
NZOZ Centrum Terapii DIALOG to wysokospecjalistyczna przychodnia 
psychiatryczno-psychologiczna. W ciągu 13 lat przyjęliśmy ponad 100 000 
pacjentów.

Łączymy siły ponad 200 doświadczonych specjalistów – lekarzy 
psychiatrów, neurologów i psychologów-psychoterapeutów – aby dokładnie 
diagnozować i profesjonalnie pomagać i leczyć.

Zapewniamy pomoc stacjonarnie w placówkach, on-line lub 
telefonicznie Pacjentom z całej Polski. Posiadamy osiem placówek 
w Warszawie, które są otwarte przez 7 dni w tygodniu od 7:30-22:00 od 
poniedziałku do piątku oraz od 8:00-20:00 w sobotę i niedzielę.

Dzięki szerokiemu doświadczeniu naszych Specjalistów prowadzimy 
poradnie specjalistyczne w różnorodnych, wąskich obszarach - m.in. 
w leczeniu zaburzeń snu, depresji, uzależnień, czy przeciwdziałaniu 
wypaleniu zawodowemu.

W ramach Dialogu działa Centrum Psychoterapii. Pacjenci mają możliwość 
skorzystania z bezpłatnego indywidualnego doboru psychoterapeuty 
- doradca dobiera specjalistę posiadającego największe doświadczenie 
w problemach, z którymi zgłasza się Pacjent.

Dzięki ścisłej i bezpośredniej współpracy między psychoterapeutami 
a lekarzami psychiatrami nasi Pacjenci mają zapewnioną kompleksową 
opiekę.

Przez 13 lat działalności wypracowaliśmy autorskie procedury, które 
pozwalają nam zapewnić Pacjentom najwyższą jakość obsługi - od 
momentu pierwszego kontaktu.

Autorem broszury jest Péter Nowak - Körmendy - psycholog, psychoterapeuta uzależnień 
chemicznych i behawioralnych w Poradni Uzależnień w Centrum Terapii Dialog.



JAK POMÓC 
osobie uzależnionej?



UZ ALEŻNIENIE TO CHOROBA, W KTÓRE J OSOBA:

Nie może kontrolować 
swojego nałogu (np. pić 

alkohol z umiarem)

Może porzucić nałóg (np. 
przestać pić) i nauczyć 
się nowych zdrowych 

sposobów radzenia sobie 
(np. poprzez terapię)

Uzależnienie to stan, w którym osoba czuje wewnętrzny, 
mimowolny przymus łagodzenia nieprzyjemnych i bolesnych 
stanów emocjonalnych poprzez zachowania nałogowe. 

Pokonanie nałogu samodzielnie jest często niemożliwe 
i zwykle wymaga ( jak również silnie zaleca się) podjęcia terapii 
i odpowiedniego wsparcia osób bliskich. 

Pokonanie nałogu wymaga bardzo silnej motywacji potrzebnej 
do pokonania zarówno wewnętrznego przymusu, jak i zmierzenia 
się z problemami, od których od dawna się uciekało.  

Nie można zmusić osoby uzależnionej do porzucenia nałogu,  
ona sama musi tego chcieć i mieć wystarczająco siły 

i motywacji, by to zrobić! 



Co daje siłę i motywację osobie uzależnionej?

Co NIE pomaga osobie uzależnionej?

Doświadczanie konsekwencji swoich negatywnych zachowań

Maskowanie konsekwencji, przejmowanie odpowiedzialności, ukrywanie 
zachowania przez innych

Wyciąganie konsekwencji wobec osoby uzależnionej jeśli jej zachowanie 
nas rani, konsekwentne trzymanie granic i postanowień

Przymykanie oka na złe zachowanie osoby, niekonsekwente działanie, 
strasznie osoby konsekwencjami bez ich realizacji

Pozwalanie osobie na popełnianie błędów wynikających  
z jej nałogowych zachowań

Kontrolowanie osoby i jej zachowania, próba wymuszania na niej “dobrego” 
zachowania

Dzielenie się z osobą uzależnioną tym jak się czujemy w związku z jej 
zachowaniami

Potępianie, obwinianie, krytykowanie

Mówienie wprost z życzliwością o problemie osobie która go ma

Udawanie, że problemu nie ma, mówienie o nim tylko w gniewie i frustracji

Dzielenie się z osobą własnymi doświadczeniami z pokonania nałogu  
( jeśli się takie ma)

Poczanie, moralizowanie, teoretyzowanie jak powinna robić i postępować

Zachęcanie do podjęcia terapii i poszukania pomocy

Poniżanie i obrażanie osoby, mówieniu by “szła się leczyć” 

Podjęcia własnej terapii jak się jest w związku z osobą, która ma nałóg

Postrzeganie osoby uzależnionej jako jedynie tej co ma “problem” i nie 
podejmowanie żadnej pracy nad sobą


