Przytyk , dnia
..
(imię i nazwisko wnioskodawcy)

(adres zamieszkania, nr tel.)

Gminna Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
w PRZYTYKU

Zwracam

się

z

prośbą

o

objęcie

leczeniem

odwykowym

Pana/Pani

…………...……………………………………………………………………………..mojej/mojego………………………….…
zam.………………………………………….………………………..…………………………………………………………………
ur.………………………………………………………………. PESEL ………………………………………...,

1/ Ocena sposobu picia osoby zgłaszanej (według osoby składającej wniosek,) właściwe zaznacz:
1.1
 Picie więcej niż jeden dzień.


Używanie nawet niewielkich ilość alkoholu przez kilka kolejnych dni.

 Długość ciągów picia w skali ostatniego roku …………………………………..
 Długość abstynencji w ciągu ostatniego roku………………………………………
1.2.
 złe samopoczucie po wypiciu nadmiernej ilości alkoholu (suchość w ustach, nudności, wymioty,
nadmierne poty, rozdrażnienie, niepokój, drżenia rąk, ciała, dziwne zachowania itp. ).


picie alkoholu na tzw. klina

 Inne…………………………………………………..
1.3.
 szukanie alkoholu do wypicia;
 chowanie alkoholu;
 picie samemu bez towarzystwa w domu;


picie poza domem;



robienie zapasów alkoholu;



picie w czasie wolnym;

 dokupowanie alkoholu w nocy lub na melinie;


produkowanie alkoholu.

 Inne……
1.4
 jaki alkohol pije (podkreśl właściwe): piwo, wino domowe, tanie wino, wódkę, nalewki,
alkohol przemycany, alkohol niespożywczy tj: (płyny do płukania ust, wody do włosów,

denaturat, glikol- płyn do chłodnic) .


Ile alkoholu pije w ciągu dnia / tygodnia/ miesiąca…………………………………………………………….

2/ Konsekwencje rodzinne picia alkoholu przez osobę zgłaszaną
2.1

 niszczenie sprzętu domowego;
 wynoszenie rzeczy z domu;
 brak zainteresowania się życiem domowym (bierność),
 brak zainteresowania się zachowaniem dzieci;
 nadmierne karanie dzieci,
 awantury,
 bicie,
 obelgi wobec domowników pod wpływem alkoholu;
 picie alkoholu przy dzieciach,
 nakazywanie dzieciom, aby kupowały alkohol.
 Podać konkretne daty i fakty z ostatniego roku!......................................................................
3/ Konsekwencje ekonomiczne picia alkoholu przez osobę zgłaszaną

3.1
 Przeznaczanie zasiłków, poborów, emerytury, renty na zakup alkoholu (ile miesięcznie)…………...
 Utrata pracy
 Utrata zainteresowania znalezieniem stałej pracy;
 Pracowanie na czarno, za alkohol;
 Kary, mandaty (ile w ciągu ostatniego roku);


Pokrywanie przez rodzinę strat wyrządzonych pod wpływem alkoholu przez zgłaszanego (ile w

ciągu ostatniego roku)………………………………………………………………………….

4/ Konsekwencje społeczne picia alkoholu przez osobę zgłaszaną
4.1.
 przeżywanie wstydu przez rodzinę za zachowania pijącego
 zaczepianie sąsiadów,
 robienie długów w sklepie, rodzinie, wśród znajomych
 izolacja rodziny pijącego, ograniczenie kontaktów społecznych dzieci i współmałżonka);
 zaniedbywanie wyglądu zewnętrznego;
 Inne ……………………………………………………………………….
5/Konsekwencje zdrowotne picia alkoholu przez osobę zgłaszaną
5.1.
 rozdrażnienie w okresie abstynencji, niepokój; Nadciśnienie;
 zaburzenie pracy wątroby, trzustki:
 urazy pod wpływem alkoholu,
 zaburzenia pracy serca;
 nadwaga lub wychudzenie ze względu na picie;
 psychozy alkoholowe;
 napady drgawkowe po zaprzestaniu picia;
 pobyty w szpitalach psychiatrycznych.
6/ Konsekwencje prawne picia alkoholu przez osobę zgłaszaną
6.1.
 Pobyty w Izbie Wytrzeźwień, w areszcie;
 Kary pozbawienia wolności i grzywny za czyny popełnione pod wpływem alkoholu;
 Interwencje Policji,
 Prowadzenie pojazdów pod wpływem alkoholu;

7/ Inne konsekwencje picia alkoholu przez osobę zgłaszaną

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Oświadczam, że wyrażam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych ujętych w art. 23
ust. 1 pkt 2 ustawy o ochronie danych osobowych /tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 922 ze zm. /.
Dane te wykorzystywane będą w celu o realizacji ustawy z dnia 26 października 1982 r.
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi / tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz.
487 ze zm. /

…………………………………………………………………
(podpis osoby zgłaszającej)

