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Ocena częstości występowania zjawiska alkoholizmu wśród 
chorych leczonych z powodów chirurgicznych

Assessment of the prevalence of alcoholism among patients treated  
for surgical reasons

Renata ChRzanA, B, D, tomasz KulpaD–F

Oddział Chirurgii Ogólnej II Dolnośląskiego Centrum Medycyny Ratunkowej im. T. Marciniaka 
we Wrocławiu (d. Szpital Kolejowy)

A – przygotowanie projektu badania, B – zbieranie danych, C – analiza statystyczna, D – interpretacja danych,  
E – przygotowanie maszynopisu, F – opracowanie piśmiennictwa, G – pozyskanie funduszy

Wstęp. Alkohol należy do bardzo popularnych używek. Jest powszechnie dostępny dla szerokiego kręgu kon-
sumentów tak ze źródeł legalnych, jak i z wyrobu nielegalnego. Niebezpieczeństwa związane z jego nadużywaniem dotyczą 
psychiki ludzkiej oraz sfery somatycznej. Uzależnienie od alkoholu niszczy więzi międzyludzkie, rodzinę oraz degeneruje 
społeczeństwo. Osoby uzależnione od alkoholu często nie zdają sobie sprawy ze swojej choroby lub jawnie jej zaprzeczają. 
Cel pracy. Ocena częstości występowania zjawiska alkoholizmu wśród chorych leczonych z powodów chirurgicznych na 
naszym oddziale. 
Materiał i metody. Analizie poddano 100 losowo wybranych chorych (50 kobiet i 50 mężczyzn) w wieku 20–80 lat, leczonych 
w oddziale od stycznia do grudnia 2011 r. Udział w badaniu był dobrowolny. Z chorymi wypełniano testy AUDIT i CAGE.
Wyniki. Po wykonaniu testu AUDIT chorych podzielono na dwie grupy. Do pierwszej zakwalifikowano 80 osób, do drugiej 
– 20. U chorych bez problemów alkoholowych testy CAGE i AUDIT wykazały podobne wyniki. Wśród grupy drugiej tylko  
u 6 potwierdzono to w teście CAGE. 15 chorych zakwalifikowanych do drugiej grupy, która w badaniu CAGE osiągnęła mak-
symalnie jeden punkt, w teście AUDIT uzyskało średnio 10 punktów, przede wszystkim w trzech pierwszych pytaniach, na 
podstawie czego można podejrzewać u nich obecność ryzykownego modelu spożywania alkoholu. 
Wnioski. Pacjenci nadużywający alkohol stanowili 20% chorych leczonych w oddziale chirurgii, wśród osób nadużywają-
cych alkohol przeważali mężczyźni, a test AUDIT uważamy za odpowiedni w kwestii rozróżniania chorych uzależnionych  
i nadużywających alkohol. 
Słowa kluczowe: alkoholizm, pacjent chirurgiczny, test CAGE, test AUDIT.

Background. Alcohol is a very popular stimulant. It is widely available to consumers in a wide range of sources 
such as legal and illegal product. The dangers of the abuse concern both the human psyche and somatic sphere. Alcohol ad-
diction destroys human relationships, family and degenerate society. People addicted to alcohol are often not aware of their 
illness or explicitly deny it. 
Objectives. The aim of this study was to evaluate the prevalence of alcoholism among patients treated for surgical reasons in 
our department. 
Material and method. The authors analyzed 100 randomly selected patients (50 women and 50 men) aged 20–80 years treated 
in their ward from January to December 2011. Participation in the study was voluntary. The patients filled AUDIT and the 
CAGE test. 
Results. After the AUDIT test patients were divided into two groups. The first group comprised 80 people, and the second 
group – 20 patients. In patients without alcohol problems CAGE and AUDIT tests presented similar results. Among the second 
group the CAGE test confirmed it only in 6. 15 patients enrolled in the second group, which in the CAGE test reached a maxi-
mum of one point, in AUDIT test received an average of 10 points, especially in the first three questions, on the basis of it they 
can be suspected of high-risk alcohol consumption model. 
Conclusions. 1. Patients abusing alcohol accounted for 20% of the patients treated in the surgery ward. 2. Among alcohol 
abusers were mostly men. 3. AUDIT test is considered to be appropriate in terms of distinguishing between patients addicted 
and alcohol abuse.
Key words: alcoholism, surgical patient, CAGE test, AUDIT test.

Streszczenie

Summary

Wstęp
Alkohol należy do bardzo popularnych używek. Jest po-

wszechnie dostępny dla szerokiego kręgu konsumentów tak 
ze źródeł legalnych, jak i z wyrobu nielegalnego. Niebez-
pieczeństwa związane z jego nadużywaniem dotyczą psy-
chiki ludzkiej oraz sfery somatycznej. Uzależnienie od al-
koholu niszczy więzi międzyludzkie, rodzinę oraz degene-
ruje społeczeństwo. Osoby uzależnione od alkoholu czę-
sto nie zdają sobie sprawy ze swojej choroby lub jawnie jej 
zaprzeczają. Alkohol oraz produkty jego przemiany działa-
ją szkodliwie na organizm. Najbardziej trujący jest aldehyd 
octowy. Metabolity działają niekorzystnie na układ pokar-
mowy, hormonalny, krążenia, nerwowy, immunologiczny, 

powodują zaburzenia psychiczne. Nadużywanie alkoholu 
prowadzi do powstania różnych nowotworów [1, 2]

Cel pracy
Celem pracy była ocena częstości występowania zjawi-

ska alkoholizmu wśród chorych leczonych z powodów chi-
rurgicznych na naszym oddziale.

Materiał i metody
Analizie poddano losowo wybranych 100 chorych (50 

kobiet i 50 mężczyzn) w wieku 20–80 lat, leczonych w od-
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dziale od stycznia do grudnia 2011 r. Udział w badaniu był 
dobrowolny. Z chorymi wypełniano testy AUDIT i CAGE. 
Test AUDIT dzieli się na dwie części. Część pierwsza do-
tyczy wywiadu alkoholowego i składa się z dziesięciu py-
tań, część druga dotyczy badania klinicznego. Wyniki tego 
testu interpretuje się w sposób następujący: u osób, które 
uzyskały 8 lub więcej punktów należy wykonać dodatkową 
diagnostykę. Chorzy prezentujący wyższe wyniki w trzech 
pierwszych skalach, bez zaznaczonych wyższych wyników 
w innych, mogą spożywać alkohol w sposób ryzykowny. 
Wyższe rezultaty w skalach 4–6 wskazują na uzależnienie 
od alkoholu. Wyższe rezultaty w pozostałych skalach wska-
zują na picie szkodliwe. Test CAGE składa się z 4 pytań, 
przy czym pozytywna odpowiedź na jedno z nich świadczy 
o możliwości wystąpienia problemów alkoholowych, zaś 
pozytywna odpowiedź na 2 lub więcej pytań czyni prawdo-
podobnym, iż chory ma poważne problemy z alkoholem [3].

Wyniki
Po wykonaniu testu AUDIT chorych podzielono na dwie 

grupy. Do grupy pierwszej zakwalifikowano 80 osób bez 
problemów alkoholowych, które uzyskały mniej niż 8 punk-
tów. Do grupy drugiej zakwalifikowano 20 chorych, które 
uzyskały 8 lub więcej punktów, czyli osób z podejrzeniem 
problemu z alkoholem. U chorych bez problemów alkoho-
lowych (z grupy 1.) testy CAGE i AUDIT wykazały podobne 
wyniki. Jeśli chodzi o grupę drugą, czyli osoby, które w te-
ście AUDIT otrzymały 8 lub więcej punktów, to tylko u 6 
potwierdzono to w teście CAGE. W grupie pierwszej średnia 
wieku wyniosła 48 ± 25,3, w grupie drugiej – 38,3 ± 13,6. 
Płeć chorych kształtowała się następująco: w grupie pierw-
szej 47% to mężczyźni, a 53% – kobiety. W grupie drugiej 
87% to mężczyźni, a 13% – kobiety.

15 chorych zakwalifikowanych do drugiej grupy, która 
w badaniu CAGE osiągnęła maksymalnie 1 punkt, w teście 
AUDIT uzyskało średnio 10 punktów, przede wszystkim 
w trzech pierwszych pytaniach, na podstawie czego można 
podejrzewać u nich obecność ryzykownego modelu spoży-
wania alkoholu.

Dyskusja
Alkoholizm jest problemem w skali światowej. Według 

danych Światowej Organizacji Zdrowia występuje u 100 
mln chorych. Wśród mieszkańców Europy Wschodniej ob-
serwuje się wzrost tego zjawiska. W Polsce liczba osób 
uzależnionych lub nadużywających alkoholu waha się 
w granicach 4–5 mln. Wymaga leczenia około 1 000 000– 
–1 200 000 z nich, ale tylko 15% podejmuje leczenie. Oko-

ło 12 mln osób cierpi z powodu skutków alkoholizmu: oso-
bistych, rodzinnych bądź socjalnych [4, 5].

Jedna piąta hospitalizowanych w oddziale chirurgii 
(20%) została zakwalifikowana do grupy 2. (od 8 punktów 
wzwyż według testu AUDIT). Wynik ten może wskazywać 
na nadużywanie alkoholu lub przynajmniej ryzykowny mo-
del picia. Wśród tej grupy przeważali mężczyźni.

Odnajdywanie chorych z problemem alkoholowym jest 
trudne tak dla lekarzy z doświadczeniem, jak i dla młodych 
medyków [6, 7].

Ważnym momentem jest prawidłowa ocena sytuacji, 
w której spożywanie alkoholu może być groźne dla cho-
rego z uwagi na przejście z etapu konsumpcji okresowej 
w etap konsumpcji picia ryzykownego, później szkodliwe-
go, aż do etapu uzależnienia [8].

Nieprawidłowa ocena problemu wynika z faktu, iż pro-
blem alkoholowy diagnozowany jest głównie wtedy, gdy 
pacjent sam o nim mówi, gdy jest płci męskiej lub prezentu-
je niski status socjoekonomiczny [9].

Lekarze rzadko wykorzystują kwestionariusze CAGE lub 
AUDIT do rozpoznawania zjawiska. Testy te pozwalają na 
postawienie właściwego rozpoznania skuteczniej niż wy-
wiad z chorym czy badania biochemiczne [9–19].

Naukowcy nie są jednoznaczni w ocenie skuteczno-
ści obu kwestionariuszy. Test CAGE precyzyjniej diagno-
zuje obecny problem związany ze spożywaniem alkoholu, 
a kwestionariusz AUDIT – problem pojawiający się kiedy-
kolwiek [20–23].

W naszej analizie 20 osób (20% badanych) przyporząd-
kowano do grupy 2. według kwestionariusza AUDIT. Tylko 
6 chorych spełniło wyżej wymienione kryteria według kwe-
stionariusza CAGE. Różnica między obu wynikami ma prawo 
wynikać z faktu, iż test AUDIT charakteryzuje się znacznie 
większą czułością. Przy użyciu testu AUDIT można wskazać 
chorych konsumujących alkohol w sposób ryzykowny albo 
szkodliwy. Dowodem na to może być ustalenie, iż w grupie 
15 chorych, którzy w kwestionariuszu CAGE osiągnęli maksi-
mum 1 punkt, większość tworzyli chorzy demonstrujący po-
wyżej przedstawione modele konsumpcji alkoholu. Analiza 
nasza jest zbieżna z badaniami innych autorów [24].

Wnioski
1. Pacjenci nadużywający alkoholu stanowili 20% cho-

rych leczonych w oddziale chirurgii.
2. Wśród osób nadużywających alkohol przeważali męż-

czyźni.
3. Test AUDIT uważamy za odpowiedni w kwestii rozróż-

niania chorych uzależnionych i nadużywających alko-
holu. 
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