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Toxicodependenţa – 
factori determinanţi, 
impact social şi 
soluţii terapeutice 
DRUG ADDICTION – DETERMINANTS, 
SOCIAL IMPACT AND THERAPEUTIC 
SOLUTIONS

Când spunem „dependenţă“, prima 
imagine care ne vine în minte este cea a 
consumatorilor de droguri, dar termenul se 
poate referi şi la adicţia de jocuri de noroc, 
de sex, chiar şi de o persoană.

Dependenţa de o persoană poate apărea în anumite 
momente ale vieţii noastre, atunci când suntem 
bolnavi, convalescenţi și se manifestă printr-un regres 
emoţional, printr-un comportament de subordonare 
faţă de o altă persoană, sau poate persista de-a lungul 
vieţii în cazul personalităţilor de ti p dependent care au 
nevoie de sprijin, suport, de o persoană care să-și 
asume responsabilitatea pentru cele mai importante 
domenii ale vieţii lor.

Asociaţia Medicilor Psihiatri Americani descrie 
dependenţa de o anumită substanţă în „Manualul de 
Diagnosti c și Stati sti că“ (DSM IV) ca pe un grup de 
simptome cogniti ve, comportamentale și fi ziologice ce 
indică faptul că persoana conti nuă uzul substanţei în 
ciuda apariţiei unor probleme importante cauzate de 

aceasta. Consumatorul de substanţă are un patt ern de 
autoadministrare repetat care conduce din punct de 
vedere clinic la cel puţin 3 dintre următoarele 
manifestări în ulti mele 12 luni:

• Toleranţa caracterizată de următoarele criterii:

a) Nevoia de a crește semnifi cati v doza de 
substanţă consumată pentru a obţine efectul 
dorit, efect asemănător celui obţinut la 
administrarea primelor doze;

b) Diminuarea semnifi cati vă a efectului resimţit la 
consumarea aceleiași doze de substanţă.

• Absti nenţa sau sevrajul, caracterizată de 
următoarele criterii:

c) Semne clinice ale sindromului de absti nenţă 
pentru o anumită substanţă;
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d) Aceeași substanţă sau una cu componente 
chimice asemănătoare este luată pentru a nu 
apărea sindromul de sevraj.

• Substanţa este luată în canti tăţi din ce în ce mai 
mari sau pentru o perioadă de ti mp mai lungă decât 
cea stabilită iniţial.

• Persoana are o dorinţă persistentă de a renunţa la 
consum și depune mai multe eforturi de a controla 
consumul, dar eșuează.

• O mare parte din ti mpul zilnic este dedicată 
acti vităţilor necesare procurării substanţei sau 
revenirii din starea produsă de uti lizarea acesteia.

• Acti vităţile sociale, profesionale, acti vităţile 
recreaţionale sunt abandonate sau reduse 
considerabil din cauza consumului respecti vei 
substanţe.

• Consumul substanţei conti nuă în ciuda faptului că 
persoana în cauză ști e că are probleme de ordin 
fi zic sau psihic cauzate direct de uti lizarea acesteia.

Factorii determinanţi în începerea și menţinerea 
consumului de substanţă apar pe fondul interacţiunii 
predispoziţiei geneti ce cu factori psihologici și socio-
culturali. Așadar, dependenţa de droguri poate fi  
considerată rezultanta intersecţiei produsului – drogul 
cu factorii de mediu, educaţionali, cu factorii geneti ci și 
cu cei de personalitate.

Dintre factorii de mediu cei mai importanţi amintesc 
deprivările sociale și economice, traiul în familii 
dezorganizate, mutări repetate ale locuinţei, 
accesibilitatea drogurilor și a alcoolului, istoric familial 
de alcoolism etc.

Factorii educaţionali care pot infl uenţa apariţia unui 
comportament adicti v pot fi  disciplina excesiv de 
severă în familie sau toleranţa exagerată, ati tudinea 
poziti vă a părinţilor faţă de consumul de alcool sau 
droguri, violenţa în familie, metode educati ve oscilante. 
Acești a reprezintă factori de risc pentru debutul 
consumului și nu o condiţie sufi cientă, deoarece nu toţi 
copiii care provin din medii familiale descrise mai sus 
recurg la consumul de droguri. Trăsăturile de 
personalitate ale fi ecăruia dintre noi mediază impactul 
pe care factorii de mediu sau educaţionali îi pot avea 
asupra noastră. Unele persoane sunt mai fragile psihic 
și riscul instalării adicţiei este mai mare, iar altele deţin 
trăsături de personalitate care le ajută să stea departe 
de consumul de droguri.

Ca și trăsături de personalitate care favorizează 
instalarea adicţiei, enumăr o imagine de sine scăzută, 
anxietatea (frica de ceva nedefi nit), hedonismul, care 
poate caracteriza copiii cărora nu li s-a refuzat nimic. 

Adolescenţa este etapa de viaţă în care riscul instalării 
unor comportamente de consum de droguri, alcool 
este crescut. Datorită modifi cărilor fi zice și psihice 
caracteristi ce acestei perioade, adolescenţii devin 
vulnerabili. Personalităţile lor încă imature, rolul 
important pe care grupurile din care fac parte îl joacă 
în viaţa lor și dorinţa crescută de a încerca lucruri noi 
reprezintă factori de risc pentru instalarea adicţiilor în 
această etapă de viaţă. De fapt, studiile arată că 
majoritatea dependenţilor au început să consume 
substanţa respecti vă în perioada adolescenţei.

În ciuda foamei, a sărăciei, a ameninţării pierderii 
familiei sau a locului de muncă, sau chiar a vieţii, 
dependenţii își organizează experienţele în jurul 
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folosirii drogului, excluzând aproape orice alt fel de 
interese sau responsabilităţi. A bea sau a se droga 
reprezintă singurul interes al dependenţilor. Relaţia lor 
exclusivă cu drogul explică fenomenul dependenţei. 
Există și dependenţi care nu au o relaţie exclusivă cu 
drogul, dar acesta tot reprezintă prioritatea vieţii lor, 
ocupându-se apoi și de celelalte probleme ce apar. La 
ce le folosește dependenţilor consumul de droguri? 
Majoritatea spun ca sub infl uenţa substanţelor 
consumate pot modifi ca anumite senzaţii pe care le 
trăiesc, evitând astf el experienţe considerate nedorite, 
pot îndeplini cu ușurinţă sarcini altf el difi cile, au un 
senti ment susţinut de acord și relaţionare cu ceilalţi și 
o percepţie de sine coerentă și integrată, o stare de 
bine însoţită de ideea că pot scăpa de probleme. Toate 
acestea conturează tabloul dependenţei psihice 
cauzate de drog. Aceasta este principala sursă a 
recăderilor (revenirea la consum după o cură de 
dezintoxicare). Psihoterapia tratează în special această 
latură a adicţiei.

În afară de dependenţa psihică, mai există și 
dependenţa fi zică, explicată prin creșterea toleranţei 
organismului la canti tatea de drog consumată, astf el 
încât pentru obţinerea aceluiași efect este nevoie să se 
consume o canti tate mai mare de drog și prin 
instalarea sevrajului cu simptomatologia fi zică și 
psihică aferentă atunci când consumul de drog este 
stopat. Dependenţa fi zică se tratează cu ajutorul 
tratamentelor de dezintoxicare sau de substi tuţie 
(uti lizarea de substanţe agoniste care au același efect 
ca și substanţa consumată) recomandate de medici.

Modifi cările produse de toxicodependenţă la nivelul 
personalităţii conduc în ti mp la instalarea unui 
„sindrom defi citar“ caracterizat prin următoarele:

• Defi cit de acti vitate – cercul acti vităţilor se 
restrânge treptat, efortul concentrându-se pe 
achiziţionarea drogului, latura profesională, 
interrelaţională dispărând în ti mp sau rezumându-se 
doar la camarazii de consum.

• Defi cit de funcţionare intelectuală – apar tulburări 
ale atenţiei și memoriei, o ideaţie lentă.

• Defi cit de bună dispoziţie și tulburări afecti ve – doar 
drogul rămâne investi t poziti v din punct de vedere 
afecti v, apar stări depresive în special în perioada 
de pauză, fapt care moti vează consumatorul să-și 
procure o nouă doză.

După cum am menţionat mai sus, toxicodependenţa se 
tratează prin combinarea tratamentelor medicale 
specializate cu psihoterapia sau consilierea psihologică, 
colaborarea strânsă dintre medic și psiholog fi ind 
necesară.

După terminarea curei de dezintoxicare, care durează, 
în general, aproximati v două săptămâni și se realizează 
în unităţi medicale specializate, este necesară 
psihoterapia. În cadrul psihoterapiei cu persoanele 
care suferă de toxicodependenţă, ca de altf el în cadrul 
oricărei psihoterapii, este deosebit de importantă 
relaţia dintre psihoterapeut și client. Este nevoie ca 
terapeutul să posede anumite calităţi personale, ca de 
exemplu lipsa prejudecăţilor, respect, un opti mism 
informat, înţelegere, compasiune, fl exibilitate, 
perseverenţă și răbdare.

Pe scurt, scopul terapiei în cazul toxicodependenţei 
este ruperea legăturii dintre consumator și drog și 
construirea unui nou sti l de viaţă eliberat de 
constrângerea și presiunile consumului. Aceasta 
presupune din partea consumatorului o implicare 
cogniti vă, voliti vă, afecti vă și comportamentală mare, 
care nu ar putea fi  susţinută energeti c fără aportul 
moti vaţiei. Se ști e că moti vaţia este fenomenul psihic 
care se afl ă în spatele tuturor acţiunilor noastre. Orice 
schimbare comportamentală are la bază un moti v. 
Modelul consacrat de intervenţie terapeuti că în lucrul 
cu toxicomania se numește Interviul Moti vaţional și se 
bazează pe legătura dintre moti vaţie și schimbarea 
comportamentală.

Moti vaţia persoanelor dependente este fl uctuantă și 
confl ictuală, într-un cuvânt ambivalentă. Imaginea unei 
balanţe ar putea explica acest concept. Dacă așezăm 
pe un taler benefi ciile consumului de drog (starea de 
bine, creșterea încrederii personale, evadarea din 
realitate, absenţa problemelor), iar pe celălalt costurile 
(înrăutăţirea stării de sănătate, suferinţa persoanelor 
dragi) și nici un taler nu se înclină considerabil, vorbim 
despre ambivalenţă. Este necesar ca terapia să ajute 
balanţa să se încline în direcţia costurilor pentru a 
crește moti vaţia spre schimbare a clientului. Acest 
proces necesită perseverenţă și înţelegere. 

Alt aspect deosebit de important în lucrul cu 
toxicomania este încrederea consumatorului că are 
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capacitatea de a-și schimba comportamentul. 
Terapeutul îl însoţește pe drumul schimbării, dar numai 
clientul deţine „cheia“. Din acest moti v este necesar ca 
terapeutul să fi e opti mist, să creadă sincer în 
probabilitatea schimbării pentru a-i putea transmite 
clientului încredere în propriile forţe. În tratarea unui 
caz de dependenţă de heroină, faptul că am considerat 
clientul (un tânăr de 30 de ani, cu debutul consumului 
la 15 ani) o persoană normală care are o problemă, așa 
cum mulţi dintre noi avem – în condiţiile în care el se 
consideră anormal, inferior celorlalţi – și faptul că am 
avut încredere că el deţine resursele necesare să 
rezolve această problemă, chiar dacă difi cilă, a avut un 
impact major asupra rezultatelor terapiei.

Psihoterapia cogniti v-comportamentală tratează cu 
succes cazurile de adicţie datorită faptului că deţine 
tehnici care modifi că tocmai cogniţiile dezadaptati ve, 
iraţionale generatoare de comportamente, emoţii, 
gânduri disfuncţionale care conduc la consum în 
cogniţii raţionale și, în consecinţă, generatoare de 
comportamente, stări emoţionale, gânduri poziti ve, 
adaptati ve. 

În concluzie, lupta cu adicţia poate fi  un proces 
anevoios, dur, lung sau mai scurt, dar nu imposibil de 
fi nalizat.
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1. Beck, T., Aaron, Freeman, Arthur, Davis, D., Denise – Terapia 
cogniti vă a tulburărilor de personalitate, Editura ASCR, 2011

2. Clemmens, Craig, Michael – Terapia dependenţelor, abordări ale 
recuperării pe termen lung, Editura VIDIA, 2012

3. Enăchescu, Constanti n – Tratat de psihopatologie, Editura Polirom, 
2007

4. Mitrofan, Iolanda – Terapia toxicodependenţei – posibilităţi şi limite, 
Editura SPER, Colecţia „Alma Mater“, 2011

BIBLIOGRAFIE

ARTICOLE GENERALE


