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                                                                                                                  Katowice  06.03.2009 
 

SPRAWOZDANIE ZAJĘĆ PROFILAKTYCZNYCH „KOREKTA” 

Rok akademicki 2008-2009  

 

  W roku akademickim 2008/2009 wśród studentów Akademii Ekonomicznej 

przeprowadzony  został cykl  programów profilaktycznych ,,KOREKTA”. Były one  

kontynuacją  działań podjętych 3 lata temu w ramach Ogólnopolskiego Programu „Uczelnie 

wolne od uzaleŜnień”. 

Dzięki doświadczeniu z ubiegłych lat i analizie przeprowadzonych wcześniej 

programów zauwaŜono potrzebę objęcia tymi działaniami szerszej grupy studentów.  

W bieŜącym roku akademickim programem,, KOREKTA” zostali objęci wszyscy 

studenci rozpoczynający naukę na Akademii Ekonomicznej (zarówno studiów stacjonarnych 

jak i zaocznych). Dzięki temu 3712 studentów skorzystało z działań profilaktycznych, 

dotyczących zagroŜeń i uzaleŜnienia od środków psychoaktywnych, w szczególności 

alkoholu. 

Program ,,KOREKTA” skierowany jest do ludzi pełnoletnich. Dopasowany do potrzeb 

danej grupy, jest programem profilaktycznym, edukacyjnym i niejednokrotnie 

interwencyjnym.. Realizatorzy maja świadomość, Ŝe większość odbiorców ma w roŜnym 

stopniu kontakt z alkoholem. W związku z tym głównym celem programu jest propagowanie 

umiarkowanego picia oraz przekazanie wiedzy na temat świadomego i rozsądnego 

spoŜywania alkoholu. Ma to zapobiegać pojawianiu się problemów związanych z piciem 

ryzykownym, często prowadzącym do naduŜywania i picia szkodliwego a w rezultacie 

mogącego prowadzić do uzaleŜnienia.  

Ponad to program ma na celu: 

� Zapobieganie i zmniejszanie szkód, które aktualnie występują w Ŝyciu młodych ludzi 

w związku z spoŜywaniem przez nich alkoholu i innych substancji. 

� Zmniejszenie szkód wynikających ze spoŜywania alkoholu i innych substancji przez 

osoby z otoczenia młodych ludzi  

� Promocję zdrowia i rozwijanie zdolności do prowadzenia zdrowego stylu Ŝycia 

� Wzmocnienie abstynentów, którzy są zdecydowani nie pić alkoholu. 

 

Podczas programów studenci wykazywali zainteresowanie poruszanym tematem,  część z 

nich Ŝywo uczestniczyła w dyskusjach.  Zastosowanie przez prowadzących metody ,, burzy 

mózgów” uruchamiało ich aktywność. W pierwszej części programu uczestnicy podawali 
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jakie ich zdaniem korzyści z picia alkoholu odnosi człowiek. Do najczęściej wymienianych 

przez studentów naleŜą: dobra zabawa, poprawa humoru, nastroju, ułatwienie kontaktów 

towarzyskich czy korzystne działanie zdrowotne.  

   Ta część programu wyraźnie pokazuje jak mocno zakorzenione są stereotypy na temat 

alkoholu. Dyskusje na te tematy oparte o profesjonalna wiedzę, wyniki badań i doświadczenie 

prowadzących dają moŜliwość pokazania jak wiele z tych powszechnie obowiązujących 

przekonań to mity. Chodzi o to aby odbiorcy dostrzegli, Ŝe wiele z podawanych przez nich 

korzyści jest pozornych, natychmiastowych i krótko terminowych, a z alkoholem jest 

związanych wiele  strat, które są długotrwałe i niejednokrotnie trudne do zauwaŜenia na 

początku. Większość ludzi dostrzega w swoim Ŝyciu głównie zyski, najczęściej są świadomi 

strat związanych z piciem alkoholu jednak nie identyfikują ich ze sobą, zwykle są to straty  

„jakiś tam innych ludzi”. 

DuŜe zainteresowanie wzbudza tematyka spoŜywania alkoholu przez kobiety w 

okresie ciąŜy (zespół FAS). Realizatorzy uwaŜają, Ŝe jest to związane z tak wieloma 

sprzecznymi informacjami podawanymi na ten temat i cieszą się, Ŝe program daje im 

moŜliwość ukazania zagroŜeń i negatywnych skutków, jakie alkohol ma na Ŝycie człowieka 

nawet przed jego narodzeniem. 

 

Kolejną częścią programu jest odpowiedzenie na pytania testu przesiewowego 

AUDIT.  KaŜdy student indywidualnie i anonimowo odpowiadał na pytania dotyczące jego 

kontaktów z alkoholem. Na podstawie wyników, uczestników moŜna podzielić na 4 

następujące grupy:  

abstynenci,  

pijących mało ryzykownie, 

pijących ryzykownie, 

pijących przymusowo. 

NaleŜy podkreślić jednak, ze wynik tego testu nie jest diagnozą, lecz ma na celu 

zobrazować sposób picia danej osoby. 

 

Wyniki testów uzyskano od 3250 studentów. 
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