
 

   Uzależnieniom          

        mówimy  

         STOP 



                     Uzależnienia 
Nałóg to uzależnienie, przymusowe przyjmowanie substancji uzależniającej, 

psychiczne i fizyczne  przyzwyczajenie się do tej substancji. Powoduje negatywne 

skutki zdrowotne i społeczne 

            Narkotyki           Papierosy        Alkohol            Komputer 

                                                                                                                   

                       



 

          Popularne mity związane z alkoholem 

 
1.ALKOHOL POPRAWIA NASTRÓJ I ROZWIĄZUJE PROBLEMY.TAK NAPRAWDĘ TO NIE 

ROZWIĄZUJEŻADNEGO PROBLEMU , A JESZCZEBARDZIEJ JE KOMPLIKUJE. ALKOHOL TYLKO NA 

KRÓTKO PORAWIA NASTÓJ, AOSTATECZNIE PROWADZI DO CIĘŻKICH ZABURZEŃ PSYCHICZNYCH. 

2. WSZYSCY PIJĄ TO POWSZECHNE ZJAWISKOTO STWIERDZENIE JEST NIEPRAWDZIWE BO W USA 

50% KOBIET I 28%MĘŻCZYZN W OGÓLE NIE PIJE. W POLSCE 12,4% MĘŻCZYZN I 26% 

KOBIETDEKLAROWAŁO CAŁKOWITĄ ABSTYNENCJĘ. 

3. ALKOHOL JEST LEKARSTWEM NA WIELE DOLEGLIWOŚCITEN PRZESĄD WYWODZI SIĘ Z PODAŃ 

LUDOWYCH, UTRZYMUJĄCYCH, ŻE NAPOJEALKOHOLOWE Z DODATKIEM RÓŻNYCH DOMIESZEK 

(MIÓD, ZIÓŁ, PIEPRZU) POMAGAJĄ WCHOROBACH. TYMCZASEM ALKOHOL POMOGA TYLKO 

ZNIEŚĆ BÓL I POWIERZCHOWNE OBJAWYCHOROBY, NIE USUWAJĄ JEDNAK PRZYCZYNY. 

4. „MOCNA GŁOWA” CHRONI PRZED ALKOHOLIZMEMJEST ODWROTNIE – TO TZW „MOCNA 

GŁOWA” SZYBKO SIĘ UZALEŻNIA. MOŻLIWOŚĆ WYPICIADUŻEJ ILOŚCI ALKOHOLU BEZ 

WIDOCZNYCH SKUTKÓW ZEWNĘTRZNYCH SKRACA FAZĘOSTRZEGAWCZĄ WCHODZENIA W 

CHOROBĘ (OBJAWY ZWIASTUNOWE) 

5.WYTRZEŻWIEJĘ, GDY NAPIJĘ SIĘ KAWY 

6. DUŻO WAŻĘ, WIĘC MOGĘ DOŻO WYPIĆ 

7.DUŻO ZJADŁEM, TO MOGĘ  DUŻO  WYPIĆ 



                                                            NARKOTYKI            

Potoczna nazwa niektórych substancji odurzających działających na ośrodkowy układ nerwowy. Przyjęta 

przez ONZ i INTERPOL klasyfikacja obejmuje 3rodzaje substancji:- Substancje działające uspokajająco na 

ośrodkowy układ nerwowy;- Substancje pobudzające ośrodkowy układ nerwowy;- Substancje wywołujące 

zaburzenia w ośrodkowym układzie nerwowym. 

 Narkotyki można również sklasyfikować wg pochodzenia i źródła surowca z którego są 

produkowane: 

- Naturalne – rośliny, krzewy, grzyby, kaktusy; 

- Syntetyczne – otrzymywane na drodze reakcji chemicznej; 

- Półsyntetyczne.  

 

Podział narkotyków w zależności od sposobów ich przyjmowania          

               

• Zastrzyki; 

• Płyny; 

• Wywary; 

• Proszki;                                                                    

• Tabletki; 

• Opary; 

• Substancje do inhalowania. 



 

NAJCZĘSTSZE POWODY SIĘGANIA PO 

NARKOTYKI TO: 

 

•  CIEKAWOŚĆ 

•  PRESJA KOLEGÓW I KOLEŻANEK 

•  ASPIROWANIE DO DOROSŁOŚCI 

•  NIEZADOWOLENIE Z SIEBIE I  

•  SWOJEGO   ŻYCIA 

•  KONFLIKTY I NAPIĘCIA  

•  WEWNĘTRZNE 

•  PROBLEMY W SZKOLE I W DOMU 

•  ROBIENIE NA PRZEKÓR DOROSŁYM 

•  BRAK ATRAKCYJNYCH SPOSOBÓW  

•  SPĘDZANIA CZASU 



          Tytoń, nikotynizm, palenie 

Tytoń stanowi podstawowy surowiec, z którego pochodzi nikotyna i od którego wywodzi się nałóg palenia 

zwany nikotynizmem. 

Palenie jest czynnością polegającą na spalaniu liści tytoniu i wdychaniu dymu papierosowego. Czynność ta, 

powtarzająca się systematycznie, prowadzi do uzależnienia się od nikotyny oraz innych związków 

chemicznych obecnych w dymie papierosowym. Tracimy wolność, zdrowie, ryzykujemy licznymi 

schorzeniami i utratą życia. 

Dlaczego uczniowie palą ???? 

- Z ciekawości                                                       

- Z chęci wyglądania doroślej 

- Z chęci  pokazania  swojej odwagi 

- Z powodu towarzystwa 

- Z nieumiejętności odmówienia 

- Z powodu oderwania się od świata          



                                                            Co grozi palaczowi 

                                                                              

                                          
                                         Udary mózgu                                           

 Choroby serca                            

                                                                                 Rozedma płuc 

                                 Nowotwory nerek 

Katarakta 

                                                                                   Nowotwór  krtani 

                                     Mniejsza potencja 

                                
 



  Dlaczego młodzi ludzie sięgają                       
                 po alkohol? 

• aby spróbować - z ciekawości, 

•  żeby przypodobać się otoczeniu, aby zaistnieć  

  w grupie, 

•  by stłumić wewnętrzny ból, i poczuć się lepiej,  

•  żeby zapomnieć o problemach i kłopotach, 

• ponieważ alkohol jest łatwo dostępny.  

                                          



               Uzależnienie internetowe  

Nowy rodzaj nałogu polegający na ustawicznym spędzaniu czasu 
na kontaktach z komputerem,  zwłaszcza z siecią Internet, 
charakteryzujący się wewnętrznym przymusem „bycia w sieci” 
osoby uzależnionej. 

                       



Najczęstsze zagrożenia, na jakie narażone są dzieci 

w Internecie: 
 kontakt z materiałami zawierającymi treści 

      nieodpowiednie do wieku dziecka 

 niebezpieczne kontakty 

 cyberprzemoc 

 nieświadome uczestniczenie w działaniach 

      niezgodnych  z prawem 

 nieświadome udostępnianie informacji (np. numerów 

     kart, adresów, haseł) 
 uzależnienie od Internetu, zaburzenie relacji                              

     z rówieśnikami w realnym świeci 

                                                  



        DOPALACZE 
 

Dostępne, legalne lub prawie legalne...,  

niby szkodliwe..., powodują uzależnienie,  

a w skrajnych przypadkach  

prowadzą do śmierci.  

 

 
 



 OBJAWY PO ZAŻYCIU DOPALACZY 

 Słaba koncentracja uwagi 
 Nudności  
 Wymioty 

 Senność  
 Apatia 

 Zawroty głowy, silne bóle głowy 

 Euforia 

 Gwałtowny przypływ energii 
 Kłopoty z oddychaniem 

 Duże wahania ciśnienia krwi 
 Zaburzenia równowagi  
 Przekrwione i wysuszone śluzówki 
 Brak reakcji źrenic na światło 

 Drżenie rąk 



MITY I FAKTY 
dotyczące dopalaczy 

MITY 

 Dopalacze są bezpieczną alternatywą dla narkotyków. 
 Dopalacze są wyrobami kolekcjonerskimi. 

 Dopalacze są legalne w całej Europie 

 

FAKTY 
 

 Dopalacze mogą uzależniać podobnie jak narkotyki. 

 Na opakowaniach dopalaczy widnieją wyraźne ostrzeżenia: „nie do spożycia przez ludzi” 

lub „w przypadku spożycia niezwłocznie udać się do lekarza”. Doświadczenie pokazuje, że 

kupujący wykorzystują je do bezpośredniej konsumpcji. 

 Wielka Brytania, Holandia są liberalne względem dopalaczy ale Szwecja, Belgia, 

Irlandia postępują restrykcyjnie, lista substancji zakazanych obejmuje większość 

składników dopalaczy.  

 



 


