Kryteria uzale¿nienia wg ICD 10
1. Silna potrzeba picia (g³ód alkoholu) poczucie, ¿e „jeœli siê nie napijê, to zwariujê”, wra¿enie, ¿e tylko
„jeœli siê napijê, to coœ wymyœlê”, dra¿liwoœæ, nerwowoœæ, napiêcie po³¹czone z chêci¹ natychmiastowego
uwolnienia siê od tych uczuæ np. poprzez picie alkoholu; poczucie, ¿e alkohol „ca³y dzieñ za mn¹ chodzi”;

2. Upoœledzona zdolnoœæ kontrolowania picia (utrata kontroli) trudnoœci w unikaniu rozpoczêcia picia,
trudnoœci w zakoñczeniu picia albo problemy z kontrolowaniem picia do wczeœniej za³o¿onego poziomu,
po wypiciu jednej dawki alkoholu ktoœ traci kontrolê nad dalszym piciem;

3. Objawy abstynencyjne i picie w celu ich z³agodzenia objawy pojawiaj¹ce siê po zaprzestaniu picia,
gdy poziom alkoholu we krwi spada poni¿ej poziomu tolerancji; dr¿enie miêœni, nadciœnienie, gwa³towne
bicie serca, nudnoœci, wymioty, biegunki, bezsennoœæ, rozszerzenie Ÿrenic, wysuszenie œluzówek, wzmo¿ona
potliwoœæ, zburzenia snu, nastrój dra¿liwy lub obni¿ony, lêk i tzw. picie na kaca, klinowanie - picie nastêpnego dnia po piciu;

4. Zmiana tolerancji na alkohol w pocz¹tkowym okresie picia podwy¿sza siê, ktoœ pije coraz wiêksze iloœci
alkoholu, ¿eby osi¹gn¹æ ten sam efekt co kiedyœ - tzw. mocna g³owa, z czasem jednak ta iloœæ alkoholu mo¿e
ulec obni¿eniu, ktoœ potrzebuje coraz mniej alkoholu, ¿eby siê upiæ obni¿enie tolerancji;

5. Zawê¿enie repertuaru zachowañ zwi¹zanych z piciem picie wg wzorca, ci¹g albo abstynencja, czêste
upijanie siê, okresy d³ugotrwa³ego codziennego picia sta³ych dawek alkoholu, po którym nastêpuje okres
picia intensywnego itp.

6. Zwi¹zane z piciem postêpuj¹ce zaniedbywanie przyjemnoœci, zainteresowañ ktoœ traci umiejêtnoœci konieczne do trzeŸwego ¿ycia, nie potrafi spêdzaæ wolnego czasu na trzeŸwo, rezygnuje z ró¿nych
dzia³añ, zachowañ gdy¿ picie zabiera komuœ coraz wiêcej czasu, picie staje siê najwa¿niejsz¹ spraw¹ w ¿yciu;

7. Picie pomimo wiedzy o jego szkodliwoœci w pewnym momencie ktoœ zaczyna zdawaæ sobie sprawê
ze szkodliwoœci picia, czêsto obiecuje sobie, ¿e nie bêdzie ju¿ pi³, lecz obietnic tych nie dotrzymuje, inne
osoby mog¹ zwracaæ uwagê na czyjeœ picie, lecz mimo tego, ktoœ pije dalej, postêpuje wbrew zaleceniom
lekarza odnoœnie picia, ktoœ rzeczywiœcie chce przestaæ piæ, lecz po jakimœ czasie do picia wraca;

Wystarczy rozpoznaæ trzy
spoœród siedmiu objawów uzale¿nienia,
aby rozpoznaæ uzale¿nienie od alkoholu.
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