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Uzależnienie fizjologiczne

 Uzależnienie fizjologiczne, zwane też czasem fizycznym, to nabyta silna 
potrzeba stałego zażywania jakiejś substancji odczuwana jako szereg 
dolegliwości fizycznych (np. bóle, biegunki, uczucie zimna, wymioty, 
drżenia mięśni, bezsenność). Zaprzestanie jej zażywania (odstawienie) 
prowadzi do wystąpienia zespołu objawów, które określa się jako zespół 
abstynencyjny (zespół z odstawienia). W leczeniu stosowana jest 
detoksykacja, czyli odtrucie.



Substancje

Grupa substancji, których nadużywanie prowadzi do uzależnienia fizjologicznego
jest niewielka. Najważniejsze z nich to (w nawiasie nazwa choroby
polegającej na uzależnieniu od danej substancji):

 Nikotyna (Nikotynizm) – najpowszechniejsze uzależnienie fizjologiczne na
świecie

 Alkohol etylowy (Alkoholizm)
 Opioidy (heroina i morfina)
 Barbiturany (pochodne kwasu barbiturowego) stosowane jako leki nasenne.
 niektóre steroidy (zwane niesłusznie sterydami)

Do uzależnienia fizjologicznego nie prowadzą amfetamina (zdania badaczy
są podzielone), LSD, kofeina, THC ani wiele innych substancji
psychoaktywnych stosowanych rekreacyjnie.

Ciekawym przykładem wywoływania czystej zależności fizjologicznej przy braku
psychicznej są niektóre pochodne steroidów. Zależność ta jest na tyle silna, iż
leków tych nie można odstawić nagle, gdyż może zagrozić to życiu
pacjenta.



Uzależnienie psychiczne

 Uzależnienie psychiczneto stan, w którym osoba dotknięta tą
chorobą nie potrafi bez pomocy z zewnątrz przerwać
zachowań kompulsywnych związanych ze zdobywaniem i
konsumpcją. Nieleczona zależność psychiczna od substancji
chemicznych prowadzi najczęściej do więzienia, szpitala
psychiatrycznego, a w końcu i śmierci. Obecnie nie są znane
skuteczne metody leczenia uzależnienia psychicznego od 
substancji chemicznych. Możliwe jest zatrzymanie
kompulsywnych zachowań ale nie całkowite wyleczenie.

 Mimo mylącej nazwy, uzależnienie psychiczne ma swoje
fizyczne (neurologiczne) podłoże i jest tak samo realne jak
uzależnienie fizjologiczne z tą różnicą, że zmiany które
powoduje nie cofają się samoistnie, albo cofają się bardzo
wolno w skali życia osobnika.



Uzależnienie 
Społeczne
 Uzależnienie społeczne (socjologiczne), 

wiąże się z zażywaniem środków 
toksycznych pod wpływem panującej 
mody lub w grupie ludzi podobnych do 
siebie (np. hippisów), w kręgach młodzieży z 
tzw. subkultur. Istotą zjawiska jest bardzo 
silne uzależnienie od grupy, co pociąga za 
sobą bezwzględne respektowanie 
panujących w niej zasad i obyczajów. 
Ponadto osoba uzależniona, w miarę 
pogłębiania się choroby rezygnuje z 
ważnych dla siebie wcześniej aktywności, 
wypada z ról społecznych (utrata pracy, 
usunięcie ze szkoły, konflikty w rodzinie, zanik 
zainteresowań, zawężenie kontaktów do 
grupy narkomańskiej). Następuje coraz 
większa marginalizacja i najczęściej również 
kryminalizacja środowiska, w którym obraca
się uzależniony.



Koniec

 Dziękuję za obejrzenie
prezentcji :)
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