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Na temat relacji między uzależnieniem 
alkoholowym a różnego rodzaju schorzenia-
mi skóry istnieje wiele opracowań (Holt i 
współaut. 1981, Gupta i współaut. 1993, HiG-
Gins i Du ViVier 1994, BaDer i współaut. 1999, 
smitH i Fenske 2000, GatHa 2004, kostoVić i 
lipozencić 2004, BeHnam i współaut. 2005, 
Valeyrie-allanore i współaut. 2007, maticic i 
współaut. 2008, tHyssen i współaut. 2008, sa-
tapatHy i Bernstein 2011).

lecz również stałe uwzględnianie możliwych 
aspektów psychosocjalnych oraz wzajemnych 
oddziaływań wymienionych czynników.

Warto zauważyć, że do nienormalnych 
reakcji psychicznych mogą prowadzić nawet 
drobne lub minimalne zmiany skórne o cha-
rakterze przemijającym, takie jak trądzik, bli-
zny, znamiona, łojotok, wypadanie włosów. 
Prawdą jest również i to, że wielu pacjentom 
udaje się żyć bez powikłań psychicznych, na-
wet z ciężkimi schorzeniami skórnymi. 
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Streszczenie

Uzależnienie od alkoholu związane jest z po-
wstawaniem wielu chorób, między innymi różnego 
rodzaju schorzeń skóry. Mogą być one częste u osob-
ników pijących, ale także bezdomnych, starszych i 
z małą odpornością ogólną, zarówno fizyczną, jak i 
psychiczną. Choroby skóry można podzielić na miej-
scowe choroby zakaźne, wywołane bakteriami i grzy-
bami, oraz zakażenia ogólnoustrojowe, np. zranienia, 
zaburzenia metaboliczne, dermatozy, odmrożenia, 
pelagra czy świąd. Artykuł omawia między innymi 

THE ALCOHOL ADDICTION AND SKIN DISEASES

Summary

objawy wszawicy (pediculosis), świerzbu (scabies), 
roztoczy (sarcoptes) i analizuje częstość ich występo-
wania na tle skutków długookresowego oddziaływa-
nia przyjmowanego alkoholu. Modelowym przykła-
dem przeciwdziałania wymienionym objawom jest 
postępowanie diagnostyczne i metodyka leczenia al-
koholików w zakładach MOPiTU (Miejskiego Ośrod-
ka Profilaktyki i Terapii Uzależnień) oraz w jego Za-
kładzie Terapii Uzależnień w Łodzi.

Alcohol addiction is connected with develop-
ment of numerous diseases, among others with ill-
nesses of skin. They are very frequent among the 
drinking and homeless individuals, and older men 
exhibiting decreased physical and psychological re-
sistance. The skin diseases may be divided on the 
local infections caused by bacteria and fungi, and 
general infections, for example injures, metabolic 
disorders, dermatoses, frosbites and pellagra. In this 
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article symptoms of pediculosis, scabies, sarcoptes 
etc. are analyzed in correlation with the frequency 
of alcohol addiction. As a model example of coun-
teraction and curing of addicted people can serve 
diagnostic and therapeutic procedures employed in 
the Municipal Centre of Prophylaxis and Addiction 
Medicine (MOPiTU) and it’s Department of Addic-
tion Therapy (ZMU) in the town Łódź (about 600 
thousand inhabitants). 
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