
 

 

 

PSICHOLOGINĖ PAGALBA SERGANTIEMS ALKOHOLIZMU 

 

Kiekvieno sergančiųjų alkoholizmu reabilitacijos plano pagrindas yra psichoterapija. Su 

priklausomybe nuo alkoholio susijusių ligų psichoterapija turi remtis dviguba strategija – gydyti pagrindinės 

struktūros patologiją (neurozes, asmenybės sutrikimus) ir kartu nepamiršti apie atkryčio bei įpratimo prie 

kito liguisto potraukio pavojų. Toliau aptarsime naudojamus psichoterapijos būdus ir keletą iš teorinių 

psichologinių modelių, kuriais remiamasi konsultuojant. 

Reguliarūs šeimos terapijos seansai – esminė sveikimo proceso sritis. Psichologas turėtų paaiškinti 

artimiesiems, jog kol nuolatos besisvaiginantis priklausomas asmuo jaus, kad dar yra žmonių, kurie juo 

pasirūpins, dirbs už jį, pasirūpins maistu, namais, paguos ir priglaus, tol naudosis savo artimaisiais, jų 

pinigais, rūpesčiu, priežiūra, pakantumu. Reikia padėti šeimos nariams suvokti, kad nuolatiniu rūpesčiu ir 

nuolankumu artimieji patys sukuria geriančiam šeimos nariui ypač palankias sąlygas ir toliau svaigintis. Tik 

pats žmogus savo laisva valia gali nuspręsti išgyti. Reikia išaiškinti, kad šioje situacijoje, kad ir kaip būtų 

sunku emociškai ir moraliai, alkoholiko artimajam svarbiausia pasirūpinti savimi, savo gerove, jausmais, 

norais, o ne laikytis įsikibus alkoholį vartojančio artimojo, nes tuomet žlunga abu.  

Individualios psichoterapijos metu įvertinami kliento pokyčiai santykiuose „aš ir mano liga“, „aš ir 

mano šeima“, „aš ir alkoholizmas“. Ypač svarbu išanalizuoti psichologinius, fizinius, psichinius 

priklausomybės aspektus, sapnus alkoholizmo tematika, alkoholizmo motyvus, aplinkos įtaką ligos 

susiformavimui. 

Grupinė psichoterapija yra sutelkta į socialinį žmogaus mąstymą. Grupinė terapija yra daug 

pranašesnė už individualią. Terapijos metu padaugėja perkėlimo galimybių: individualiosios psichoterapijos 

metu pacientas gydytoją laiko (nesąmoningai) daugiau ar mažiau teigiama tėvo, brolio ar žmonos figūra, o 

grupėje galimybės įvairesnės. Tarp grupės narių kyla diskusijos, ginčai, ir tai teigiamai veikia mąstymo 

procesus.  

Logoterapija – tai psichoterapijos kryptis, turinti dvasinį gyvenimo pagrindą. Šiuo atveju „logos“ 

reiškia „prasmė“. Šios terapijos kūrėjas V. Franklis teigė, kad dauguma žmonių kenčia nuo tuštumos, 

beprasmybės jausmo. Šis jausmas būdingas daugumai sergančiųjų alkoholizmu. Kad pasveiktų, jiems reikia 

surasti gyvenimo prasmę. Logoterapijos esmė ta, kad sergantieji alkoholizmu turi surasti gyvenimo 

uždavinį, realizuoti save kaip asmenybę. Logoterapijos uždavinys – padėti pacientui suvokti atsakomybę.  

Pagrindinis bihevioristinės teorijos principas – žvilgsnis į žmogaus elgesį ir tai, kas jį išprovokuoja, 

t. y. elgesio priežastys, sąlygojimo formos. Vienas iš gėrimo modelių yra bihevioristinis – kai geriama dėl 

teigiamų atlyginančių patyrimų. Atkryčio atveju, jį priimant kaip natūralų procesą, nuo jo apsisaugoti 

galima išmokstant įgūdžių. Teigiami sergančiojo paskatinimai keistis gali būti santuokos saugojimas, 

sveikatos, finansinės būklės pagerėjimas. Gavus teigiamą stimulą, į jį atsakoma teigiamu veiksmu.  

Kognityvinės terapijos šalininkų dėmesys yra sutelktas į individo mąstymą, kuriuo sukuriamas naujo 

elgesio būdas. Pagrindinis reabilitacijos principas – keisti alkoholizmu sergančiojo mąstymą, padedant 

suvokti, kad tai, kas, jo manymu, yra gėrimo priežastys, iš tiesų esati jo ligos pasekmės. Suvokus savo ligą 

pradedama gilintis į jausmus, juos pažįnti ir išmokti, kaip reaguoti į situacijas, kad asmuo neimtų vėl vartoti 

alkoholio. Integruotąs gydymo planą pasiūlė M. G. Kushneris ir jo kolegos 2006 metais. Integruotas 

gydymo planas yra grindžiamas kognityvine elgesio terapija (KET) ir apima tris dalykus: 1) mokymą 

(psichoedukaciją); 2) kognityvinį pertvarkymą (restruktūravimą); 3) ekspozicines technikas. 

 

Apibendrinus galima teigti, jog visos teorijos labai reikšmingos psichosocialinėje reabilitacijoje. 

Reabilitacija, grindžiama šiomis teorijomis, turi vienintelį tikslą – kad žmogus grįžtų į visavertį gyvenimą.  
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