
 STRESZCZENIE 

 

Placówki lecznictwa odwykowego oraz leczenia uzależnień w większości zajmują się 

terapią osób uzależnionych od pojedynczych substancji psychoaktywnych. Obecnie coraz większą 

grupę pacjentów stanowią osoby uzależnione jednocześnie od kilku środków psychoaktywnych, 

które zażywają razem lub naprzemiennie. U osób tych występuje zjawisko nazywane 

uzależnieniem mieszanym, czyli politoksykomanią. Aktualnie zjawisko zażywania jednocześnie 

wielu środków psychoaktywnych jest bardzo popularne i stanowi istotne zagrożenie w obszarze 

zdrowia publicznego. Pomoc osobom uzależnionym od kilku substancji psychoaktywnych stanowi 

wyzwanie dla lekarzy, psychologów, terapeutów uzależnień oraz dla samych uzależnionych. 

Celem głównym pracy jest omówienie problemu nadużywania substancji 

psychoaktywnych tj. nikotyna, narkotyki, leki, alkohol oraz występowanie zjawiska uzależnienia 

mieszanego wśród mieszkańców województwa lubelskiego.  

Grupę badawczą stanowili pacjenci Oddziałów Odwykowych Szpitala 

Neuripsychiatrycznego  im.prof. Mieczysława Kaczyńskiego SPZOZ w Lublinie, Oddziału 

Dziennego Psychiatrycznego SPZOZ w Kraśniku oraz Samodzielnego Publicznego 

Psychiatrycznego Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego w Celejowie. Łącznie przebadano 315 

respondentów. Do badania użyto samodzielnie opracowanego kwestionariusza, który zawierał 28 

zamkniętych pytań jednokrotnego wyboru oraz 2 pytania zamknięte wielokrotnego wyboru. 

Ankieta została podzielona na 5 części oraz metryczkę. W kwestionariuszu zawarte były pytania 

ogólne dotyczące wiedzy na temat substancji psychoaktywnych, uzależnienia, uzależnienia 

mieszanego, a także pozyskiwania informacji na temat substancji psychoaktywnych. W ankiecie 

zawarte było również pytanie dotyczące nadużywania substancji psychoaktywnych jako problemu 

społecznego. Kwestionariusz miał również na celu przeanalizowanie problemu uzależnienia od 

nikotyny, alkoholu, leków oraz narkotyków, ocenę sytuacji w jakiej się najczęściej respondenci 

znajdowali, gdy sięgali po poszczególne substancje psychoaktywne. 

W strukturze badanej grupy dominowali mężczyźni, którzy stanowili 77,1%. Zdecydowana 

większość respondentów miała więcej niż 30 lat, natomiast najliczniejszą grupę stanowiły osoby, 

które miały powyżej 50 lat (31,7%). Biorąc pod uwagę wykształcenie okazało się, że wśród 

ankietowanych dominowały osoby z wykształceniem średnim (40,3%) oraz zawodowym (38,7%). 

Respondenci aż w 44,4 % posiadali średni dochód miesięczny na osobę w rodzinie poniżej 1 tys. 

zł., a prawie połowa (45,1 %) to osoby mieszkające na wsi. Według przeprowadzonej analizy 



43,5% to panny lub kawalerowie. Blisko połowa respondentów wykazała status osoby pracującej 

(42,2%).  Ponad połowa badanych przebywała pod opieką szpitala na oddziale całodobowym 

(5,1% ). 

Ponad połowa respondentów zadeklarowała, że zna pojęcie uzależnienia mieszanego. 

Zdecydowaną większość stanowiły osoby, które miały nie więcej niż 30 lat, pochodziły z miasta 

oraz wykazały status osoby pracującej. Zdecydowana większość respondentów oddziałów 

całodobowych szpitali wykazała znajomość definicji uzależnienia mieszanego. 

Większość badanych znała pojęcie substancji psychoaktywnej niezależnie od płci. 

Natomiast wiek miał znaczenie, gdyż wraz z wiekiem respondenci nie wiedzieli czym jest 

substancja psychoaktywna. Również wykstałcenie, dochód, miejsce zamieszkania, status 

zawowodowy oraz ośrodek sprawujący opiekę miał wpływ na znajomość definicji substancji 

psychoaktywnej. Zdecydowana większość ankietowanych stwierdziła, że zjawisko nadużywania 

substancji psychoaktywnych stanowi poważny problem społeczny. 

Z badania wynikało, iż uzależnienie jest chorobą, silną potrzebą zażywania jakiejś 

substancji, słabą wolą a także chwilowym kryzysem życiowym. Natomiast głównym źródłem 

pozyskiwania wiedzy na temat środków psychoaktywnych według respondentów było  własne 

doświadczenie, znajomi oraz internet. Najmniej popularnym źródłem informacji była rodzina. 

Zdecydowana większość badanych paliła papierosy tradycyjne, najczęściej od 16 do 25 

sztuk dziennie oraz kilka razy próbowali zerwać z nałogiem. Wśród sytuacji w których najcześciej 

sięgali po papierosy można wymienić: sytuacje stresujące, przyzwyczajenie oraz podczas 

spożywania alkoholu. Zdecydowana większość nie korzystała z pomocy specjalistów w celu 

pozbycia się nałogu. 

Z badania wynikało, że więkzość respondentów spożywała alkohol, najczęściej piwo oraz 

wódkę. Najwięcej badanych wykazało , że jest to ilość od 3- 4 standardowych porcji w ciągu dnia. 

Zdecydowana większość ankietowanych miała poczucie winy z powodu nadużywania alkoholu, 

ale denerwowało ich krytykowanie przez osoby trzecie. Wśród sytuacji w których sięgali po 

alkohol można wymienić: odczucie przyjemności, sytuacje stresujące oraz palenie papierosów. 

Zdecydowanie najrzadsze było picie alkoholu podczas zażywania innych substancji 

psychoaktywnych. Większość respondentów straciła świadomość podczas nadużywania alkoholu 

z powodu problemu zdecydowana większość korzystała wcześniej z pomocy specjalistów. 

Problem uzależnienia od leków występował u około 1/3 respondentów. Większość 

ankietowanych  wskazała, że stosowanie leków bez wskazań medycznych jest niebezpieczne. 

Respondenci w celach odurzających najczęściej zażywają pseudoefedrynę, kodeinę oraz 

Relanium. Najrzadziej stosowany był Signopam. Wśród sytuacji w których stosowali leki bez 



wskazań medycznych można wymienić: odczucie przyjemności, przyzwyczajenie oraz łączenie 

ich z innymi substancjami psychoaktywnymi. Większość badanych łaczyło różne lekarstwa  

w przypadku świadomości, że tak nie można robić. Najczęściej kupowali leki w aptece oraz 

większość ankietowanych nie korzystała z pomocy specjalistów z powodu  ich nadużywania . 

Według badania około 1/3 respondentów posiada problem uzależnienia od narkotyków. 

Wśród najczęściej zażywanych narkotyków można wymienić marihuanę oraz haszysz. Natomiast 

rzadko stosowana była amfetamina oraz kokaina. Najcześciej stosowane były w celu odczucia 

przyjemności oraz dla towarzystwa. Ponad połowa stwierdziła, że nie posiada dolegliwości 

zdrowotnych z powodu nadużywania narkotyków. Zdecydowana więkoszość respondentów nie 

korzystała wcześniej z pomocy specjalistów. 

Na podstawie analizy można stwierdzić, że badani w sytuacjach stresujących, dla 

towarzystwa, z przyzwyczajenia częściej sięgali po alkohol i nikotynę niż narkotyki i leki. Z kolei 

w celu odczucia przyjemności częściej sięgali po alkohol, narkotyki, nikotynę niż leki. Natomiast 

podczas zażywania innych substancji psychoaktywnych badani częściej sięgali po nikotynę, leki, 

narkotyki niż alkohol. 

Według analizy nie stwierdzono istotnego statystycznie związku pomiędzy uzależnieniem 

od alkoholu i uzależnieniem od nikotyny, pomimo iż były to najczęstsze uzależnienia wśród 

badanych i często występowały wspólnie. Nie można  było stwierdzić,  że osoby uzależnione od 

alkoholu częściej były uzależnione od nikotyny, niż osoby nieuzależnione od alkoholu. Osoby 

uzależnione od nikotyny częściej były uzależnione od alkoholu.  

Stwierdzono istotnie statystyczną zależność pomiędzy uzależnieniem od alkoholu i leków. 

Jak się okazało, dodatkowo uzależnionych od leków było więcej osób uzależnionych od alkoholu, 

niż nieuzależnionych od alkoholu. Z kolei dodatkowo uzależnionych od alkoholu było więcej osób 

uzależnionych od leków. 

Została również stwierdzona istotna statystycznie zależność pomiędzy uzależnieniem od 

alkoholu i narkotyków. Według której dodatkowo uzależnionych od narkotyków było więcej osób 

uzależnionych od alkoholu. Z kolei dodatkowo uzależnionych od alkoholu było więcej osób 

uzależnionych od narkotyków, niż osób nieuzależnionych od narkotyków.  

Uzależnienie od nikotyny i leków nie wykazało istotnego statystycznie związku. Natomiast 

pomiędzy uzależnieniem od nikotyny i narkotyków wystąpiła zależność bliska istotności 

statystycznej. Stwierdzono, że dodatkowo uzależnionych od narkotyków było więcej osób 

uzależnionych od nikotyny. Według analizy wystąpiła również istotna statystycznie zależność 

pomiędzy uzależnieniem od leków i narkotyków. 



Uzależnienie mieszane wykazano u 71,7% respondentów, w większości u mężczyzn. 

Najczęściej stwierdzono u osób do 30 roku życia oraz między 31-40 rokiem życia. Zdecydowanie 

częściej pojawiło się u badanych z wykształceniem podstawowym i gimnazjalnym oraz 

pochodzących z miasta. Stan cywilny również miał znaczenie na występowanie uzależnienia 

mieszanego, gdyż częściej problem ten występował u osób zamężnych/żonatych  oraz 

wdów/wdowców. W większości osoby posiadające ten problem wykazały status osoby pracującej 

oraz były podopiecznymi oddziałów całodobowych szpitali. 

Dane uzyskane w badaniu oraz opracowana analiza mogą stanowić istotny element 

poznawczy oraz przyczynić się do zweryfikowania wiedzy na temat nadużywania substncji 

psychoaktywnych oraz uzależnienia od poszczególnych substancji. Praca pozwala ocenić również 

skalę problemu jakim jest uzależnienie mieszane, które stanowi problem społeczny ale także 

zdrowotny. 

 


