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Maminčin manžel je alkoholik
Vložil Petra Nováková - 22/02/2020 21:38

_____________________________________

Dobrý den, maminčin manžel je alkoholik. V loňském roce oslavil 70. narozeniny, pije už alespoň 20 let,
tedy dle toho co říká. V posledních cca 5 letech je to den ode dne horší. Má žaludeční vředy, silnou
cukrovku a cirhózu jater, do toho deprese. Vůbec nejí, často třeba 3 dny nic nejí a jen pije. Pije hlavně
tvrdý alkohol a víno. Už je to s ním k nevydržení, maminku psychicky týrá, vydírá. Ona je však tak
strašně hodná, že se na něj nevykašle a když se ožralý válí po zemi, stará se o něj. Odejít od něj
nechce, ač je s ním nešťastná. Je to vážně katastrofa. Léčit se nechce, dle svých slov by chtěl umřít. Jak
dlouho tohle může vydržet? Je nějaké řešení? Na léčení se on sám dobrovolně nikdy nepřihlásí.
Praktický doktor, kterého měl, ten jeho alkoholismus neřešil. Doktorka, kterou má teď, řekla, že jestli
nepřestane pít, přestane ho léčit.
============================================================================

Re: Maminčin manžel je alkoholik
Vložil krtko - 23/02/2020 00:17

_____________________________________

Má 70. A vieš ako sa hovorí - Starého psa novým kouskům nenaučíš. Bol som na liečení 4x. A ak aj tam
boli starší páni, tak nemyslím, že by tušili, čo sa od nich očakáva. Teda úplná abstinencia. Bol som na
izbe so starším pánom. Jeho žena a deti ho tam dotlačili. A rozhodne nebolo jeho plánom abstinovať
podľa rozhovorov s ním.
Neviem ako to má s financiami, ale snáď obmedziť prístup k nim.
Inač ťažko sa radi. Včera tu bol tiež nejaký príspevok. A určite budú aj ďalšie príbehy. Ale všetky majú
jedno spoločné. Pokiaľ dotyčná osoba nebude sama chcieť, rodina sa môže aj potrhať.
Ako dlho to vydrží, nikto nevie.
============================================================================

Re: Maminčin manžel je alkoholik
Vložil Ja - 23/02/2020 08:34

_____________________________________

Krtko, píšeš:
Má 70...
"Ako dlho to vydrží, nikto nevie."
...môj laický odhad:
..."Odteraz ~> do desiatich rokov"...
(Naši dvaja známi umelci, herci~zabávači~diabetici: Marián Labuda a Stanko Dančiak, hoci nenasávali,
TO potiahli asi/(÷) tých 10 rokov!) :blush:
"Ak bude porušovať odporúčanú dia-diétu: môže oslepnúť alebo darovať nohy na kremáciu"... :angry:
(...ale dožije sa približne rovnako, ak mu nepomôže iný pijan, v aute...) :S
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