłumaczyć sobie nadużywanie alkoholu, gdy 
kolega z biurka obok również lubi zakrapiane 
imprezy. Część HFA pije jednak w pojedynkę, 
samotnie w nocnym barze albo w domu, ko-
rzystając z nieobecności bliskich. Nad ranem 
natomiast regenerują się, codziennie przyj-
mują witaminy, magnez, spore porcje su-
plementów. Używają dobrych kosmetyków,  
a do pracy przychodzą bez śladu wczorajszej 
nocy. Wszystko po to, by wieczorem znów 
móc się bez wyrzutów sumienia napić. 
Alkoholik wysokofunkcjonujący potrafi 
znaleźć masę powodów, dla których musi 
się zresetować. Stresująca praca, nadgodzi-
ny, zewsząd duże wymagania, obowiązek 
zarabiania na rodzinę, utrzymanie wyso-
kiego statusu materialnego i odpowied-
niego poziomu życia. Taki człowiek przez 
wiele lat może pozwolić sobie na trwanie 
w nałogu, ponieważ posiada ku temu moż-
liwości finansowe i dobre alibi.  
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ALKOHOLIK 
WYSOKOFUNKCJONUJĄCY 
– kto to taki?

Według raportu TSN Polska, najwięcej pijących 
jest wśród osób z wykształceniem wyższym. 
Alkohol najczęściej spożywają mieszkańcy 
miast powyżej 100 tysięcy mieszkańców. 

Ponadto okazuje się, że najczęściej pijemy 
właśnie „dla relaksu” i „odstresowania się” – na 
ten czynnik wskazuje aż 71% mężczyzn i 54% 
kobiet. Jednocześnie 1/5 Polaków spożywa 
alkohol samotnie. Zdecydowana większość 

ankietowanych twierdzi, że nie zdarzyło im się 
wypić za dużo alkoholu. 

Źródło: www.tnsglobal.p
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Niejednokrotnie jego problem ujawnia się 
dopiero w kryzysowej sytuacji: w momencie 
spowodowania wypadku samochodowe-
go, złożenia pozwu rozwodowego przez 
współmałżonka, ciężkiej choroby czy zwol-
nienia z pracy. Wtedy może być już jednak za 
późno na ratowanie swojej sytuacji. 

Najważniejszym jest, by zdać sobie spra-
wę, że alkoholizm to choroba śmiertelna. 
Powinny o tym wiedzieć zarówno osoby 
uzależnione, jak i ich bliscy, którzy czę-
sto jednak udają, że problemu nie widzą.  
MYŚLĄ, IŻ WYWIĄZUJĄCY SIĘ Z OBOWIĄZ-
KÓW, PRACUJĄCY,  DOBRZE ZARABIAJĄCY 
MĄŻ CZY ŻONA NIE POWINNI BYĆ ROZLI-
CZANI Z LAMPKI WINA PRZED SNEM. 

Długotrwałe picie alkoholu prowadzi do 
zaburzeń ze strony układu nerwowego, drę-
twienia i mrowienia rąk, padaczki alkoholowej 
oraz zaników pamięci. Powoduje powsta-
wanie stanów zapalnych przełyku, żołądka, 
zaburzeń wchłaniania, a także groźnych  

w skutkach zapaleń trzustki, stłuszczenia 
i marskości wątroby. Podnosi ciśnienie 
tętnicze, sprawia, iż łatwiej o zaburzenia 
rytmu serca, ostrą niewydolność nerek, 
bezpłodność i zmiany w wyglądzie skó-
ry. U osób uzależnionych istnieje również 
zwiększone ryzyko wystąpienia nowotwo-
rów wątroby, przełyku, krtani, tchawicy, 
a u kobiet raka piersi. O niebezpieczeń-
stwie picia alkoholu w ciąży chyba nikomu 
nie trzeba przypominać. 

Jak poznać, iż w naszym otoczeniu znajduje 
się ktoś z symptomem HFA? Być może ktoś 
od lat zmaga się z tym problemem i po-
trzebuje pomocy. Oto kilka najważniejszych 
cech, na które powinniśmy zwrócić uwagę:  

•	 zaprzeczanie – alkoholik wysoko-
funkcjonujący pije regularnie, w du-
żych ilościach, sam przed sobą nie 
jest w stanie się przyznać do uzależ-
nienia, a już na pewno nie chce roz-
mawiać na ten temat z innymi,

•	 dwie twarze – w pracy: twórczy, odpo-
wiedzialny, zawsze na czas albo przed 
czasem, po pracy – unika życia rodzin-
nego, nierzadko nie potrafi znaleźć so-
bie miejsca. Dopiero gdy się napije, jest 
ponownie atrakcyjnym kompanem 
i doskonałym mówcą. Mimo wyrzutów 
sumienia i wstydu, często szuka okazji 
do wyjścia z domu, a po alkoholu potrafi 
„nie być sobą”,

•	 KONTROLA NAD PICIEM – HFA POTRA-
FI NIE SPOŻYWAĆ ALKOHOLU NAWET 
PRZEZ OKRES KILKU MIESIĘCY I UWA-
ŻA, IŻ W TEN SPOSÓB UDOWAD-
NIA SOBIE I INNYM, ŻE MA NIEWIELE 
WSPÓLNEGO ZE STEREOTYPOWYM 
ALKOHOLIKIEM,

•	 praca jako wartość nadrzędna – dla 
HFA jest fundamentem, na którym 
opiera się jego życie, daje poczu-
cie powodzenia, spełnienia. Wszy-
scy wokół darzą go szacunkiem,  
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a rodzina nie widzi problemu w piciu - w końcu ma za-
pewnioną stabilizację finansową. DLA WYSOKOFUNKCJO-
NUJĄCEGO ALKOHOLIKA PRACA JEST WYZNACZNIKIEM 
BRAKU PROBLEMU. UWAŻA, ŻE DOPÓKI WYWIĄZUJE SIĘ 
Z OBOWIĄZKÓW ZAWODOWYCH NIE MOŻNA MU ZA-
RZUCIĆ POZOSTAWANIA W NAŁOGU,

•	 obcowanie z osobami współuzależnionymi – HFA często wybiera 
jako partnera życiowego osobę również pijącą, obraca się wśród 
współpracowników, którzy też nadużywają alkoholu. W ten spo-
sób uważa, iż jest to normalne w jego środowisku i nie należy 
temu zapobiegać,

•	 szukanie wymówek – HFA traktuje alkohol jako nagrodę za ciężką 
pracę, uważa, iż należy mu się chwila wytchnienia i relaks po dniu 
pełnym stresujących sytuacji.

Jak widać, problem HFA jest dużo poważniejszy niż może się nam 
wydawać, a osoby uzależnione niechętnie szukają pomocy. Musi 
minąć wiele lat, by skorzystały z pomocy specjalisty. Gdy już się zde-
cydują, w pierwszej kolejności powinni udać się do poradni leczenia 
uzależnień. Spotkania odbywają się tam zwykle w dużych grupach, 
a pacjenci pochodzą z różnych grup społecznych. Pozwala to alko-
holikowi „z klasą” na uświadomienie sobie w pełni swojego proble-
mu. W prywatnych ośrodkach natomiast zajęcia przeprowadzane 
są w mniejszych grupach, a pacjenci charakteryzują się podobnym 
statusem społecznym, mają tożsame doświadczenia i wspólnie 
motywują się do zerwania z nałogiem. Niezależnie jednak, który ro-
dzaj terapii wybierze pacjent, istnieje duża szansa na uwolnienie się 
od nałogu. Spotkania takie uczą nie tylko odstawienia alkoholu, ale 
także radzenia sobie w życiu na trzeźwo, rozumienia własnych myśli 
i emocji. Nie mniejszą wartość ma także pomoc ze strony rodziny, 
przyjaciół czy współpracownika. Łącząc siły, można spodziewać się 
sukcesu ta§ by przez wiele lat cieszyć się z trzeźwego umysłu.

Joanna Seremak
Pracownik Apteki 

Raport Organizacji Współpracy Gospodarczej 
i Rozwoju OECD wskazuje, że na przestrzeni 
lat 1992-2012 spożycie alkoholu w krajach 

członkowskich spadło o 2,5% . Jednocześnie 
w Polsce nastąpił wzrost o niemal 25%. W latach 
90. piliśmy około 8 litrów czystego alkoholu na 

rok, a obecnie jest to o 2 litry więcej. 

Źródło: http://www.newsweek.pl

Siła natury i nauki

9 ziół leczniczych

zespół jelita drażliwego
ból i skurcze* 

wzdęcia i gazy*  

uczucie pełności*

* Objawy czynnościowych zaburzeń żołądkowo-jelitowych.
1  
„STW 5 (Iberogast®) – bezpieczny i skuteczny standard leczenia w zaburzeniach czynnościowych przewodu 
pokarmowego”, Ottllinger et al.; Wien Med Wochenschr (2013) 163:65–72.

Iberogast®, płyn doustny, produkt ziołowy. Wskazania: Leczenie zaburzeń czynno-
ściowych związanych z  motoryką przewodu pokarmowego, takich jak dyspepsja 
czynnościowa czy zespół jelita nadwrażliwego. Zaburzenia te objawiają się głównie 
dolegliwościami skurczowymi jamy brzusznej i jelit, bólem brzucha, uczuciem pełności, 
wzdęciami, nudnościami i zgagą. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na którykolwiek 
ze składników leku. Dzieci poniżej 6 lat. Podmiot odpowiedzialny: Bayer Sp. z  o.o., 
Al. Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa. Pozwolenie nr 10487 wydane przez Prezesa 
URPLWMiPB. V4/10.2016/MK

Przed użyciem zaPoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, 
Przeciwwskazania, dane dotyczące działań niePożądanych i daw-
kowanie oraz informacje dotyczące stosowania Produktu leczni-
czego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy 
lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu.
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