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Abstract � Introduction. Alcohol drinking causes negative economic and social consequences, and
the estimates of their magnitude may be of great practical importance; the information of the range
of costs and losses connected with drinking may be applied in planning and alleviating its conse-
quences. The paper presents the results of the survey concerning some aspects of alcohol drinking
and its consequences from the point of view of drinkers. A source of data was a survey conducted
among alcoholics admitted to �Radzimowice� addiction treatment centre in Szklarska Porêba.
Results. History of drinking and consumption patterns are presented. On the interview basis the most
important � in the respondents opinion � consequences of drinking were assessed. It appeared
that the most severe were family problems, health, and � on the third place � financial consequences.
In spite of difficult life experience of the respondents, they believe in the possibilities of improve-
ment of many of negative consequences of drinking, first of all in improvement of their family
and legal situation. Significant gender differences were observed in drinking patterns and drinking
consequences.
Conclusion. The use of individual data creates the possibility of more comprehensive estimation of
the range of drinking consequences, than it is possible exclusively on the basis of aggregate data.
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Streszczenie � Wstêp. Picie alkoholu powoduje negatywne konsekwencje o charakterze ekonomicz-
nym i spo³ecznym, a ocena ich wielko�ci mo¿e mieæ du¿e znaczenie praktyczne. Informacja o wiel-
ko�ci kosztów i strat zwi¹zanych z piciem mo¿e byæ bowiem przydatna do planowania dzia³añ pre-
wencyjnych i ³agodz¹cych skutki picia alkoholu w danej populacji. W artykule przedstawiono wyniki
badania nad wybranymi aspektami picia alkoholu i jego skutkami z punktu widzenia osób pij¹cych.
Metoda. �ród³em danych by³y badania ankietowe przeprowadzone w O�rodku Terapii Uzale¿nienia
i Wspó³uzale¿nienia �Radzimowice� NZOZ w Szklarskiej Porêbie, a respondentami � leczone tam
osoby uzale¿nione od alkoholu.
Wyniki. Podano charakterystykê badanej populacji z punktu widzenia wzorów i historii picia. Ponie-
wa¿ poziom spo¿ycia alkoholu, wiêc zapewne i jego skutki, kszta³tuj¹ siê w Polsce odmiennie
w populacji mê¿czyzn i kobiet, uwzglêdniono podzia³ wed³ug p³ci i porównano wzory picia alkoholu
i wybrane konsekwencje picia w obu w populacjach. Na podstawie przeprowadzonych wywiadów

�ród³a finansowania: grant KBN 2 HO2B 024 24 �Ekonometryczna analiza skutków nadu¿ywa-
nia alkoholu� realizowany przez zespó³ w sk³adzie Z. Mielecka-Kubieñ, E. Wêdzicha, P. Barczak.
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okre�lono najwa¿niejsze, zdaniem respondentów, konsekwencje picia. Okaza³o siê, ¿e najbardziej dot-
kliwe by³y skutki rodzinne, nastêpnie zdrowotne, a w trzeciej kolejno�ci � finansowe. Mimo trudnych
do�wiadczeñ ¿yciowych zwi¹zanych z piciem alkoholu, respondenci wierz¹ w mo¿liwo�ci naprawy
wielu negatywnych skutków picia, a przede wszystkim swojej sytuacji rodzinnej i prawnej. Zaobser-
wowano istotne ró¿nice pomiêdzy wzorami picia i skutkami picia w�ród badanych mê¿czyzn i kobiet.
Wniosek. Wykorzystanie danych indywidualnych stwarza szansê bardziej wszechstronnej oceny
wielko�ci skutków picia, ni¿ wy³¹cznie na podstawie danych zagregowanych.

S³owa kluczowe: konsekwencje picia, historia picia

WSTÊP

Picie alkoholu powoduje wiele negatywnych konsekwencji, tak¿e o charakterze
ekonomicznym i spo³ecznym, st¹d zagadnienie oceny ich wielko�ci powinno zajmo-
waæ wa¿ne miejsce w badaniach nad problematyk¹ alkoholow¹. Takie szacunki,
oprócz warto�ci poznawczej, maj¹ du¿e znaczenie praktyczne, poniewa¿ informacja
o wielko�ci kosztów i strat zwi¹zanych z piciem mo¿e byæ przydatna do planowania
dzia³añ prewencyjnych i ³agodz¹cych skutki picia alkoholu w danej populacji.

W wielu krajach systematycznie, co kilka lat szacuje siê ekonomiczne i spo-
³eczne skutki picia alkoholu, a otrzymane wyniki wskazuj¹ na to, ¿e s¹ to wiel-
ko�ci znacz¹ce (1).

W Polsce jedn¹ z pierwszych prób oceny wielko�ci kosztów i strat, zwi¹zanych
z piciem alkoholu, podjê³y w latach 1987�1991 autorki niniejszego artyku³u (2).
By³y to szacunki dokonane na podstawie zagregowanych danych statystycznych.
Zastosowana metoda i zakres dostêpnych danych statystycznych pozwoli³y na
ocenê, w sposób po�redni i bardzo ogólny, wielko�ci niektórych tylko omawia-
nych skutków (3, 4).

Mo¿na stwierdziæ, ¿e pos³ugiwanie siê w ocenie danymi zagregowanymi � za-
równo w Polsce, jak i zagranic¹ � pozwala na ujêcie tylko czê�ci kosztów i strat
zwi¹zanych z piciem alkoholu.

We wspomnianych wy¿ej badaniach skutki picia s¹ rozpatrywane z punktu
widzenia spo³eczeñstwa lub bud¿etu pañstwa; mo¿na je tak¿e rozwa¿aæ (5: 196)
z innych punktów widzenia, np. zak³adu pracy, osoby pij¹cej czy jej rodziny. Ma
to jednak miejsce znacznie rzadziej (6).

W niniejszej pracy podjêto próbê spojrzenia na problem picia alkoholu i nie-
których jego skutków � przede wszystkim ekonomicznych � z punktu widzenia
osoby pij¹cej. Przeprowadzono badanie ankietowe w�ród osób uzale¿nionych od
alkoholu, lecz¹cych siê w jednym z o�rodków terapeutycznych w Polsce. Ponie-
wa¿ poziom spo¿ycia alkoholu � a co za tym idzie zapewne i skutki � kszta³tuje
siê w Polsce odmiennie w populacji mê¿czyzn i kobiet, w badaniu uwzglêdniono
podzia³ wed³ug p³ci i porównano wzory picia alkoholu i wybrane konsekwencje
picia w obu w grupach (7)1.

1 Szczegó³owe wyniki badania zawiera Raport (7).
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Zebrane informacje mog¹ zostaæ wykorzystane do oceny wielko�ci skutków
picia w odniesieniu do grupy mê¿czyzn i kobiet uzale¿nionych od alkoholu; mo¿na
tak¿e na ich podstawie oceniæ wielko�æ tych skutków dla okre�lonego respondenta,
a tak¿e u�wiadomiæ mu potencjalne straty zwi¹zane z piciem (np. skrócenie ¿ycia,
utrata zarobków).

Ponadto oparcie szacunku na informacjach otrzymanych w trakcie badañ ankie-
towych przeprowadzonych z osobami uzale¿nionymi od alkoholu, stwarza mo¿-
liwo�æ lepszej oceny niektórych skutków picia, ni¿ na podstawie niepe³nych zagre-
gowanych danych statystycznych.

METODA

Przeprowadzono badania ankietowe w�ród osób uzale¿nionych od alkoholu le-
cz¹cych siê w O�rodku Terapii Uzale¿nienia i Wspó³uzale¿nienia �Radzimowice�
NZOZ w Szklarskiej Porêbie (7).

Kwestionariusz ankietowy �Bilans Skutków Uzale¿nienia� (licz¹cy 22 strony)
zosta³ opracowany w wersji dla mê¿czyzn i kobiet przez zespó³ O�rodka �Radzi-
mowice� i wspó³autorkê badania z Katedry Ekonometrii AE w Katowicach (8)2.

Konstrukcja kwestionariusza wyklucza mo¿liwo�æ po�piesznego oraz samo-
dzielnego wype³nienia go przez pacjenta. Przy odpowiadaniu na pytania ankiety
pomagali pacjentom terapeuci O�rodka, co odbywa³o siê w trakcie kilku spotkañ.
W zwi¹zku z tym, ¿e niektóre pytania odnosi³y siê do zdarzeñ dotycz¹cych ca³ego
dotychczasowego ¿ycia pacjenta to, oprócz b³êdów losowych i nielosowych w³a-
�ciwych dla tego typu badañ, nale¿y siê liczyæ z mo¿liwo�ci¹ wyst¹pienia b³êdów
(nielosowych) wynikaj¹cych z niedok³adnego pamiêtania faktów z przesz³o�ci na
temat picia i jego konsekwencji (np. liczba dni pod wp³ywem alkoholu).

Pytania kwestionariusza uwzglêdnia³y ró¿nego rodzaju skutki uzale¿nienia od
alkoholu � zdrowotne, spo³eczne i ekonomiczne. Zebrano tak¿e informacje doty-
cz¹ce wykszta³cenia, przebiegu pracy zawodowej, stanu rodzinnego, zdrowotnego,
podejmowanego leczenia, spo¿ywania alkoholu i wp³ywu picia na zmiany w sytua-
cji ¿yciowej respondentów.

Kwestionariusz zawiera³ grupy pytañ odnosz¹ce siê do:
●  historii uzale¿nienia,
●  stanu zdrowia,
●  wykszta³cenia i pracy,
● sytuacji rodzinnej i towarzyskiej,
● stanu prawnego,
● bilansu uzale¿nienia,
● informacji ogólnych.

2 Przy budowie kwestionariusza wykorzystano tak¿e niektóre sugestie zawarte w pracy Gsell-
hofera i wsp. (8).
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W szczególno�ci uwzglêdniono pytania, które pozwala³y respondentom na od-
tworzenie historii picia (i u�wiadomienie sobie przyczyn, dla których pij¹). Umo¿-
liwi³o to z kolei oszacowanie poziomu spo¿ycia alkoholu obecnie i w przesz³o�ci,
sum pieniêdzy wydanych na alkohol, a tak¿e liczby dni (w ka¿dym roku picia),
w których byli pod wp³ywem alkoholu. Z punktu widzenia pacjentów szczególnie
wa¿ne okaza³o siê u�wiadomienie sobie kosztów picia.

Badania ankietowe prowadzono w latach 2003�2004 i objêto nimi 209 osób
� 125 mê¿czyzn i 84 kobiety. Ankietowane osoby by³y stosunkowo m³ode, �rednia
wieku mê¿czyzn to 38 lat, kobiet � 39,4. Najm³odszy mê¿czyzna w chwili przepro-
wadzania wywiadu mia³ 16 lat, a najstarszy � 63. Kobiety odpowiednio: 18 i 63 lata.

WYNIKI I OMÓWIENIE

Wzory picia

Uzale¿nieni mê¿czy�ni pierwszy kontakt z alkoholem mieli najczê�ciej w wie-
ku 14�16 lat, kobiety natomiast nieco pó�niej (16�18 lat). Oko³o 10% responden-
tów po raz pierwszy pi³o alkohol poni¿ej 12 roku ¿ycia (rys. 1).

2
1

2
3

5

20

34

12

2
1 1 1

0

4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

1 1

5

7

29

40

31

6

3
2

0 0 0

4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30

Rys. 1.
Wiek przy pierwszym kontakcie z alkoholem
The age at the first contact with alcohol

Wiek Age

Li
cz

ba
 o

bs
er

w
ac

ji
nu

m
be

r o
f o

bs
er

va
tio

ns

Kobiety Women Mê¿czy�ni Men



25

Ocena skutków picia alkoholu przez osoby uzale¿nione (na podstawie badañ ankietowych)

Badani maj¹ za sob¹ najczê�ciej d³ugi okres picia: mê¿czy�ni najczê�ciej
15�20 lat, a kobiety � 5�15 lat. W populacji mê¿czyzn rozk³ad liczby lat picia
z objawami uzale¿nienia (rys. 2) okaza³ siê rozk³adem bimodalnym � blisko 30%
respondentów pi³o w ten sposób przez 5�10 lat, 20% przez 15�20 lat, a ok. 15%
przez ponad 25 lat. Zdecydowana wiêkszo�æ kobiet (77,4%) pi³a alkohol w spo-
sób wskazuj¹cy na uzale¿nienie nie d³u¿ej ni¿ 10 lat, a zaledwie 6% � d³u¿ej ni¿
20 lat. �redni okres picia alkoholu dla mê¿czyzn � 13,2 i dla kobiet � 8,1 lat.
Wystêpuj¹ca tu ró¿nica jest statystycznie istotna (test Manna-Whitneya, " = 0,05).
Ró¿nice te mog¹ �wiadczyæ o tym, ¿e kobiety znacznie szybciej, ni¿ mê¿czy�ni,
do�wiadczaj¹ negatywnych skutków picia alkoholu i w zwi¹zku z tym prêdzej
tak¿e szukaj¹ specjalistycznej pomocy.

Jak siê okazuje (tabela 1) badani mê¿czy�ni du¿¹ czê�æ alkoholu spo¿ywali
w postaci napojów spirytusowych (w�ród pij¹cych te napoje ponad 30% respon-
dentów wypija³o wiêcej ni¿ po³owê swojego spo¿ycia alkoholu w tej postaci)
i piwa (ponad 30% respondentów). Struktura spo¿ycia alkoholu odmiennie kszta³-
tuje siê w populacji badanych kobiet i wynosi odpowiednio: ponad 50% i 20%.
W�ród badanych mê¿czyzn i kobiet szczególnie ma³o popularnym napojem
by³o wino � dla blisko 60% osób pij¹cych jego spo¿ycie stanowi³o mniej ni¿ 25%

Rys. 2.
Liczba lat picia z objawami uzale¿nienia wed³ug oceny respondentów
Number of years of alcohol drinking with the addiction symptoms in the respondents opinion
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ca³kowitego spo¿ycia alkoholu. W ogólnej strukturze spo¿ycia (w odniesieniu do
wszystkich napojów alkoholowych) w populacji badanych mê¿czyzn napoje spiry-
tusowe stanowi³y 38,3% ca³kowitego spo¿ycia, wino � 21,7%, piwo � 31,3%, inne
alkohole � 8,7%, a w populacji kobiet odpowiednio: 52,4%, 17,3%, 23,9%, 6,4%.
Ogólna struktura spo¿ycia mê¿czyzn i kobiet razem wynosi³a odpowiednio: 42,3%,
20,4%, 29,2%, 8,0%. Mo¿na stwierdziæ, ¿e struktura spo¿ycia napojów alkoholo-
wych w badanej grupie odbiega od struktury spo¿ycia rejestrowanego w ca³ej popu-
lacji Polski (w 2003 roku 30,5% spo¿ycia alkoholu ogó³em stanowi³y napoje spiry-
tusowe, 17,3% � wino, 52,2% � piwo)3, gdzie najwiêkszy udzia³ w spo¿yciu ogó³em
ma piwo. Z kolei z badañ przeprowadzonych przez PBS w Sopocie na zlecenie
Pañstwowej Agencji Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych (9) wynika, ¿e
w tym samym roku (2003) udzia³ napojów spirytusowych w ogólnym spo¿yciu
alkoholu wynosi³ 43%, a piwa � 48%. Jest to wynik bardziej zbli¿ony pod wzglê-
dem udzia³u spo¿ycia napojów spirytusowych do otrzymanego w prezentowanych
badaniach (�ród³em zaobserwowanej ró¿nicy mo¿e byæ spo¿ycie nierejestrowane).

Przedstawione na rys. 3 i 4 rozk³ady spo¿ycia alkoholu � zarówno w przypad-
ku mê¿czyzn, jak i kobiet � s¹ rozk³adami o asymetrii prawostronnej, jaka zazwy-
czaj cechuje rozk³ady spo¿ycia alkoholu w populacji generalnej. Obserwacja ta
�wiadczy na korzy�æ tezy Ledermanna (10, 11), który dowodzi³, ¿e rozk³ad spo¿y-
cia alkoholu w ka¿dej jednorodnej populacji jest rozk³adem logarytmiczno-nor-

< 25 24,8 58,4 38,4 20,8

25�49 42,4 20,0 31,2 4,8

50�75 22,4 3,2 18,4 3,2

 75 > 9,6 4,0 11,2 0,0

Tabela 1.
Udzia³ spo¿ycia poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w indywi-
dualnym spo¿yciu alkoholu
Share of specific alcohol beverages in total individual alcohol consumption

Procentowy udzia³
w spo¿yciu alkoholu ogó³em

Share in total alcohol
consumption in percent

Napoje
spirytusowe

Spirits

Wino
Wine

Piwo
Beer

Inne alkohole
Other alcoholic

beverages

Odsetek respondentów � mê¿czy�ni
Percentage of respondents � men

Odsetek respondentów � kobiety
Percentage of respondents � women

< 25 23,8 57,1 46,4 11,9

25�49 21,4 14,3 20,2 4,8

50�75 25,0 8,3 11,9 2,4

75 > 27,4 2,4 8,3 1,2

3 Obliczenia w³asne na podstawie danych GUS.
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malnym (a wiêc o asymetrii prawostronnej). W przypadku otrzymanych rozk³a-
dów spo¿ycia alkoholu mê¿czyzn i kobiet nie ma podstaw do odrzucenia hipotezy
zerowej, g³osz¹cej, ¿e rozpatrywane rozk³ady s¹ � tak¿e w tych szczególnych
populacjach konsumentów alkoholu � rozk³adami logarytmiczno-normalnymi
(zastosowano test zgodno�ci chi-kwadrat, " = 0,05).

Podobnymi cechami charakteryzuj¹ siê rozk³ady przeciêtnych rocznych wy-
datków respondentów na napoje alkoholowe, a tak¿e rozk³ad udzia³u wydatków
na alkohol w stosunku do zarobków z ostatnich dwóch lat (rys. 5). Mo¿na spo-
strzec, ¿e rozk³ady te równie¿ cechuje prawostronna asymetria, co oznacza, ¿e
wiêkszo�æ mê¿czyzn i kobiet wydawa³a mniejsz¹ czê�æ swoich zarobków na ten
cel, ni¿ �rednio wydawano w tych populacjach.

Uzyskane od respondentów informacje dotycz¹ce historii picia alkoholu umo¿-
liwi³y ocenê d³ugo�ci okresu w ci¹gu ich ¿ycia, w którym byli pod wp³ywem alko-
holu. �rednio rzecz bior¹c, mê¿czy�ni w ci¹gu ¿ycia byli pod wp³ywem alkoholu
przez 7,7 lat, kobiety natomiast znacznie krócej � przez blisko 4 lata (tabela 2).
Ró¿nica ta jest statystycznie istotna (test Manna-Whitneya, " = 0,05).

Porównuj¹c �redni czas bycia pod wp³ywem alkoholu w ci¹gu ¿ycia do wieku
respondentów, mo¿na stwierdziæ, ¿e mê¿czy�ni przez blisko 20% swojego ¿ycia
znajdowali siê pod wp³ywem alkoholu, a kobiety � przez oko³o 10%. Porównanie
natomiast omawianych wielko�ci do wieku powy¿ej 18 lat wskazuje, ¿e mê¿czy�ni
spêdzili ponad 40% doros³ego ¿ycia pod wp³ywem alkoholu, kobiety � blisko 26%.

Rys. 3.
Rozk³ad spo¿ycia alkoholu w�ród kobiet
Distribution of alcohol consumption among women
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Jak wynika z porównania warto�ci �redniej i mediany, omawiane rozk³ady cechuj¹
siê niewielk¹ asymetri¹ prawostronn¹, co oznacza, ¿e wiêkszo�æ respondentów
znajdowa³a siê pod wp³ywem alkoholu krócej, ni¿ przeciêtnie w danej populacji.
Czas ten mo¿na prawdopodobnie uznaæ za stracony z punktu widzenia ¿ycia zawo-
dowego, a zapewne i osobistego respondentów.

�rednia i mediana � mê¿czy�ni Mean and median � men

 x = 7,717 41,8 % 19,7 % 40,1 %

Me = 6,112 39,9% 18,0% 38,0%

�rednia i mediana � kobiety Mean and median � women

 x = 3,976 64,4% 10,8% 25,9%

Me = 3,286 51,2% 11,2% 20,9%

Tabela 2.
Charakterystyki opisowe rozk³adu czasu, w jakim (wed³ug w³asnej oceny)
respondenci byli pod wp³ywem alkoholu
Descriptive statistics of distribution of time, at which (in their own opinion)
respondents had been under the influence of alcohol

Lata pod wp³ywem alkoholu
(w ci¹gu ¿ycia)

Years of insobriety
(in the lifetime)

Udzia³ (%) w stosunku do Share (%) in relation to

lat picia
years of drinking

wieku
age

wieku powy¿ej 18 lat
age above 18
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Tego rodzaju szacunki nie by³y do tej pory prowadzone, ich wiarygodno�æ mo¿-
na wiêc bêdzie oceniæ w kontek�cie wyników podobnych przysz³ych badañ. Prezen-
towane wy¿ej wyniki oszacowania � zarówno poziomu, jak i rozk³adów spo¿ycia
alkoholu zbli¿one s¹ do wyników innych badañ ankietowych dotycz¹cych tych
problemów. Jak mo¿na zatem przypuszczaæ, otrzymane rezultaty odnosz¹ce siê do
ocen �czasu pod wp³ywem alkoholu� tak¿e nie bêd¹ odbiegaæ zbytnio od wyni-
ków przysz³ych badañ ankietowych dotycz¹cych tego zagadnienia. Tym bardziej,
¿e � zdaniem autorek � respondentowi ³atwiej zapamiêtaæ i podaæ liczbê dni picia
(np. w ubieg³ym miesi¹cu) i pozostawania pod wp³ywem alkoholu, ni¿ okre�liæ
ilo�æ i rodzaj alkoholu spo¿ywanego, np. przy ostatniej okazji, szczególnie, gdy
poziom tego spo¿ycia by³ wysoki.

Wybrane skutki ekonomiczne

Jednym z wa¿nych ekonomicznych skutków picia alkoholu s¹ konsekwencje
zwi¹zane z prac¹ oraz zarobkami osób uzale¿nionych. Okaza³o siê, ¿e blisko po-
³owa badanych mê¿czyzn i prawie trzy czwarte kobiet nie pracowa³o zawodowo
w chwili badania, przy czym ponad 30% z nich uzna³o, ¿e przyczyn¹ tego stanu
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Udzia³ wydatków na alkohol w stosunku do zarobków (przeciêtne miesiêczne z ostatnich dwóch lat)
The share of expenditures for alcohol in total expenditures (monthly average from the last two years)
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rzeczy jest alkohol (tabela 3), a ponad 30% mê¿czyzn i ponad 60% kobiet pozo-
stawa³o bez pracy d³u¿ej ni¿ rok.

Na podstawie analizy historii zatrudnienia respondentów (7) mo¿na zauwa¿yæ,
¿e niezale¿nie od p³ci czêsto zmieniali pracê, a zajmowane przez nich kolejno

TAK YES 52,8 26,2 39,3 34,8

NIE NO 46,4* 73,8 60,7 65,2

Tabela 3.
Respondenci wed³ug posiadania pracy
Respondents according to employment status

Odpowiedzi
Answers

Obecnie pracuje
Actually has a job

Bezrobocie zwi¹zane z alkoholem
Unemployment associated with alcohol

Odsetek respondentów
Percentage of respondents

Odsetek niepracuj¹cych
Percentage of unemployed

Mê¿czy�ni
Men

Kobiety
Women

Mê¿czy�ni
Men

Kobiety
Women

* pozostali respondenci nie odpowiedzieli na pytanie
* the remaining respondents did not answer the question
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stanowiska by³y w znacznym stopniu zró¿nicowane � �rednia dla mê¿czyzn 3,6 sta-
nowiska, dla kobiet 2,5. W ci¹gu ostatnich dwóch lat przed podjêciem leczenia
w O�rodku respondenci pracowali �rednio przez 1,1 roku (mê¿czy�ni) i 0,7 roku
(kobiety). Ró¿nica miêdzy �rednim okresem pracy mê¿czyzn i kobiet jest staty-
stycznie istotna. Mo¿e to wynikaæ z ró¿nych przyczyn, do których zapewne nale¿y
wiêksze bezrobocie w�ród kobiet lub konieczno�æ zajêcia siê domem i dzieæmi
(81% badanych kobiet ma dzieci, a 79% pozostaje z nimi w dobrych stosunkach).

Alkohol jest wymieniany jako powód utraty ostatniego miejsca pracy przez oko-
³o 23% mê¿czyzn i 14% kobiet. Osoby, które odesz³y z pracy z powodu alkoholu

0 � 0,9 48,0 57,8 42,9 51,1

1 � 1,9 29,6 26,7 36,7 27,7

2 � 2,9 11,2 8,9 8,2 12,8

3 � 3,9 4,1 0,0 5,1 4,3

4+ 7,1 6,7 7,1 4,3

Uwaga Na to pytanie odpowiedzia³o 98 mê¿czyzn i 47 kobiet
The question was answered by 98 men and 47 women

2015,2 1040,8 3000,5 1458,5 2712,5 1404,6

Mediana (w z³) Median (in PLN)

1300 880 2000 1000 2000 1000

Tabela 4.
Przeciêtne miesiêczne zarobki respondentów w ci¹gu ostatnich dwóch lat oraz ich ocena potencjal-
nych zarobków
Average monthly salaries of the respondents in the last two years and their estimates of the
potential salaries

Przeciêtne miesiêczne zarobki
w ostatnich 2 latach

Average monthly salaries
in the last two years

Ile móg³by zarobiæ
miesiêcznie, gdyby nie pi³

w ostatnich 2 latach?
Potential monthly

salary without drinking
in the last 2 years

Ile zarabia miesiêcznie osoba
o takich samych
kwalifikacjach?
Monthly salary

of the person having
the same qualifications

�rednia (w z³) Mean (in PLN)

Mê¿czy�ni
Men

Kobiety
Women

Mê¿czy�ni
Men

Mê¿czy�ni
Men

Kobiety
Women

Kobiety
Women

Ile razy wy¿sze mog³yby byæ zarobki respondenta w ci¹gu ostatnich 2 lat
How many times could be higher the respondent�s salary in the last 2 years

Ile razy?
How many times?

Gdyby nie pi³
If he had not drunk

W stosunku do zarobków osoby
o takich samych kwalifikacjach?

In relation to the salary of a person
having the same qualifications?

Odsetek respondentów Percentage of respondents

Mê¿czy�ni
Men

Kobiety
Women

Mê¿czy�ni
Men

Kobiety
Women
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zarabia³y �rednio wiêcej (mediana zarobków wynosi³a 1500 z³ dla mê¿czyzn
i 1100 z³ dla kobiet) ni¿ te, które wymieni³y inne powody (odpowiednio: 1300 z³
i 775 z³). Ró¿nica okaza³a siê statystycznie istotna dla kobiet (test Manna-Whitneya,
" = 0,05). Obserwacja ta � poczyniona na podstawie danych indywidualnych
� jest zgodna z czêsto stwierdzanym na poziomie populacji generalnej dodatnim
zwi¹zkiem pomiêdzy zarobkami (dochodem) a poziomem spo¿ycia alkoholu � ¿eby
piæ, trzeba mieæ za co (12: 240).

W ci¹gu ostatnich 2 lat mê¿czy�ni zarabiali najczê�ciej 600�1200 z³, a kobiety
600�900 z³ (rys. 6); zarówno mê¿czy�ni, jak i kobiety uznali (oko³o po³owa osób,
które odpowiedzia³y na to pytanie), ¿e mogliby zarabiaæ wiêcej, gdyby nie pili
(tabela 4). Ponad po³owa mê¿czyzn ocenia, ¿e mogliby zarabiaæ 2, 3, 4 i ponad
4 razy wiêcej, gdyby nie pili. Kobiety s¹ w ocenach ostro¿niejsze i tylko ok. 42%
osób, spo�ród tych, które udzieli³y odpowiedzi na to pytanie, s¹dzi, ¿e mog³yby
zarabiaæ 2, 3, 4 i ponad 4 razy wiêcej. Po³owa badanych mê¿czyzn (którzy od-
powiedzieli na omawiane pytanie) zarabia³a miesiêcznie 1300 z³, a uwa¿ali, ¿e
mogliby zarabiaæ miesiêcznie 2000 z³, tak jak inni z takim samym wykszta³ceniem,
sta¿em pracy, z tak¹ sam¹ praktyk¹ i do�wiadczeniem zawodowym (kobiety od-
powiednio: 880 z³ i 1000 z³). Jak mo¿na zauwa¿yæ na podstawie porównania war-
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Rys. 7.
Udzia³ ceny sprzedawanych przedmiotów w ich warto�ci
Share of the price of sold things in their value
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to�ci mediany (rozk³ady o silnej dodatniej asymetrii), mê¿czy�ni s¹ zdania, ¿e gdy-
by nie pili mogliby zarabiaæ wiêcej o oko³o 54% (2000/1300), a kobiety � o oko³o
14% wiêcej (1000/880). Tyle wynosi wiêc wielko�æ potencjalnej straty zarobków
w ocenie ankietowanych pacjentów.

Mo¿na dodaæ, ¿e kobiety s¹ w niewiele wiêkszym stopniu (46,4%), ni¿ mê¿-
czy�ni (40,0%), zadowolone z osi¹gniêtego wykszta³cenia, mimo ¿e � z powodu

TAK YES 33,6 17,9 24,0 27,4

NIE NO 66,4 81,0 76,0 72,6

Tabela 5.
Udzia³ respondentów, którzy w celu kupna alkoholu sprzedawali, przyw³asz-
czali b¹d� zastawiali rzeczy swoje lub nale¿¹ce do cz³onków rodziny
Share of respondents who sold, appropriated, or pawned their own or other
family members belongings in order to buy alcohol

Odsetek respondentów Percentage of respondents

Odpowiedzi
Answers

Sprzedawali lub przyw³aszczali
Sold or appropriated

Zastawiali
Pawned

Mê¿czy�ni
Men

Kobiety
Women

Mê¿czy�ni
Men

Kobiety
Women

Rys. 8.
Udzia³ ceny zastawianych przedmiotów w ich warto�ci
Share of the price of pawned things in their value
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pó�niejszego wieku inicjacji alkoholowej i wej�cia w uzale¿nienie � mog³y zdo-
byæ wykszta³cenie. Mê¿czy�ni natomiast w niewiele wiêkszym stopniu (40,8%),
ni¿ kobiety (35,7%), s¹ zadowoleni z pracy, mimo ¿e poziom ich zarobków by³,
�rednio rzecz bior¹c, znacznie wy¿szy. Ró¿nice te nie s¹ statystycznie istotne (test
Manna-Whitneya, "=0,05). Analiza odpowiedzi na inne pytania ankiety dotycz¹ce
¿ycia zawodowego respondentów, wskazuje, ¿e w grupie kobiet uzale¿nionych od
alkoholu picie powodowa³o bardziej dotkliwe skutki w sferze ich pracy zawodo-
wej, ni¿ mia³o to miejsce w�ród mê¿czyzn.

W dalszej czê�ci badania pytano o straty materialne i inne, ponoszone przez
respondentów na skutek picia alkoholu.

Mê¿czy�ni przepijali, czê�ciej ni¿ kobiety (blisko dwukrotnie wiêcej mê¿czyzn
przyznaje siê do tego), rzeczy swoje lub nale¿¹ce do innych osób (tabela 5). Ró¿-

Sprzêt RTV, komputery Sprzêt RTV, komputery
Radio and TV sets, 29,3 6,7 Radio and TV sets, 30,2 21,1
computers computers

Z³ot¹ bi¿uteriê Z³ot¹ bi¿uteriê
Golden jewlery 16,0 60,0 Golden jewlery 12,7 2,6

Pieni¹dze innych osób Telefony komórkowe
Other persons� money

4,0 20,0
Handies

39,7 65,8

Inne Other 50,7 13,3 Inne Other 17,5 10,5

Tabela 6.
Respondenci wed³ug rodzaju sprzedawanych, przyw³aszczanych b¹d� zastawianych przedmiotów
Respondents according to the kind of sold, appropriated or pawned things

Sprzedawali
lub przyw³aszczali

Sold or appropriated

Odsetek
respondentów

Percentage
of respondents

Zastawiali
Pawned

Odsetek
respondentów

Percentage
of respondents

Mê¿czy�ni
Men

Kobiety
Women

Kobiety
Women

Mê¿czy�ni
Men

Uwaga: w odniesieniu do liczby osób, które odpowiedzia³y twierdz¹co na poprzednie pytanie (tabela 5).
Remark: in relation to the number of persons, who answered affirmatively to the previous question (table 5).

Sprzedawane lub przy-
w³aszczone przedmioty

nale¿a³y do
Sold or appropriated

things belong to

Odsetek
respondentów

Percentage
of respondents

Zastawiane przedmioty
nale¿a³y do

Pawned things belong to

Odsetek
respondentów

Percentage
of respondents

Respondenta Respondenta
Respondent

65,3 46,7
Respondent

48,3 79,4

Rodziny respondenta Rodziny respondenta
Respondent�s family

34,7 40,0
Respondent�s family

38,3 14,7

Innych osób Innych osób
Other persons

0,0 13,3
Other persons

13,3 5,9

Mê¿czy�ni
Men

Mê¿czy�ni
Men

Kobiety
Women

Kobiety
Women
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nica ta jest istotna wed³ug testu Manna-Whitneya (" = 0,05). Aby mieæ pieni¹dze
na zakup alkoholu mê¿czy�ni najczê�ciej sprzedawali sprzêt RTV, kobiety nato-
miast z³ot¹ bi¿uteriê, przy czym w populacji mê¿czyzn mo¿na zaobserwowaæ
wiêksze zró¿nicowanie asortymentu � od odzie¿y ochronnej po mieszkanie i drew-
no na opa³ (ponad 50% sprzeda¿y). Respondenci zastawiali (bez wzglêdu na p³eæ)
zazwyczaj telefony komórkowe. Przedmioty sprzedawane i zastawiane stanowi³y
najczê�ciej w³asno�æ respondentów, przy czym mê¿czy�ni przede wszystkim je
sprzedawali (ponad 65% przeprowadzonych transakcji), a kobiety � zastawia³y
(blisko 80% transakcji) (tabela 6).

Bior¹c pod uwagê cenê (sprzeda¿y b¹d� zastawu) przedmiotów w stosunku do
ich warto�ci, deklarowanej przez respondentów, mo¿na zauwa¿yæ (rys. 7, 8), ¿e
kobiety potrafi³y uzyskaæ nieco korzystniejsz¹ relacjê ceny do warto�ci; w przypad-
ku zastawu ró¿nica ta jest statystycznie istotna (test Manna-Whitneya, " = 0,05).
�rednia warto�æ relacji ceny osi¹gniêtej przy sprzeda¿y b¹d� zastawieniu przed-
miotów do ich warto�ci, deklarowanej przez respondentów, w przypadku kobiet
wynosi 46,7%, a w przypadku mê¿czyzn � 33,1%. Oznacza to, ¿e kobiety sprze-
dawa³y/zastawia³y przedmioty �rednio za blisko po³owê ich warto�ci, a mê¿czy�ni

Mê¿czy�ni � odsetek respondentów Men � percentage of respondents

Zdrowotne Health 30,4 18,4 15,2 13,6 4,0 2,4 4,8

Wykszta³cenie Education 6,4 13,6 14,4 12,0 15,2 10,4 10,4

Finansowe (praca) Financial (job) 13,6 20,0 20,0 20,8 10,4 4,0 4,8

Rodzinne Family 44,0 32,0 14,4 4,0 2,4 0,8 0,0

Towarzyskie Social 0,8 6,4 18,4 20,0 20,0 7,2 10,4

Prawne Legal 3,2 4,8 12,8 8,8 12,8 12,8 28,8

Inne Other 0,8 3,2 0,8 3,2 7,2 22,4 17,6

Kobiety � odsetek respondentów Women � percentage of respondents

Zdrowotne Health 31,0 17,9 17,9 17,9 1,2 1,2 3,6

Wykszta³cenie Education 0,0 14,3 11,9 13,1 8,3 13,1 8,3

Finansowe (praca) Financial (job) 7,1 39,3 28,6 10,7 4,8 1,2 2,4

Rodzinne Family 59,5 17,9 15,5 3,6 3,6 0,0 0,0

Towarzyskie Social 0,0 3,6 13,1 22,6 20,2 6,0 10,7

Prawne Legal 1,2 4,8 6,0 6,0 13,1 9,5 31,0

Inne Other 1,2 0,0 2,4 7,1 8,3 13,1 16,7

Tabela 7.
Respondenci wed³ug oceny rangi negatywnych skutków picia
Respondents according to estimate of rank of negative consequences of drinking

Skutki
Consequences

Najwa¿-
niejszy

The most
important

Najmniej
wa¿ny

The least
important

1 5432
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Odzyskania zdrowia
Recovering of health

4,8 12,0 27,2 42,4 11,2

Uzupe³nienia wykszta³cenia
Completing of education

29,6 22,4 16,0 20,0 6,4

Znalezienia dobrej pracy
Finding a good job

18,4 9,6 22,4 31,2 13,6

Poprawy sytuacji rodzinnej
Improvement of family situation

2,4 8,0 16,8 50,4 20,0

Poprawy sytuacji towarzyskiej
Improvement of social situation

8,8 3,2 30,4 35,2 14,4

Poprawy sytuacji prawnej
Improvement of legal situation

31,2 4,0 9,6 19,2 20,0

Inne Other 8,0 3,2 14,4 45,6 23,2

Odzyskania utraconych szans
Regaining of lost chances

9,6 12,0 21,6 36,0 16,0

Kobiety � odsetek respondentów
Women � percentage of respondents

Odzyskania zdrowia
Recovering of health

4,8 9,5 31,0 41,7 9,5

Uzupe³nienia wykszta³cenia
Completing of education

33,3 15,5 13,1 23,8 6,0

Znalezienia dobrej pracy
Finding a good job

8,3 22,6 29,8 26,2 3,6

Poprawy sytuacji rodzinnej
Improvement of family situation

1,2 8,3 22,6 53,6 13,1

Poprawy sytuacji towarzyskiej
Improvement of social situation

4,8 11,9 32,1 41,7 3,6

Poprawy sytuacji prawnej
Improvement of legal situation

36,9 1,2 8,3 20,2 7,1

Inne Other 4,8 0,0 15,5 56,0 16,7

Odzyskania utraconych szans
Regaining of lost chances

6,0 4,8 29,8 44,0 14,3

Tabela 8.
Respondenci wed³ug oczekiwanych mo¿liwo�ci naprawy negatywnych skutków picia
Respondents according to expected possibilities of improvement of the negative consequences
of drinking

Ocena mo¿liwo�ci
Expected possibilities of

Mê¿czy�ni � odsetek respondentów
Men � percentage of respondents

Brak
None

Ma³e
Small

�rednie
Medium

Powa¿ne
High

Bardzo powa¿ne
Very high

� za 1/3. Warto�æ rzeczy sprzedawanych b¹d� zastawianych w celu zakupienia
alkoholu, a w szczególno�ci za ni¿sz¹ cenê, mo¿na zaliczyæ do strat materialnych
poniesionych przez respondentów na skutek picia.
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W nastêpnej czê�ci badania respondenci dokonywali bilansu strat zwi¹zanych
ze swoim piciem, a tak¿e oceniali mo¿liwo�æ naprawienia tych strat.

Najwa¿niejsz¹ negatywn¹ konsekwencj¹ picia by³o � zarówno zdaniem mê¿-
czyzn, jak i kobiet � pogorszenie siê ich sytuacji rodzinnej (tabela 7). ¯aden
z respondentów nie uzna³ tego skutku picia za najmniej wa¿ny. Na drugim miejscu
stawiano skutki zdrowotne, a nastêpnie � finansowe. Pod wzglêdem rangowania
wa¿no�ci ró¿nych negatywnych konsekwencji picia nie zaobserwowano istotnych
ró¿nic pomiêdzy mê¿czyznami i kobietami (test Manna-Whitneya, " = 0,05).

W przysz³o�ci (po zakoñczeniu leczenia) respondenci licz¹ najbardziej (ta-
bela 8) na poprawê swojej sytuacji rodzinnej i prawnej (mê¿czy�ni). Mê¿czy�ni
oczekuj¹ tak¿e, ¿e uda im siê znale�æ dobr¹ pracê. Odsetek kobiet, które wysoko
oceniaj¹ swoje szanse znalezienia dobrej pracy po zakoñczeniu leczenia, jest
znacznie ni¿szy. Ogólnie mówi¹c, jedynie oko³o 20% mê¿czyzn oraz oko³o 10%
kobiet negatywnie ocenia szanse na poprawê swojej sytuacji ¿yciowej (�brak
szans� i �ma³e szanse�).

PODSUMOWANIE

Podsumowuj¹c, mo¿na stwierdziæ, ¿e mimo trudnych do�wiadczeñ ¿yciowych,
zwi¹zanych z piciem alkoholu, respondenci patrz¹ w przysz³o�æ ze sporym opty-
mizmem i wierz¹ w mo¿liwo�ci naprawy wielu negatywnych skutków nadu¿y-
wania alkoholu.

Zaobserwowano istotne ró¿nice pomiêdzy wzorami picia alkoholu i skutkami
picia w grupie mê¿czyzn i kobiet. Na przyk³ad kobiety krócej pi³y alkohol w sposób
wskazuj¹cy na uzale¿nienie i w pó�niejszym, ni¿ mê¿czy�ni, wieku rozpoczyna³y
picie, natomiast udzia³ kobiet, w�ród których przewa¿a³o spo¿ywanie alkoholu
w postaci napojów spirytusowych by³ znacznie wy¿szy, ni¿ mê¿czyzn.

Propozycj¹ autorów Raportu (7) jest wykorzystanie nie stosowanych, jak
dot¹d, metod analizy statystycznej i ekonometrycznej w odniesieniu do szeroko
rozumianych ekonomicznych skutków picia alkoholu, rozwa¿anych z punktu wi-
dzenia osób pij¹cych (na podstawie badañ ankietowych jako �ród³a informacji).
Sta³o siê to mo¿liwe dziêki uzyskaniu odpowiedniego materia³u. W prezentowa-
nej pracy przedstawiono tylko niektóre z otrzymanych wyników. Wyniki badañ
ankietowych wydaj¹ siê obiecuj¹ce, je�li chodzi o mo¿liwo�ci szacowania nie-
których ekonomicznych skutków picia alkoholu. Wykorzystanie danych indywi-
dualnych stwarza szansê na bardziej wszechstronn¹ ocenê wielko�ci tych skut-
ków, czego nie mo¿na dokonaæ na podstawie danych zagregowanych.
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