ICD 10 (Międzynarodowa Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych)
WHO – Światowa Organizacja Zdrowia
W Polsce obowiązuje od 1996

F 10.2: Zespół uzależnienia od alkoholu

Ostateczne rozpoznanie uzależnienia wymaga stwierdzenia występowania co najmniej trzech z wymienionych
poniżej objawów przez jakiś czas w okresie poprzedzającego roku.

1. Silna potrzeba lub przymus picia alkoholu. Silne wewnętrzne nieprzyjemne doznania podobne do głodu,
którym towarzyszy wewnętrzny przymus wypicia, połączony z uczuciem paniki i obawą, że się nie
wytrzyma długo bez alkoholu.
2. Trudności w kontrolowaniu rozpoczęcia lub zakończenia picia lub ilości wypijanego alkoholu. Występuje
ograniczenie zdolności powstrzymywania się od picia. Zdarza się, że część osób może odraczać czy
opóźniać rozpoczęcie picia. Natomiast po wypiciu pierwszej dawki alkoholu pojawia się niezdolność do
decydowania o ilości wypijanego alkoholu i o momencie przerwania picia.
3. Wystąpienie zespołu abstynencyjnego po odstawieniu lub zmniejszeniu dawki alkoholu, przejawiające się
charakterystycznymi objawami alkoholowego zespołu abstynencyjnego lub przyjmowaniem tej samej (lub
bardzo podobnej substancji) w celu zmniejszenia nasilenia lub uniknięcia objawów zespołu
abstynencyjnego.
4. Objawy tolerancji, takiej jak zwiększanie dawki alkoholu w celu uzyskania efektów, które początkowo były
wywołane przez dawki niższe (dobry przykład stanowią osoby uzależnione od alkoholu, które są w stanie
wypić ilość alkoholu, jaka u osób nie przyzwyczajonych mogłaby spowodować utratę przytomności lub
śmierć).
5. Narastające zaniedbywanie innych przyjemności lub zainteresowań z powodu picia alkoholu; zwiększona
ilość czasu poświęcona zdobywaniu alkoholu, jego piciu lub odzyskiwaniu równowagi po wypiciu alkoholu.
6. Kontynuowanie picia pomimo oczywistych dowodów na występowanie szkodliwych następstw, takich jak
uszkodzenie wątroby na skutek intensywnego picia lub obniżenie nastroju następujące po okresach picia
dużych ilości alkoholu. Należy dołożyć starań w celu ustalenia, czy osoba pijąca jest lub można się
spodziewać, że będzie, świadoma natury swojego picia i zakresu jego szkodliwych skutków.
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