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 Uzależnienie (nałóg) - to silne pragnienie 
zażywania konkretnych środków, bądź 
wykonywania jakiejś czynności. Rodzajów 
uzależnień jest wiele. Jest to choroba, która 
utrudnia prawidłowe funkcjonowanie psychiczne, 
fizyczne i społeczne. Osoba uzależniona 
najczęściej nie zdaje sobie sprawy ze swojego 
nałogu, który przynosi wiele szkód. Powoduje 
koncentrację na wykonywaniu jakiejś czynności i 
wpływa negatywnie na zdrowie psychiczne jak i 
fizyczne.



 zaburzenia emocjonalne i związana z nimi podatność na 
uzależnienia, 

 zaburzony rozwój osobowości,
 nadpobudliwość psychiczna, brak odporności na stres, 

uszkodzenia mózgu, 
 zaburzone oddziaływanie środowiska rodzinnego i 

szkolno-wychowawczego, 
 różnorodne niepowodzenia w życiu, 
 określona moda, 
 potrzeba odniesienia sukcesu, 
 zbyt mała ilość rozrywek, 
 brak atrakcyjnych zajęć, 
 ogólna dostępność środków uzależniających, 
 chęć zaspokojenia określonych potrzeb, 
 brak celów i perspektyw.



PAPIEROSY

ALKOHOL

NARKOTYKI



 Chęć udowodnienia innym że jestem 
„dorosły” 

 Chęć czucia się „dorosłym”
 Myślenie, że to poprawi nasze samopoczucie
 Chęć zapomnienia o swoich problemach
 Chęć chodź przez chwilę poczuć się kimś 

innym
 Aby się pobudzić i odstresować 
 Aby dodać sobie odwagi i pewności siebie
 Zwykła ciekawość 



 Papierosy to najczęstsza przyczyna zgonów. 
Substancje smoliste występujące w 
papierosach powodują różne rodzaje 
nowotworów oraz zaburzenia pracy układu 
oddechowego.

 W młodym wieku powoduje zahamowanie 
wzrostu i zaburzenia rozwoju szarych 
komórek co powoduje osiąganie gorszych 
wyników w nauce. 



❑ Różnego rodzaju choroby:

❑Choroby układu pokarmowego – śluzówka, 
wątroba, trzustka

❑Choroby układu nerwowego

❑Choroby układu odpornościowego – węzły 
chłonne, grasica, śledziona, szpik kostny

❑Choroby układu krążenia- nadciśnienie, 
zaburzenie rytmu serca, choroba wieńcowa, 
choroby naczyń mózgowych



❑ Konopie indyjskie

❑ Amfetamina

❑ Kokaina

❑ Crack

❑ Heroina

❑ LSD

❑ Extasy

❑ Opium



 Zaburzenia świadomości

 Niewydolność serca 

 Uszkodzenia narządów- szczególnie mózgu

 Halucynacje

 Stany lękowe

 Myśli samobójcze

 Depresja i choroby psychiczne

 HIV a później AIDS

 Niewydolność oddechowa



Napoje energetyczne to drinki, 
które składają się z dużej ilości 
cukru, przez co podnoszą poziom 
cukru we krwi. Innymi ważnymi 
składnikami tych napojów są m.in. 
tauryna i kofeina, które działają 
pobudzająco na organizm.



 Napoje energetyczne są przeznaczone 
dla osób wykonujących krótkotrwałą 
wzmożoną aktywność fizyczna i 
umysłową – sportowców, studentów, 
klubowiczów. Należy jednak uważać, 
bo drinki energetyczne nie zawsze są 
bezpieczne – połączone z alkoholem 
mogą doprowadzić nawet do śmierci.



 łączenie napojów energetycznych z 
alkoholem może prowadzić do 
niewydolności serca, przytłumienia 
ośrodkowego układu nerwowego, 
a w skrajnych przypadkach nawet do 
śmierci.



Sterydy



1. Sterydy, to leki używane często np. do walki z 
rozwijającym się stanem zapalnym.

Są to substancje naturalnie występujące w 
organizmie, które mają ogromne znaczenie dla 
prawidłowego funkcjonowania organizmu. Biorą 
udział w wielu procesach fizjologicznych.

2. Sterydy anaboliczne są stosowane w dopingu 
sportowym. Nazwa ta jest stosowana do określenia 
grupy związków chemicznych pozwalających na 
sterowanie anabolizmem organizmu. Tzw. 
„anaboliki” są niebezpieczne dla organizmu.



 pojawieniem się trądziku,
 zmian zwyrodnieniowych stawów, 
 zakrzepicy,
 nadciśnienia, 
 uszkodzeń wątroby, nerek
 zmniejszają produkcję testosteronu,
 u kobiet wywołują zaburzenia cyklu 

miesiączkowego,
 Niepłodność, 
 wyraźnie zmienia się wygląd osób przyjmujących 

takie środki – pojawia się bujne owłosienie, 
trądzik i inne zmiany skórne,

 obrzęki i bolesne skurcze mięśni.



Dzielimy je na dwie grupy:

1. Produkty ,,kolekcjonerskie” -
pochodzenia chemicznego,

2. Produkty pochodzenia 
naturalnego – najczęściej w formie 
mieszanki suszu roślinnego.



To zamienniki narkotyków, 
gdyż działają na człowieka w 
bardzo podobny sposób jak 
prawdziwe narkotyki. 



Dopalacze mają działanie 
psychodeliczne, halucynogenne, a 
także mogą działać stymulująco na 
mózg, poprawiać samopoczucie, 
możliwości intelektualne, zwiększać 
energię oraz zdolność przyswajania 
sobie nowych informacji.



Dopalacze w swoim składzie zawierają 
niebezpieczne i pochodzące z 
niewiadomego źródła używki, w swej 
budowie są bardziej złożone niż 
narkotyki, co powoduje dużo działań 
niepożądanych a zarazem są gorzej 
przyswajalne przez organizm, niżeli 
narkotyki.



❑porażenie ośrodka oddechowego i ośrodka 
krążenia,

❑ zaburzenia rytmu serca, a także skoki 
ciśnienia prowadzące do utraty przytomności,

❑ udar mózgu, 

❑zawał serca. 

❑ depresja, prowadząca na leczenie odwykowe 
do klinik psychiatrycznych.



,,Tylko słabi gracze 
biorą dopalacze’’ 



Skutkami uzależnień są: niekorzystny wpływ na 
zdrowie, schodzenie na dalszy plan codziennych 
czynności oraz celów życiowych, uzależnienie 
może powodować niską samoocenę, obniżenie 
samokontroli oraz brak zaufania do samego siebie, 
zakłócenie prawidłowego funkcjonowania rodziny, 
zaburzenia w obszarze ról i funkcji pełnionych w 
rodzinie, przemoc w rodzinie, utrata pracy i 
dochodów, stracenie oszczędności, wydatki na 
leczenie odwykowe, związanie się z grupami 
przestępczymi, agresja i przemoc.



❖ Wiedząc, że wszystkie używki prowadzą do uzależnienia 
powinniśmy kategorycznie odmówić ich przyjmowania. 

❖ Noszenie oznakowań typu: „nie palę”, „nie piję” daje znać 
otoczeniu, że nie należy nas do tego namawiać.

❖ Pamiętajmy, że używki nie dają nam nic dobrego lecz 
tylko trują nasz organizm a także organizm innych ludzi. 

❖ Alkohol i papierosy powinny być sprzedawane tylko 
osobom pełnoletnim a sprzedawanie nieletnim powinno 
być karane. 

❖ Powinno być dużo akcji społecznych uświadamiających 
młodzieży jakie spustoszenia w ich organizmie powodują 
używki. 

❖ Pomoże nam też ćwiczenie własnej indywidualności i 
własnego zdania a nie uleganie presji.


