
 MŁODZIEb A ALKOHOL  

Okres dorastania i nastCpuj>cy po nim okres młodzieMczy, to lata 

szybkiego i wszechstronnego rozwoju całego organizmu, kształtowania siC 

zmian fizycznych, umysłowych i moralnych, okres przeobracania siC 

dziecka w człowieka dorosłego. Powszechnie uwaca siC, ce jest to okres 

pomiCdzy czternastym a osiemnastym rokiem cycia. Proces ten odbija siC 

na całym organizmie młodego chłopca czy dziewczyny, wywiera wpływ na 

ich psychikC, moce stwarzać duce trudnoWci wychowawcze. Zmiany te, jak 

juc wspomniałam, s> wszechstronne i maj> rócny charakter.  

Dlaczego młodziec siCga po alkohol? Na tym etapie rozwoju młody 

człowiek jest bardzo podatny na wpływy Wrodowiska, a zwłaszcza - 

rówieWniczego, i niestety, nie zawsze na te pozytywne. Bardzo czCsto w 

tym właWnie czasie młodziec rozpoczyna swoje eksperymenty z ucywkami, 

a miCdzy innymi z alkoholem, który jest powszechnie dostCpny na rynku 

(co prawda obowi>zuje zakaz sprzedacy alkoholu osobom nieletnim). 

Młodziec siCga po alkohol, aby: 

 dopasować siC do kolegów – najwacniejsze wrCcz staje siC 

nalecenie i pasowanie do jakiejW grupy, lub wspólne kosztowanie 

alkoholu daje złudne poczucie „wspólnoty”. Młodzi ludzie za wszelk> 

cenC nie chc> być „odmieMcami”;  

 poczuć siC dorosłym – obserwacja otaczaj>cego Wwiata, zachowaM 

ludzi sprawia, ce alkohol kojarzy siC z dorosłoWci>, przygod>, 

mCskoWci> i luzem. Daje poczucie samodzielnoWci, niezalecnoWci, 

pozwala „po dorosłemu” rozluanić siC i zabawić;  

 być „spoko” i na luzie – młodzi pij>, by pozbyć siC napiCcia i 

niepewnoWci, swobodniej poczuć siC w towarzystwie;  

 zapomnieć o kłopotach – złudna i tymczasowa poprawa 

samopoczucia, ucieczka od zmartwieM i trudnoWci;  



 przestać być nieWmiałym – kacdy, bez wzglCdu na wiek, chce czuć 

siC wartoWciowym człowiekiem, wacnym i kochanym, atrakcyjnym 

dla innych, tymczasem młodzi ludzie przecywaj> okresy 

niepewnoWci, wstydu i nieWmiałoWci, a alkohol pozwala na chociac 

chwilowe poczucie siC pewnie, odwacnie, w centrum 

zainteresowania;  

 sprawdzić, jak to jest – eksperymentowanie z alkoholem 

powodowane zwykł> ciekawoWci>, która popycha młodych w stronC 

nowych, dziwnych i czasem zakazanych doWwiadczeM;  

 złamać zakaz – niektóre nastolatki pij> właWnie dla tego, ce nie 

wolno tego robić. Chc> sprawdzić siebie, a być moce równiec i 

sowich rodziców;  

 dobrze siC bawić – bardzo czCsto młodziec nie potrafi sobie 

wyobrazić dobrej zabawy bez alkoholu.  

Jak wynika z badaM ogólnopolskich: 

- spocycie alkoholu wWród nieletnich z roku na rok wzrasta,  

- coraz młodsze dzieci s> zachCcane przez rówieWników a takce w rodzinie 

do próbowania alkoholu, 

- co pi>ty młody człowiek ma powacne problemy z powodu picia alkoholu 

– kłopoty w szkole, w domu, popełnia przestCpstwa i wykroczenia, 

- co raz czCWciej nic chłopcy po alkohol siCgaj> dziewczCta, 

- alkohol bywa Wrodkiem uzalecniaj>cym prowadz>cym czCsto do 

narkotyków. 

 

 



10 sposobów, aby pomóc dziecku nie pić: 

1. Rozmawiaj z dzieckiem o alkoholu i narkotykach – nie unikaj 

tematów, nie stosuj cenzury, unikaj moralizowania, monologów;  

2. Naucz siC naprawdC słuchać swego dziecka – uwacnie słuchaj tego, 

co mówi równiec „miCdzy wierszami”, nie lekcewac problemów, z 

którymi siC zwraca, nie krytykuj, nie wyWmiewaj;  

3. Pomóc dziecku dobrze czuć siC z samym sob> – pozwól na 

podejmowanie decyzji. PamiCtaj, ce nikt nie jest nieomylny, nie 

oceniaj, ale pomóc naprawić bł>d. Pozwól, by poczuło siC 

odpowiedzialne i potrzebne. Chwal za włocony wysiłek, a nie tylko za 

efekty. SpCdzajcie razem czas wolny. Okazuj uczucia. Krytykuj 

zachowanie, a nie człowieka. Dziecko ma prawo mieć inne zdanie;  

4. Pomóc dziecku wykształcić jasny system wartoWci;  

5. B>da dobrym modelem i przykładem;  

6. Pomóc dziecku radzić sobie w sytuacji nacisku ze strony kolegów – 

naucz jak odmawiać;  

7. Ustal jasne zasady dotycz>ce alkoholu i narkotyków – powiedz 

dziecku, ce nie wolno mu pić i wyjaWnij dlaczego. Ustal karC za 

złamanie tego zakazu. B>da konsekwentny;  

8. ZachCcaj dziecko do rzeczy zdrowych i twórczych – udział w 

zajCciach pozalekcyjnych, rozwijanie zainteresowaM, uprawianie 

sportu, itp;  

9. Porozmawiaj z rodzicami innych dzieci – pytaj, jak inni sobie radz>, 

wymieniajcie doWwiadczenia;  



10. Wiedz, jak postCpować, gdy coW podejrzewasz – nie rzucaj 

bezpodstawnych oskarceM, nie wpadaj w panikC, uwacnie obserwuj, 

zdob>da niezbCdn> wiedzC, zasiCgnij porady specjalistów.  

Jak alkohol wpływa na zdrowie i zachowanie? 

alkohol u młodocianych powoduje m.in.:  

zaburzenie zdolnoWci uczenia siC,  

koncentracji uwagi, zapamiCtywania,  

logicznego rozumowania  

zahamowanie rozwoju emocjonalnego,  

opóanienie dojrzewania fizycznego i psychicznego,  

liczne i rócnorodne problemy zdrowotne 

 napady padaczkowe 

 zapalenie płuc 

 halucynacje – omamy słuchowe,  

urojenia przeWladowcze,  

paranoja alkoholowa,  

ciCckie otCpienie umysłu –  

przyWpieszenie procesów starzenia siC 

 bezsennoWć, depresja,  

niepokój mózgu,  

próby samobójcze, amnezja 

 problemy ze wzrokiem 

 niecyt coł>dka  

brak apetytu 

nudnoWci, wymioty  



marskoWć w>troby  

 poracenia i zwyrodnienia dróg nerwowych  

prowadz>cych bodace czuciowe i ruchowe 

 miacdcyca tCtnic 

nadciWnienie tCtnicze 

 obnicenie odpornoWci organizmu 

 rak jamy ustnej, krtani, tchawicy  

i choroby nowotworowe innych narz>dów 

 ostra niewydolnoWć nerek 
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