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Jakie są rodzaje uzależnień?

Główne rodzaje uzależnień fizjologicznych to:

● alkoholizm
● uzależnienie od nikotyny
● narkomania
● substancje lotne



Alkoholizm



CHARAKTERYSTYKA 

Spożywanie zazwyczaj w dużych dawkach alkoholu przez alkoholika jest 
spowodowane przymusem o charakterze psychicznym i somatycznym, nie 
podlega jego woli, jednak możliwe jest jego powstrzymanie i utrzymanie 

abstynencji. Mechanizm powstawania uzależnienia nie jest do końca 
wyjaśniony, ale ma bezpośredni związek z ciągłym lub cyklicznym 

nadużywaniem alkoholu. Rodzaj napoju alkoholowego nie ma znaczenia -
człowiek nie uzależnia się od konkretnego piwa, wina, wódki, whisky czy 

koniaku, ale od zawartego w tych napojach alkoholu.





Objawy uzależnienia alkoholowego
Aby móc mówić o uzależnieniu od alkoholu, muszą wystąpić minimum trzy z następujących 

objawów:

● Silna, natrętna potrzeba spożywania alkoholu (głód alkoholowy).

● Upośledzona zdolność kontrolowania picia alkoholu (trudności w unikaniu rozpoczęcia 

picia, trudności w zakończeniu picia albo problemy z kontrolowaniem picia do wcześniej 

założonego poziomu).

● Picie alkoholu w celu złagodzenia albo zapobieżenia alkoholowemu zespołowi 

abstynencyjnemu oraz subiektywne poczucie skuteczności takiego postępowania.

● Objawy abstynencyjne (drżenia mięśniowe, nadciśnienie tętnicze, tachykardia, nudności, 

wymioty, biegunki, bezsenność, rozszerzenie źrenic, wysuszenie śluzówek, wzmożona 

potliwość, padaczka, zaburzenia snu, nastrój drażliwy lub obniżony, lęk).



PRZYCZYNY PICIA ALKOHOLU PRZEZ 
MŁODZIEŻ

Dlaczego młodzież sięga po alkohol? Przyczyn może być wiele. Jednym ze źródeł 
nadużywania alkoholu przez nastolatki są doświadczenia rodzinne. Dziecko alkoholika 
ma bardzo duże szanse, by samemu zostać alkoholikiem. Badania sugerują, że 
potomstwo wychowywane w domach, w których panuje alkohol, jest 4 razy bardziej 
narażone na rozwój choroby alkoholowej. Pijący alkohol rodzice stają się dla dzieci 
pierwszymi modelami zachowań. Nastolatek wychodzi z założenia: „Skoro ojciec pije, 
ja również mogę”.

https://portal.abczdrowie.pl/zespol-uzaleznienia-od-alkoholu
https://portal.abczdrowie.pl/fazy-alkoholizmu


Skutki spożywania alkoholu przez młodzież

Najpoważniejszym skutkiem nadużywania alkoholu przez młodzież jest fakt, że 
osoba nieletnia o wiele szybciej uzależnia się od alkoholu niż osoba dorosła. 
Rodzice niejednokrotnie pozwalają własnym dzieciom kosztować trunków przed 
ukończeniem przez nie 18 roku życia, wierząc, że w ten sposób unikną sytuacji, 
że młodzież będzie sięgała po alkohol poza domem. Polskie nastolatki stykają się 
z alkoholem po raz pierwszy najczęściej w przedziale 13-17 lat. Największą 
popularnością wśród młodzieży cieszy się piwo, potem wódka. Wiele nastolatków 
uważa, że od piwa nie można się uzależnić. Piwo stało się praktycznie stałym 
elementem spędzania wolnego czasu przez młodzież – na biwakach, na 
prywatkach, na dyskotekach. Konsumpcja piwa jest swego rodzaju modą.





Nikotynizm



Co to nikotynizm?

To uzależnienie od nikotyny, które prowadzi do przewlekłego zatrucia 
organizmu. Nikotynizm najczęściej powoduje schorzenia układu 
oddechowego, dlatego ponieważ najbardziej są narażone płuca – palaczowi 
grożą takie schorzenia jak: Przewlekła Obturacyjna Choroba Płuc (POChP), 
astma, rozedma, zapalenie oskrzeli a także nowotwór.Bardzo niebezpieczne 
jest również palenie bierne, czyli wdychanie dymu nikotynowego przez osoby 
przebywające w jednym pomieszczeniu z palaczem. Głównie chodzi tu o 
dzieci, które często są narażone na takie palenie.





Objawy uzależnienia nikotynizmu
Do najczęstszych jego objawów w przypadku uzależnienia od nikotyny można 

zaliczyć m.in.:

● głód nikotynowy (silną potrzebę sięgnięcia po papierosa),
● rozdrażnienie,

● irytację,
● niepokój,

● spadek koncentracji uwagi,
● zmęczenie,

● zaburzenia snu (zazwyczaj bezsenność),
● zaburzenia apetytu (zwykle jego zwiększenie).



Narkomania



Co to jest narkomania?

Narkomania to powszechnie znane uzależnienie od narkotyków, czyli 
substancji, które mają wpływ na czynności mózgu. Narkomania 
charakteryzuje się tak zwanym głodem narkotycznym, czyli fizycznym 
cierpieniem spowodowanym odstawieniem substancji, który prowadzi 
do zdobycia narkotyku za wszelką cenę.



Jakie są przyczyny uzależnienia od narkotyków?

● wzrost tolerancji na substancje odurzające (osoba uzależniona cały czas musi 
zwiększać dawki narkotyków, aby uzyskać efekt podobny do tego, który 

występował w przypadku pierwszych kontaktów z substancją psychoaktywną)
● sięganie po narkotyki mimo zauważenia nieprzyjemnych konsekwencji 

zdrowotnych, psychicznych i społecznych, do których one prowadzą
● skoncentrowanie się na zdobywaniu narkotyków (chory całą swoją energię 

poświęca na zdobywanie środków potrzebnych na zakup substancji 
odurzających)

● pojawienie się zespołu abstynencyjnego (drżenie rąk i mięśni, nadmierna 
potliwość, drażliwość, omamy, depresja, pogorszenie koncentracji, lęki)





Najpopularniejsze narkotyki

Do najczęściej zażywanych narkotyków zalicza się:

● marihuana -o skręty wyglądające podobnie do papierosów. Skręty zawierają 
suszone, zmielone kwiatostany konopi

● amfetamina -to związek chemiczny o działaniu psychoaktywnym i uzależniającym. 
Narkotyk ten najczęściej ma postać białego proszku, kryształków lub tabletek. 

● kokaina -to związek organiczny pozyskiwany z liści koki. Narkotyk najczęściej 
dostępny jest jako biały proszek lub krystaliczne płatki.

● LSD- to związek chemiczny o działaniu psychoaktywnym i uzależniającym. Narkotyk 
dostępny jest w formie małych znaczków z obrazkami.

● heroina- jest pochodną morfiny produkowanej z opium (mleczko makowe). Może 
przybrać postać białego, beżowego lub brązowego proszku (czysta heroina jest 

biała).



Jak można wyleczyć się z uzależnienia
Leczenie uzależnień to trudna kwestia. Każdy z nas jest inny i potrzebuje 
różnych bodźców. W związku z tym nie ma uniwersalnej metody leczenia 
uzależnień. Często stosowana jest wcześniej wspomniana terapia. Jednak 
wszystko zależy od tego, czy osoba uzależniona chce naprawić i zmienić swoje 
życie. Dlatego pierwszym krokiem do próby wyleczenia się, jest przyznanie 
się przed samym sobą, że ma się problem i chce się to zmienić. Jeśli chory 
zostanie zmuszony na przykład przez członka rodziny do chodzenia na terapię, 
a nie zrozumie swojego problemu, leczenie będzie miało charakter pozorny. 
Terapia to możliwość przywrócenia harmonii w życiu uzależnionego. Jednak 
trzeba być szczerym przed samym sobą i innymi, by mogło się to dokonać.





Każdy z nas może ulec zgubnym nawykom – od alkoholu, papierosów, 
narkotyków, jedzenia, wydawania pieniędzy.  Co pozwala uniknąć 

uzależnienia?

● Znajdź nowe sposoby na radzenie sobie ze stresem!

● Szukaj pomocy 

● Żyj tak aby być szczęśliwym

● Żyj z pasją

● Miej świadomość rodzinnych skłonności od uzależnień



WYKONALI: KAMIL KANIA I ŁUKASZ WIECZOREK

KONIEC!
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