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KOCHANI UCZNIOWIE

• 19.03.2020r. w prezentacji, która jest umieszczona                

w zakładce „Uczniowie” na stronie internetowej 

naszej szkoły, opisywałam uzależnienia behawioralne, 

czyli uzależnienia od czynności. Skupiłam się 

wówczas na uzaleznieniu od komputera. 

• 28.05.2020r. mieliście okazję dowiedzieć się                   

więcej na temat uzależnienia od sportu i od sterydów, 

a informacje na ten zawarłam w prezentacji,                     

która również została umieszczona na stronie 

internetowej szkoły w zakładce „Uczniowie”.



KOCHANI UCZNIOWIE

• Teraz chciałabym opisać Wam uzależnienia                        

nie od czynności, czyli uzależnienia behawioralne,                

a uzależnienia od substancji psychoaktywnych,      

takich, jak np. narkotyki, dopalacze, leki czy alkohol                    

lub nikotyna po to, by ukazać Wam jak bardzo 

niebezpieczne są one dla Waszego zdrowia i życia.

• W tym celu chciałabym rozpocząć cykl prezentacji        

na temat tego typu uzależnień. Co tydzień na stronie 

internetowej szkoły w zakładce „Uczniowie” 

znajdziecie prezentację poświęconą innej                      

grupie uzależnień od substancji.



KOCHANI UCZNIOWIE
• Pierwsza część cyklu będzie poświęcona 

uzaleznieniom od narkotyków, dopalaczy i leków.

• W drugiej części opiszę uzależnienie                               

od alkoholu, a w trzeciej od papierosów,                        

czyli głównie od nikotyny.

• Mam ogromną nadzieję, że te informacje pomogą 

ustrzec i uchronić Was  przed eksperymentowaniem 

z takimi substancjami i narażeniem się                       

na negatywne skutki zażywania takich substancji 

dla Waszych młodych organizmów i psychiki.



Jesteś młodą dziewczyną, 

młodym chłopakiem…



… zdrową, mądrą

i zdolną dziewczyną,



… zdrowym, mądrym               

i zdolnym 

chłopakiem,



… cieszysz się życiem



…podziwiasz świat



…zdobywasz 

wiedzę



i doświadczenie…



…kochasz



… w przyszłości założysz 

swoją rodzinę



Nie pozwól, 

by Cię 

zabrakło…



Nie pozwól, byś 

pozostał/a tylko 

we wspomnieniach…



Powiedz…



TO CO ZŁE mnie nie wypali…



… i weź   

odpowiedzialność za 

swoje życie.



Jesteś młodym 

człowiekiem                             

i jeśli problem 

uzależnienia 

nie dotyczy Ciebie, 

to na pewno znasz 

kogoś, komu 

nie jest on obcy… 



Najbliższe kilka minut 

poświęć na zdobycie 

wiedzy, którą będziesz 

mógł podzielić się                 

z innymi. Być może 

Twoje kilka minut 

uratuje czyjeś życie…



Co to jest 

uzależnienie ?
 Uzależnienie to nabyta silna potrzeba 

wykonywania jakiejś czynności 
lub zażywania jakiejś substancji. 

 W praktyce określenie to ma kilka znaczeń.

 W języku potocznym termin „uzależnienie” jest 
stosowany głównie do osób, które nadużywają 
narkotyków (narkomania), leków (lekomania), 
alkoholu (alkoholizm), czy papierosów (nikotynizm). 

 W szerszym kontekście może odnosić się do wielu innych 
zachowań, np. gier hazardowych, oglądania telewizji 
lub korzystania z Internetu, a nawet od sportu.



Uzależnienie:

- „Kiedy ciągle chce się brać, pić lub palić 

- i o niczym innym się nie myśli”.

- „Pojawia się, gdy mam w sobie taki przymus, 

- nie chcę – ale muszę”.

- „Kiedy pojawia się ból, bo nie wziąłem, nie piłem, nie paliłem”.



Uzależnienie jest chorobą, która polega                

na utracie kontroli nad własnym życiem.

Może wiązać się np. z braniem narkotyków, 

dopalaczy, piciem alkoholu, paleniem, mimo 

problemów, do jakich prowadzą te używki.

Objawia się między innymi poprzez wzrastającą 

tolerancję organizmu. Oznacza to, że trzeba 

stosować coraz mocniejsze używki lub coraz 

większą ich dawkę, żeby moc dobrze się poczuć. 

Uzależnienie zazwyczaj nie pojawia się wraz

z pierwszą dawką, lecz rozwija się stopniowo.



UZALEŻNIONY 

NASTOLATEK

• unika bliskości i związków

• ma czarno – biały obraz świata

• jest nastawiony na szybką redukcję 

stresu

• łamie prawo

• ma problem z przestrzeganiem norm                  

i zasad

• przeżywa skrajne emocje

• żyje w chaosie

• nie ma zainteresowań

• notorycznie kłamie



SYGNAŁY OSTRZEGAWCZE
 Zmiana przyjaciół

 Gorsze wyniki w nauce

 Kłopoty z koncentracją

 Ospałość lub pobudzenie

 Wagary i agresja

 Oszustwa i kradzieże

 Zmiany w wyglądzie

 Zmiany nawyków żywieniowych



NARKOMANIA 

NARKOMANIA



Narkotykami nazywamy środki 

odurzające, substancje pochodzenia 

naturalnego lub syntetycznego 

działające                                                                    

na ośrodkowy                                              

układ                                             

nerwowy.



Narkotykami nazywa się:

1. Substancje, których regularne 
przyjmowanie prowadzi do uzależnienia 
fizycznego, m.in. opiaty (np. morfina, heroina).

2. Wszystkie substancje psychotropowe, 
które aktualnie są nielegalne.

3. Według leksykonu Światowej Organizacji Zdrowia 
narkotykami można określić wszystkie substancje mające 
wpływ na świadomość, w tym poza powyższymi także 
kofeinę, nikotynę oraz alkohol etylowy.



PODZIAŁ ŚRODKÓW NARKOTYCZNYCH

Narkotyki rozluźniające: opiaty, np. heroina, marihuana, haszysz

Narkotyki pobudzające: kokaina, amfetamina, ecstasy 

Narkotyki halucynogenne: LSD, meskalina, grzyby halucynogenne

Środki wziewne: kleje i rozpuszczalniki



NARKOTYKI 

ROZLUŹNIAJĄCE:

•OPIATY
heroina, morfina

•KONOPIE INDYJSKIE (THC)

maihuana, haszysz



OPIATY:

 Pochodne maku, opium, 
morfina, heroina.
W wyniku długotrwałego 
zażywania następuje:

 zmniejszenie łaknienia (skutek: 
wychudzenie i spadek sił fizycznych), 

 uszkodzenie narządów wewnętrznych: 
nerek, wątroby, nerwów wzrokowych, 

 stopniowe uszkodzenia centralnego układu 
nerwowego.



OBJAWY PSYCHICZNE:
 Powodują: zanik uczuć wyższych, brak zainteresowań

i odpowiedzialności, osłabienie woli i ambicji, 
zaburzenia snu, drażliwość. 

 Uzależnienie od opiatów jest najpoważniejszym, 
najniebezpieczniejszymi i najtrudniejszym 
do leczenia. 

 Działanie opiatów jest 400 razy 
silniejsze niż działanie alkoholu
- już po dwóch tygodniach 
można się uzależnić 
psychicznie i fizycznie.



KONOPIE INDYJSKIE (THC) –
MARIHUANA, HASZYSZ

 Powodują zaburzenia pamięci, zmniejszenie 
uwagi, błędną ocenę własnego stanu, 
halucynacje, stany lękowe, manie 
prześladowcze, psychozy. 

 Pozostają bardzo długo w organizmie
- od 6 tygodni do 6 miesięcy. 

 Upośledzają funkcje płuc, niekorzystnie wpływają na 
funkcjonowanie komórek rozrodczych, metabolizm, DNA, 
RNA, na czynności ośrodkowego układu nerwowego, 
powodując zmiany sfery emocjonalnej 
i intelektualnej.

 Działają na mózg i świadomość 
człowieka 20 razy szybciej 
niż alkohol.



ŚRODKI 

POBUDZAJĄCE:

•AMFETAMINA 
i pochodne oraz

•KOKAINA

•działają przeciwstawnie             
do opiatów



KOKAINA
Uzależnienia zwłaszcza psychiczne.

Objawy:

 pobudzenie, 

 drżenie rąk, 

 bezsenność,

 zmienność nastrojów, 

wychudzenie, 

 agresja. 



AMFETAMINA:
 Szybko powoduje uzależnienie psychiczne, 

któremu towarzyszy silne pobudzenie. 
 Najczęściej amfetaminę zażywa się poprzez                   

wciąganie jej proszku do nosa. Zażywanie                         
dożylne prowadzi do znaczących zmian                       
somatycznych: zamierania naczyń 
krwionośnych, uszkodzenia nerek, trzustki, 
obrzęku płuc, nadciśnienia. 

 Na obraz klasycznej „psychozy 
amfetaminowej” składają się: urojenia 
o treści prześladowczej, niepokój, stany lękowe, 
zaburzenia orientacji i omamy wzrokowo-słuchowe; 

 Psychiczne objawy odstawienia: apatia, ospałość, 
brak motywacji do działania, obniżenie reakcji 
emocjonalnych i sprawności intelektualnych. 

 Chroniczne zażywanie rodzi skłonności do przemocy, 
towarzyszy długotrwały stan depresyjny, myśli samobójcze.



ECSTASY
POCHODNA AMFETAMINY:

Powoduje:

 podwyższenie temperatury ciała, 

 zaburzenia pracy nerek i wątroby, 

 trwałe zmiany w mózgu, 

 ataki psychozy i agresji. 

 Mogą wystąpić niespodziewane nawroty działania narkotyku 
(flashback’i). 

 Zażywanie może doprowadzić do depresji i utraty pamięci. 

 Niekiedy kończy się samobójstwem. 

 Przedawkowanie tabletek Ecstasy z dodatkiem heroiny 
(UFO, MITSUBISHI) kończy się śmiertelnie.



ŚRODKI 

HALUCYNOGENNE

*SUBSTANCJE ROŚLINNE ODDZIAŁYWUJACE 

NA UKŁAD NERWOWY

*ŚRODKI SYNTETYCZNE O PODOBNYM 

DZIAŁANIU:

•LSD

•MESKALINA

•GRZYBY HALUCYNOGENNE



 LSD- najsilniejszy narkotyk halucynogenny, 
syntetyczie produkowany kwas, pochodna 
amfetaminy, wykorzystujący substancje 
halucynogenne obecne w grzybach 
pasożytniczych. Osoby długotrwale przyjmujące 
LSD cierpią na zaburzenia umysłowe, napady 
padaczkowe, zaburzenia oddychania 
i nadciśnienie.

 Meskalina- objawy: mdłości, 
torsje, poczucie zimna, strachu, 
rozszerzenie źrenic, halucynacje 
wzrokowe i zaburzenia słuchu. 
Duże dawki powodują porażenie 
układu oddechowego, 
skutkujące śmiercią. 



Środki wziewne
 To lotne substancje chemiczne: kleje, 

farby, rozpuszczalniki (benzyna, nafta). 
 Wdychanie oparów wstrzymuje 

naturalny dopływ tlenu do mózgu. 
 Objawy: halucynacje, utrata pamięci, zawroty 

głowy, bóle brzucha, wymioty. Przy większych 
dawkach: zaburzenia percepcji wzroku, 
zaburzenia rytmu serca, porażenie mięśni. 
Powodują skłonności samobójcze, choroby 
umysłowe, pogorszenie zdolności oceny 
rzeczywistości, uszkadzają trwale mózg, szpik 
kostny, wątrobę, nerki, płuca. Działanie lotnych 
substancji jest bardziej trujące niż heroina.





MITY CZYLI KŁAMSTWA         

NA TEMAT UZALEŻNIENIA          

OD NARKOTYKÓW

„Uzależniają się tylko słabi ludzie”.
NIEPRAWDA. Człowiek uzależnia się nie dlatego, 

że jest słaby lub silny, lecz w pierwszej kolejności dlatego, 

że bierze narkotyki i podoba mu się ich działanie. 

Nie można też powiedzieć, że ludzie o silnej woli 

mogą brać środki odurzające i nic im się nie stanie. 

Każdy, kto zaczyna brać narkotyki powinien liczyć                     

się z uzależnieniem.



„Biorę tylko dla przyjemności, nie uzależnię się”.

NIEPRAWDA. Żaden z narkomanów nie zaczął brać, bo chciał

się celowo i z premedytacją uzależnić. W mózgu osoby biorącej

narkotyki po pewnym czasie następuje pewien ,,przeskok”

(wzrasta tolerancja, organizm zaczyna się uodparniać),

po którym nie da już się wrócić do poprzedniego stanu.

„Zawsze wiadomo, co zawiera narkotyk”.
NIEPRAWDA. Nigdy nie ma pewności, jakie substancje 

wchodzą w skład narkotyku.  Ten towar nie ma                               

znaku jakości, a rozprowadzane narkotyki zwykle 

zawierają zanieczyszczenia. Domieszki są bardziej                  

lub mniej toksyczne.



„Istnieje podział na narkotyki ,,twarde" i miękkie”.

NIEPRAWDA. Nie ma narkotyków ,,twardych" 

i ,,miękkich" są tylko wolniej 

i szybciej uzależniające.

„Amfetamina poprawia zdolność umysłu”.

NIEPRAWDA. Amfetamina nie utrwala posiadanej

wiedzy, ani nie przyspiesza przyswajania nowej. Pozwala

na aktywność przez całą dobę, jednak kosztem

wyczerpania organizmu i depresji, kiedy narkotyk

przestaje działać. Ponadto silnie uzależnia.



„Marihuana jest ,,lekkim" narkotykiem i nie uzależnia”.

NIEPRAWDA. Marihuana, podobnie jak haszysz jest uzależniająca 

i chociaż uzależnia w nieco dłuższym czasie niż np. heroina, 

to jednak osobom, które ją palą trudno jest już po paru miesiącach

zrezygnować z wypalenia skręta.

„Marihuana, 

to niegroźne zioło”.
NIEPRAWDA. Marihuana uzależnia psychicznie. Może

powodować niepokój, rozkojarzenie, pogorszenie koncentracji,

pamięci i obniżenie sprawności intelektualnej, a także zobojętnienie

i zniechęcenie do codziennych zajęć (syndrom braku motywacji).



LECZENIE NARKOMANII
Przebiega zazwyczaj w trzech etapach: 

Detoksykacja – polega na uwolnieniu                               
chorego od dolegliwości będących                                
następstwem zażywania narkotyków.

Terapia – stanowiąca podstawową formę                            
leczenia, prowadzona na oddziałach                                       
i w ośrodkach stacjonarnych. 

Readaptacja społeczna - prowadzona w warunkach 
otwartych, ma ona pomóc w powrocie do normalnych 
warunków życia. 



Zapamiętaj !!!

 Każda ilość narkotyku, nawet najmniejsza, 
wpływa na organizm i powoduje, że człowiek           
może stanowić zagrożenie dla siebie                                
i dla innych osób. Skutki działania narkotyku 
są nieprzewidywalne. Wszystko zależy od dawki 
i konkretnego człowieka.

 Narkotyki są niezwykle szkodliwe. Uzależnienie to 
nie jedyny efekt uboczny stosowania narkotyków. 
Przy długotrwałym nadużywaniu są trucizną, która 
powoli niszczy cały organizm. Wpływają nie tylko 
na funkcjonowanie poszczególnych narządów, 
lecz także mogą zmieniać psychikę człowieka.



DOPALACZE



Dopalacze to termin, którego używa 
się potocznie dla nazwania grupy 
różnych substancji lub ich mieszanek  
o rzekomym lub faktycznym działaniu 
psychoaktywnym, nie znajdujących się 
na liście substancji                 
kontrolowanych 
przepisami ustawy                                              
o przeciwdziałaniu
narkomanii.



• porażenie układu oddechowego 

i układu krążenia, 

• poważne zaburzenia rytmu 

serca do zatrzymania jego 

akcji włącznie, 

• gwałtowne skoki ciśnienia 

prowadzące do utraty 

przytomności, udarów mózgu                                     

lub zawałów serca,

• nieodwracalne zmiany w organizmie człowieka,

• śmierć. 



MITY CZYLI KŁAMSTWA         

NA TEMAT DOPALACZY

„Dopalacze są wyrobami kolekcjonerskimi”.

NIEPRAWDA - pomimo, iż sprzedawane są jako

,,produkty kolekcjonerskie” nie zawsze trafiają do

klaserów na półki obok kolekcji znaczków czy monet.

Po prostu są spożywane przez ludzi, mimo iż na

opakowaniach widnieje napis ,,Nie do spożycia przez

ludzi”. Dlatego błędne jest określenie wyrób

kolekcjonerski, bo i tak ten produkt służy do innych

celów.



„Dopalacze są bezpieczną alternatywą 

dla substancji nielegalnych”.

NIEPRAWDA. Produkty sprzedawane 

jako dopalacze oprócz środków 

psychoaktywnych zawierały wiele 

zanieczyszczeń, trucizny, leki, środki chemiczne, itp.

„Wszystkie dopalacze są pochodzenia naturalnego 

– żadnej chemii”.

NIEPRAWDA – wiele tzw. mieszanek ziołowych ma 

dodatek syntetycznych substancji psychoaktywnych.



7 października 2010. 

Sejm zdecydowaną 

większością głosów 

przyjął ustawę 

zakazującą handlu 

dopalaczami.

Za ich posiadanie, 

wytwarzanie i obrót 

grozi wysoka kara 

pieniężna lub kara 

pozbawienia wolności.



UZALEŻNIENIE             

OD LEKÓW -

LEKOMANIA



UZALEŻNIENIE OD LEKÓW:

Najbardziej rozpowszechnione typy 
lekomanii dotyczą zażywania preparatów 
przeciwbólowych (narkotycznych leków 
opioidowych oraz nienarkotycznych, 
takich jak paracetamol, ibuprofen, 
aspiryna), uspokajających 
(benzodiazepin), nasennych 
(barbituranów). 

Uzależnienie wywołują także substancje 
dopingujące, euforyzujące i hormonalne.



DO LEKÓW KTÓRE MOGĄ UZALEZNIAĆ 

ZALICZAMY MIĘDZY INNYMI LEKI 

PSYCHOTROPOWE CZYLI PRZEPISANE 

PRZEZ PSYCHIATRĘ, LECZĄCE 

DOLEGLIWOŚCI PSYCHICZNE,

W TYM NA PRZYKŁAD:

ŚRODKI USPOKAJAJĄCE:
•BARBITURANY

•TRANKWILIZATORY 

(syntetyczne środki 

uspokajające)



BARBITURANY:

Powodują:
spadek ciśnienia(zapaści), 
zmiany osobowości, 
otępienie umysłowe, 
obniżają sprawność intelektualną, 
dają poczucie uspokojenia, 

zadowolenia i obojętności.



Po pewnym czasie nadmiernego 
zażywania można zaobserwować:

 niezrównoważenie   
psychiczne, 

 lęki, depresje, 
 napady agresji, 
 zaburzenia mowy, pamięci, 
 psychozę.



TRANKWILIZATORY:

Dzielą się na „większe”
(neuroleptyki)                                             
i „mniejsze”
(leki przeciwlękowe).

Systematycznie nadużywane 
mogą prowadzić do zależności lekowej, 
fizycznego uzależnienia i zespołu 
abstynencyjnego (bolesnych objawów      
po odstawieniu leków).



LEKOMANIA:

jest skutkiem niekontrolowanego 
przyjmowania różnego rodzaju 
preparatów, które wynika 
z przekonania o skuteczności 
takiego postępowania 
w trosce o zdrowie 
i dobrą kondycję. 



PRZYCZYNY UZALEŻNIENIA                         

OD LEKÓW:

Osoby starsze szukają ulgi w licznych 
dolegliwościach, młodzi pragną 
cudownych środków, które bez 
zbędnego wysiłku zapewnią 
im pożądane samopoczucie, 
kondycję czy sylwetkę. 

Takie postępowanie jest 
jedną z najczęstszych 
przyczyn lekozależności. 



PRZYCZYNY UZALE-

ŻNIENIA OD LEKÓW:

Inną przyczyną uzależnienia od leków 
może być hipochondria czyli nadmierny 
lęk o własne zdrowie, połączony 
z nieuzasadnionymi przekonaniami 
na temat przechodzonych chorób. 

Lekomania powstaje także z powodu 
zaburzeń emocjonalnych i schorzeń 
psychicznych. Może towarzyszyć 
depresji, nerwicom, psychozom, 
zaburzeniom osobowości. 



OBJAWY :

 Lekomanię trudno zaobserwować, 
zwłaszcza że osoby uzależnione 
zazwyczaj nie przyznają się 
do nadużywania farmaceutyków. 

W pierwszej kolejności wytwarza 
się zależność psychiczna od zażywanej 
substancji. Fizyczny przymus pojawia się 
później i wiąże się ze zwiększaniem dawek 
leku. Dopiero ten proces wywołuje widoczne 
w zmianie zachowania i w samopoczuciu 
objawy nałogu.



ZACHOWANIA OSOBY UZALEŻNIONEJ :

 nieodparta potrzeba zażywania leku, 
koncentracja wokół jego zdobywania, 
często kosztem innych spraw, 

 sięganie po coraz większe dawki preparatu 
celem uzyskania pożądanego efektu (rozwija 
się tolerancja czyli przyzwyczajenie                       
i odporność na daną substancję 
i ilości przepisane przez lekarza 
przestają wywoływać określony 
skutek),



ZACHOWANIA OSOBY UZALEŻNIONEJ :

 zażywanie leku, mimo że wskazania do jego 
przyjmowania wygasły oraz niezależnie 
od tego, czy występują dolegliwości, 
na które został on pierwotnie przepisany, 

 częste wizyty u wielu lekarzy 
– celem uzyskania wielu recept, 

 noszenie leku cały czas 
przy sobie,

 panika w przypadku braku 
zapasu preparatu.



WPŁYW NIEKTÓRYCH LEKÓW                               

NA SPRAWNOŚĆ PSYCHOFIZYCZNĄ:

Spowolniony dopływ informacji i osłabienie 
mechanizmów przetwarzania informacji, 

 zaburzona zdolność analizy,

 utrudnione podejmowanie decyzji, 

 osłabienie uwagi i czujności,

 spowolnienie reakcji psycho-
ruchowych, 

 zaburzona koordynacja                               
wzrokowo – ruchowa,

 spowolnienie psychoruchowe.



Niektóre leki przyjmowane niezgodnie                 

z zaleceniami lekarza mogą szczególnie 

we wstępnym okresie stosowania 

niekorzystnie wpływać na sprawność 

psychoruchową.

Mogą wywołać takie objawy, jak:

senność, 

zawroty głowy,

gwałtowne spadki ciśnienia krwi.



Lekomania to zjawisko groźne dla zdrowia, 

ponieważ farmaceutyki zażywane w dużych 

ilościach mogą wchodzić ze sobą 

w niebezpieczne interakcje 

oraz powodować wiele 

niepożądanych efektów 

ubocznych. 

Ponadto osoba uzależniona musi 

przyjmować coraz większe dawki leku, 

skutkiem czego doprowadza do zachwiania 

równowagi metabolicznej organizmu 

i jego stopniowego wyniszczania. 



Lekomani cierpią na wrzody żołądka, 

upośledzenie funkcji wątroby, nerek, 

układu trawiennego, zaburzenia 

krążenia, czynności serca. 

Przedawkowanie leków 

może skutkować 

zatruciem organizmu, 

a nawet śmiercią. 



Leczenie lekomanii jest trudne, 

ale rozpoczęte odpowiednio wcześnie 

pozwala uniknąć niebezpiecznych 

konsekwencji zdrowotnych i zerwać 

z nałogiem szkodliwym 

w skutkach nie tylko 

dla osoby uzależnionej, 

ale i dla jej najbliższego 

otoczenia. 



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


