
Rodzice Alkoholicy 

Bardzo wiele dzieci ma rodziców uzaleznionych od alkoholu. Pod róznymi wzgledami sa one o 
wiele bardziej zagrozone niz dzieci, których rodzice nie sa alkoholikami. Alkoholizm wystepuje w 
rodzinach w kolejnych pokoleniach: ocenia sie, ze dzieci dorastajace w rodzinie alkoholików sa 
czterokrotnie bardziej narazone na uzaleznienie sie od alkoholu niz pozostale. 
 
Jakie specyficzne problemy ma dziecko, które wyrasta w rodzinie alkoholików? 

• Poczucie winy. Dziecko uwaza, iz to ono jest glówna przyczyna tego, ze matka lub 
ojciec naduzywaja alkoholu.  

• Lek. Dziecku towarzyszy stala obawa o sytuacje w domu. Martwi sie, ze pijacy rodzic 
zachoruje, zostanie zraniony, ulegnie wypadkowi. Boi sie, ze miedzy rodzicami dojdzie 
do awantur, bijatyki, uzycia przemocy.  

• Poczucie wstydu. Dziecko odbiera od rodziców sygnaly, ze w domu dzieje sie cos 
zlego, o czym nikt nie powinien sie dowiedziec. Wstydzi sie w zwiazku z tym zapraszac 
do siebie kolegów, obawia sie prosic kogokolwiek o pomoc.  

• Powierzchownosc wiezi miedzyludzkich. Dziecko wielokrotnie skrzywdzone przez 
pijacych rodziców nie ufa nikomu i nie potrafi nawiazywac blizszych kontaktów.  

• Dezorientacja. Dziecko nie rozumie reakcji rodziców, poniewaz alkoholicy podlegaja 
czestym i gwaltownym wahaniom nastroju. Rodzice z uzewnetrzniania milosci latwo 
przechodza do wyrazania nienawisci, niezaleznie od tego, jak w danej chwili postepuje 
dziecko. W domu nie jest przestrzegany porzadek dnia, nie ma ustalonej pory posilków, 
spoczynku itd.  

• Gniew. Dziecko ma pretensje zarówno do tego rodzica, który pije, jak i do niepijacego. 
Kieruje swój gniew przeciwko pijanemu ojcu, gdy ten sie awanturuje, i przeciwko trzezwej 
matce, poniewaz nie moze liczyc na jej wsparcie i ochrone.  

• Depresja. Dziecko czuje sie samotne i bezradne, nie zywi nadziei na zmiane sytuacji.  

 Chociaz samo dziecko zachowuje w tajemnicy fakt, ze jego rodzice naduzywaja alkoholu, to 
jednak jego otoczenie - krewni, nauczyciele, przyjaciele, sasiedzi - na ogól zauwazaja, ze w danej 
rodzinie dzieje sie cos zlego. Sa takie sygnaly w zachowaniu dziecka, które moga 
wskazywac na problem alkoholowy w domu: 

• niepowodzenia w szkole i wagary,  
• brak przyjaciól; izolowanie sie od kolegów w szkole,  
• zachowania kryminogenne, np. kradzieze, wybryki chuliganskie,  
• regularne dolegliwosci fizyczne, takie jak bóle brzucha, glowy,  
• naduzywanie alkoholu, zazywanie narkotyków,  
• agresja wobec innych dzieci.  

 Dzieci alkoholików przyjmuja nieraz na siebie obowiazki doroslych - w domu wchodza w role 
"odpowiedzialnego ojca" ("odpowiedzialnej matki"). Próbuja poradzic sobie z problemem alkoholu 
w domu, narzucajac sobie rygorystyczna samokontrole i konsekwentnie dazac do sukcesu w 
szkole. Jednoczesnie pozostaja w emocjonalnej izolacji od pozostalych uczniów i nauczycieli. 
Negatywne nastepstwa tego typu problemów emocjonalnych z okresu dziecinstwa ujawniaja sie 
czesto dopiero w zyciu doroslym. 
 
Niezaleznie od tego, czy rodzice lecza sie z choroby alkoholowej, czy nie, ich dzieci powinny byc 
objete specjalnymi programami edukacyjnymi i uczestniczyc w grupach wsparcia, jak np. Al-
Anon lub Alateen. Pomoc profesjonalna jest tym skuteczniejsza, im szybciej nadchodzi. Ma to 
na celu zapobieganie powaznym konsekwencjom, przede wszystkim uchronic dziecko przed 
popadnieciem w alkoholizm. Psychiatra dziecieco-mlodziezowy pomaga dziecku w 
przezwyciezaniu problemów i w zrozumieniu, ze nie powinno czuc sie winne z powodu 



alkoholizmu rodziców. 
 
Program pomocy czesto obejmuje terapie grupowa. Kontakty z rówiesnikami w toku terapii sa 
korzystne, gdyz sa przeciwwaga dla poczucia izolacji, w jakim zyje dziecko alkoholików. W takich 
przypadkach, gdy choremu rodzicowi udalo sie przestac pic, psychiatrzy dziecieco-mlodziezowi 
obejmuja opieka cala rodzine, by pomóc jej czlonkom w zbudowaniu zdrowych i konstruktywnych 
relacji wzajemnych. 


