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To nie jest kwestia przyjemności

Po pracy — kieliszek na
odprężenie?
Z dr med. Bohdanem Woronowiczem rozmawiała dziennikarka – Agnieszka

Urazińska

Alkoholizm to bardzo demokratyczna choroba, bo dotyka i biednych, i bogatych, dobrze

wykształconych i prostych ludzi. Są jednak zawody, w których – z jakichś powodów –

uzależnionych jest więcej. Dlaczego? Próbuje to wyjaśnić dr med. Bohdan Woronowicz,

psychiatra oraz specjalista i superwizor psychoterapii uzależnień.

Czy zawód, który wykonujemy, może zwiększać prawdopodobieństwo, że

popadniemy w nałóg?

Owszem, jeżeli ktoś wykonuje zawód wiążący się ze stresem i dużym obciążeniem

psychicznym może być bardziej narażony na uzależnienie. Na większość ludzi alkohol

wpływa odprężająco. Tyle że jedna osoba raz czy drugi wypije przed snem lampkę wina,

a inna uczyni z tego zwyczaj. Niestety, w przypadku alkoholu zwyczaj niebezpiecznie

łatwo zmienia się w uzależnienie. Tym bardziej to prawdopodobne, jeśli ktoś jest z grupy

ryzyka, czyli odziedziczył skłonności do czerpania z tej używki większej przyjemności niż

inni. Słyszałem od pacjentów, że ich problemy z alkoholem zaczęły się właśnie od tego,

że po stresującej pracy chcieli się zresetować przy kieliszku. Stresujący zawód nie może

być oczywiście usprawiedliwieniem picia, ale w pewien sposób wyjaśnia genezę

uzależnienia. Łatwiej nam wyobrazić sobie, że bibliotekarz czy archiwista mniej ma w

pracy napięć i obciążeń, które chce odreagować, niż chirurg naczyniowy czy lekarz

szpitalnego oddziału ratunkowego, który wie, że od jego decyzji i umiejętności zależy

ludzkie życie.

Badania pokazują, że lekarze są w czołówce zawodów narażonych na alkoholizm. 

Znam te badania. To Diagnoza Społeczna 2015 prof. Janusza Czaplińskiego, z której

wynika, że lekarze to – pod względem uzależnień od alkoholu – grupa wysokiego ryzyka.

Ponad 12% lekarzy nadużywa alkoholu.

Tak może być?

Pewnie. Nie dość, że to grupa zawodowa bardzo narażona na stres, to jeszcze ma łatwy

dostęp do substancji psychoaktywnych, takich jak leki czy narkotyki. Jest wiele czynników

psychospołecznych ryzyka związanych z wykonywanym zawodem, m.in. takich jak: stała

ekspozycja na traumatyczne przeżycia, sytuacje kryzysowe i stany beznadziejne,

konfrontacja z bólem i cierpieniem, praca z osobami umierającymi, nie mówiąc już o

wysokich oczekiwaniach, niewystarczającym czasie na ich realizację, przewlekłym

zmęczeniu, brakach personelu czy często wręcz tragicznych warunkach pracy. Znane są

przypadki lekarzy pracujących 120 godzin bez przerwy, a na liście stu najbardziej

stresujących zawodów lekarze zajmują dziewiąte miejsce. Musimy też pamiętać, że przez

dekady zwyczajowym prezentem, aby okazać wdzięczność lekarzowi, była butelka

alkoholu. W dobrym tonie było przyjść z koniaczkiem do gabinetu. Opowieści o barkach

doktorów pełnych alkoholu to nie była bajka. Teraz podobno to się zmienia, takich

prezentów jest mniej. Ale pozostają zbiorowe dyżury, spotkania służbowe, sympozja –

okazja do celebrowania przy lampce wina albo do wypicia „po maluchu”.

Nie dziwi mnie wysoka pozycja lekarzy w tym zestawieniu. Nie demonizowałbym jednak

i nie traktował ich jako pijącego środowiska. Badania, o których mówimy, wskazują, że

problem z uzależnieniem ma 12,6% lekarzy. No i jeszcze jedno – to nie my wygrywamy

ranking.

No tak, na pierwszym miejscu są dziennikarze, aktorzy i artyści – ponad 21%

uzależnionych od alkoholu. Co łączy te zawody?

Towarzysząca im duża dawka stresu. Poczucie misji i wyjątkowości. Presja. Dziennikarze

są w pogoni za newsem, aktorzy za poklaskiem. Nic dziwnego, że alkoholizm w tych

grupach to niemal choroba zawodowa.

W tych środowiskach panuje swoista swoboda, związana z nienormowanym czasem

pracy czy brakiem ścisłego nadzoru ze strony przełożonych, a jednocześnie jest wiele

okazji do spotkań towarzyskich. Są wernisaże, premiery i bankiety. Praca dziennikarzy to

ciągłe spotkania z ludźmi – także nieformalne z alkoholem. Z literatami, plastykami czy

muzykami bywa tak, że gdy wena nie przychodzi, alkohol pozwala poradzić sobie z

frustracją. Miałem kiedyś pacjenta – artystę malarza – który mówił, że kiedy pije, widzi

lepiej, wyraźniej. Tworzy wówczas dzieła, które podobają się bardziej jemu i innym. Od

pacjentów aktorów słyszałem, że pili, by się pozbyć tremy. Po ciężkich dniach

zdjęciowych czy próbach – uspokajali się wieczorem przy lampce wina czy szklaneczce

whisky. Słyszałem też opowieści o nieudanym wyścigu po rolę, przegranym z innym

aktorem, o nieprzyjemnościach towarzyskich związanych ze specy!ką niełatwego

środowiska. Na to też „pomagał” alkohol. Przynajmniej na początku, zanim zaczął

wyniszczać i stał się najpoważniejszym problemem w życiu.

W zestawieniu rankingowym zaraz za lekarzami znalazłam robotników.

W tym rankingu w ogóle sporo jest robotników różnych specjalności – od budowlanych,

związanych z górnictwem, poprzez tych, którzy zajmują się „wykończeniówką” albo

prostymi pracami. Popijających robotników widujemy w !lmach, głównie z poprzedniej

epoki. To zawody typowo męskie, związane z wysiłkiem !zycznym. A po wysiłku przydaje

się chwila odprężenia. To praca w zespole. A jeśli zespół się odpręża, to często właśnie

pijąc alkohol. Przez lata bezpieczeństwo i higiena pracy na budowach nie stanowiły

najwyższego dobra. Alkohol w pracy był raczej w dobrym tonie. Według badań, o których

mówimy, problem z alkoholem ma niemal 14% robotników pomocniczych górnictwa i

budowlańców, 10% malarzy pokojowych, 10% robotników „wykończeniówki”. Może kilka

dekad temu byliby na pierwszym miejscu, bo przepisy bezpieczeństwa na budowach są

coraz pilniej przestrzegane. „Stare” czasy jednak powoli wracają, bo dobrzy pracownicy-

specjaliści wyjeżdżają za granicę w poszukiwaniu lepszych zarobków, do pracy przyjmuje

się każdego i przymyka się oko na picie alkoholu, bo chodzi tylko o to, żeby robota szła.

Zastanawia mnie wysoka pozycja weterynarzy.

Są na czwartym miejscu. Razem z lekarzami. Oni często mieszkają gdzieś na wsi. Są w

środowisku ważni, niejeden gospodarz chce ugościć weterynarza jak najlepiej.

Uczestniczą w polowaniach, badają mięso zwierząt. Wiele takich spraw załatwia się nie w

gabinetach, lecz na rautach czy biesiadach „przez bufet”.

Prawie 11% kierowców przyznaje się do uzależnienia od alkoholu.

Mnie to przeraża. Mnie też, bo podróżuję samochodem. Zatrważające wydaje się, że do

uzależnienia przyznają się zawodowi kierowcy. Tu odpada powód w postaci nacisku

grupy czy tremy. Kierowca autobusu jedzie wciąż tą samą trasą. Kierowca tira

przemierza kraj, a czasami nawet kontynent. Może alkohol zaspokaja potrzebę

silniejszych wrażeń? Może być lekarstwem na tęsknotę.

Przed laty w jednym z wywiadów dla „Gazety Wyborczej” mówiłem m.in. o tym, że jazda

samochodem powinna być dozwolona wyłącznie przy zerowym stężeniu alkoholu we

krwi. Wtedy nie byłoby problemu, czy po wypiciu już mogę jechać, czy jeszcze nie, czy

probierz trzeźwości jest dobrze skalibrowany, czy nie. Ta wypowiedź spotkała się jednak

z krytyką, również niektórych dziennikarzy. Zastanawiałem się wówczas, czy

przypadkiem nie krytykowały mnie osoby, które same miały problem alkoholowy, może

jeszcze nieuświadomiony albo może były na usługach alkoholowego lobby.

Sporo piją też barmani, kelnerzy i stewardzi – ponad 9% przyznaje się do

uzależnienia od alkoholu. W tym przypadku o przyczyny uzależnienia nie muszę

nawet pytać.

Nie muszą oni szukać okazji, aby się napić, alkohol mają pod ręką. Zastanawiające, ilu

dopada uzależnienie z powodu pracy, a ilu wybiera taką akurat pracę z powodu

uzależnienia. Bo charakterystyczne dla uzależnionych jest to, że szukają możliwości

picia, intuicyjnie wybierają miejsca i sytuacje, w których alkohol jest bardziej dostępny.

Trudno też chyba barmanowi skutecznie leczyć nałóg, jeśli nie zmieni pracy.

Podobnie jest z przedstawicielami władzy i dyrektorami – 10,5% to uzależnieni.

Opowiadają, że okazjami do picia alkoholu są służbowe spotkania. Muszą bywać na

imprezach, na których leje się alkohol, choć jako zdrowiejący alkoholicy już nie chcą go

pić. Warto pamiętać, że jeżeli ktoś chce ograniczyć picie alkoholu czy zupełnie przestać

pić, to powinien unikać miejsc, sytuacji i osób, z którymi dotychczas pił alkohol.

Czy jest coś, co szczególnie zastanawia w tych badaniach?

Zastanawiająca może być stosunkowo niewielka liczba uzależnionych policjantów czy

zawodowych żołnierzy (do uzależnienia przyznaje się niespełna 9% policjantów i nieco

ponad 6% żołnierzy), bo te grupy są kojarzone ze sporą ilością alkoholu. Może po

transformacji ustrojowej skończyło się rozpasanie i swoboda? Zaczęły surowe kary za

łamanie regulaminu i są efekty. A może po prostu bardziej ukrywają swoje picie w

obawie przed utratą pracy? Ciekawe jest też porównanie odsetka przyznających się do

uzależnienia do odsetka tych, którzy zaznaczyli w badaniu, że po alkohol sięgają w

przypadku problemów. W przypadku artystów, dziennikarzy i literatów tylko jedna

trzecia twierdzi, że pije, bo ma problemy. Można wnioskować, że do uzależnienia

prowadzi w znacznej mierze rozrywkowy, ludyczny tryb życia. Za to u robotników

pomocniczych w budownictwie i górnictwie jest odwrotnie, bo o kilka procent więcej

przyznaje się do zapijania kłopotów niż do nałogu. Można zakładać, że w tej grupie

większość uzależnionych to ludzie, którzy pili, żeby zapomnieć o problemach.

Jakie grupy zawodowe leczą się najczęściej? Moje obserwacje nie będą miarodajne, bo

od lat przyjmuję wyłącznie w prywatnym gabinecie. Wiadomo, że alkoholizm to bardzo

demokratyczna choroba, bo dotyka i biednych, i bogatych, i dobrze wykształconych, i

prostych ludzi. Do mnie tra!ają ci, którzy mogą sobie pozwolić na odpłatne leczenie, a

jednocześnie chcą leczyć się anonimowo czy w warunkach pełnej dyskrecji. To często

biznesmeni, artyści, prawnicy, „białe kołnierzyki” z korporacji. Posłów czy członków

kolejnych rządów też leczyłem.

I pewnie mało kto chce się przyznawać, że się leczy. Większość chce zachować

anonimowość. Dopóki społeczeństwo jest tak niedouczone w kwestiach uzależnień, jak

obecnie, to nie ma się czym chwalić.

Dlaczego niedouczone?

Bo wiele osób nadal uważa, że alkoholik to dno. Żul o skłonnościach przestępczych.

Awanturnik, damski bokser albo nieudacznik. A to są ludzie, których pani codziennie

ogląda w telewizji. Większość z nich to świetni specjaliści i bardzo wartościowi ludzie,

którzy zachorowali, uzależnili się.

Są i tacy, którzy się chwalą, że walczą i wygrywają z nałogiem. Borys Szyc chętnie

opowiada, że się u pana leczył.

I potwierdza, że zachorować może każdy – nawet tak świetny i znany aktor. Bardzo

dobrze, że chce o tym mówić. Jestem przekonany, że on się nie chwali, tylko dzieli się

swoim sukcesem i pokazuje, że można sobie poradzić z uzależnieniem i zmienić swoje

życie. Zmienia krzywdzący stereotyp i zachęca innych, żeby podjęli leczenie albo chociaż

zwrócili się do specjalisty po diagnozę. Ale to nie tylko Borys. Znam wiele innych bardzo

znanych osób, które otwarcie mówiły o tym, że poradziły sobie z problemem

uzależnienia od alkoholu (np. znany prawnik-konstytucjonalista prof. Wiktor Osiatyński

czy wspaniała aktorka Stanisława Celińska). Dla tych osób mam ogromny szacunek, bo

robią doskonałą robotę, ośmielając innych. Spotkałem wiele osób, które przyszły

porozmawiać o swoim problemie alkoholowym zachęcone wypowiedziami tych znanych

i zdrowiejących celebrytów.

W życiu celebrytów potrzeba terapii przychodzi chyba później, niż wtedy, gdy

człowiek codziennie musi chodzić do biura.

Szczególnie, jeśli ma się pieniądze i sławę. Nie chcę generalizować, bo na pewno są

znani aktorzy lub piosenkarze, którzy od imprez wolą spokojne, domowe życie. Jednak

spora grupa chce się po prostu dobrze bawić, bo ma na to chęć i pieniądze – to

zrozumiałe. Zauważyłem, że z powodu nadmiaru pieniędzy moment rozpoczęcia terapii

jest często odsuwany. Miałem pacjentów, którzy już od dawna wymagali leczenia, ale

żony, partnerki – uzależnione od nich ekonomicznie – tolerowały uzależnienie, pomagały

maskować konsekwencje alkoholizmu. Akceptowały tę sytuację, uważając, że picie

alkoholu przez bliską osobę to po prostu dodatek do luksusów, jakie dzięki niej mają.

Często boją się zdecydowanie reagować na różnego rodzaju ekscesy alkoholowe, bo

mogłyby zostać pozbawione luksusu.

Inna sprawa, że tacy wysoko funkcjonujący alkoholicy mogą latami tkwić w

nałogu bez poważnych konsekwencji.

Zgadza się. A często to właśnie sięgnięcie tzw. dna staje się głównym motorem do

zasięgnięcia porady czy do podjęcia terapii. Ale każdy ma swoje własne dno, ci wysoko

funkcjonujący też. Pan mecenas, gdy jedzie z kolegą z Warszawy do Wrocławia i idą na

kolację, a po niej budzi się rano zakrwawiony w parku bez zegarka, telefonu i portfela, i

nie wie, jak to się stało. Pan dyrektor, gdy po weekendowym piciu w poniedziałek jest

nadal niedysponowany i bierze urlop „na żądanie”. Trudniej jest podjąć decyzję o

leczeniu, jeśli przez alkohol właściwie nic się nie traci – wciąż jest świetna praca,

przyjaciele, związek, pieniądze. Tacy pacjenci tra!ają do mnie dużo później. Głębiej

„wchodzą” w uzależnienie, bo bardzo długo nie ponoszą konsekwencji swojego picia.

Myśli pan, że dobrym rozwiązaniem byłaby terapia wycelowana w konkretne

grupy zawodowe?

Nie. Aktor czy robotnik muszą podobnie radzić sobie z problemem. Zająłbym się za to

pro!laktyką uwzględniającą specy!kę konkretnych grup zawodowych. Zaapelowałbym

szczególnie o czujność do pracodawców, ale najpierw oni sami musieliby lepiej zgłębić

problem, dawać przykład i postępować konsekwentnie. To ich rola, żeby umieli

zidenty!kować problem i reagować. Powinni pomagać, odpowiednio pokierować,

dopilnować. Nie karać.

Kiedy się kończy radosne picie i zaczyna nałóg? Jeśli nie wiesz, od czego jesteś

uzależniony, to spróbuj sobie tego odmówić.

Dziękuję za rozmowę.
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