Leczenie
Poradnik

uzależnień

–

Nasz blog to bogata baza wiedzy
na
temat
różnego
typu
uzależnień. Prezentujemy szereg
artykułów,
które
mogą
zainteresować nie tylko osoby
uzależnione, ale także ich
rodziny i bliskich. Poruszany
tematy ważne i trudne, mówimy o
problemach często zamiatanych pod dywan. Stawiamy twarde
wnioski. Nasz blog może być początkiem trudnej, ale
zwycięskiej walki do przezwyciężenia nałogu.

Kogo zapraszamy na naszego bloga?
Nasz blog został stworzony szczególnie z myślą o:
• Osobach uzależnionych, będących zarówno w początkowych, jak
i zaawansowanych stadiach alkoholizmu.
• Rodzinach, przyjaciołach i bliskich osób uzależnionych. Ich
rola jest bardzo ważna zarówno w procesie leczenia, jak i
nazwania oraz zdiagnozowania problemu. Zachęcamy więc osoby ze
środowiska alkoholików do pogłębiania swojej wiedzy, by mogli
jak najlepiej i jak najszybciej zareagować w sytuacjach
kryzysowych.
• Osobach obracających się w towarzystwie osób uzależnionych,
terapeutach,
sanitariuszach,
studentach
psychologii,
socjologii oraz wszystkich, którzy chcą mieć zawsze rękę na
pulsie.
Ranking Ośrodków Leczenia Uzależnień

Dlaczego warto czytać nasz blog?

Na

łamach

bloga

przedstawiamy

szereg

bardzo

istotnych

informacji, służących zarówno diagnozie alkoholizmu, jak i
krokom prowadzącym do walki z chorobą. Pamiętajmy, że terapia
uzależnienia w odpowiednim ośrodku pod okiem specjalistów jest
bardzo ważna, ale to w najbliższym środowisku osób
uzależnionych dzieje się najwięcej. To tam rodzi się problem z
nałogiem, to bliscy jako pierwsi zazwyczaj zauważają
niepokojące sygnały. Także po terapii to rodzina może bardzo
pomagać uzależnionym pozostać w postanowieniu życia w
trzeźwości. To dlatego tak ważne jest pogłębianie swojej
wiedzy na temat zachowań alkoholików, terapii, sposobów pomocy
i reakcji na konkretne zachowania.

Leczenie alkoholizmu – trudna droga
do zwycięstwa
Nasz blog podejmuje szereg
problemów, z którymi muszą
borykać się osoby uzależnione i
ich rodziny. Chcemy podzielić
się naszą wiedzą na temat etapów
uzależnienia,
podamy
dane
statystyczne,
przedstawimy
rodzaje uzależnień. W przystępny
sposób przybliżymy Wam szereg informacji, które – być może –
staną się początkiem dobrej drogi ku lepszemu.

Masz jakieś pytania? Chciałbyś, abyśmy zajęli się konkretnym
problemem? A może nie zgadzasz się z nami i chciałbyś
przedstawić swoją subiektywną opinię? Zapraszamy serdecznie do
kontaktu!

