
KLASY VII – WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE 

PRZECZYTAJ! 

Uzależnienia-  część 1  
„Kontroluję to, co robię. W każdej chwili mogę przestać, ale robię to, bo sprawia mi 

przyjemność.” W taki sposób rozumują ludzie uzależnieni, niezdolni do rezygnacji 

z zażywania substancji lub wykonywania czynności, które pozwalają zapomnieć 

o codziennych trudnościach. Uzależnienia zaczynają się niewinnie: jeden kieliszek, jeden 

papieros, jeszcze godzinka przy komputerze 
 

 

Już wiesz 

 zdrowie jest wartością, którą należy chronić; 

 o stanie zdrowia w dużym stopniu decydują życiowe wybory człowieka. 

Nauczysz się 

 wyjaśniać, co to jest uzależnienie; 

 opisywać mechanizm uzależnienia i jego etapy; 

 przedstawiać negatywne skutki zdrowotne narkomanii, alkoholizmu, nikotynizmu i lekomanii 

oraz uzależnień psychicznych; 

 wyjaśniać, dlaczego nie należy bez potrzeby zażywać leków. 

 

Człowiek od wieków używa różnych substancji chemicznych, tzw. używek, które wpływają 

na jego nastrój, samopoczucie i postrzeganie rzeczywistości. Są wśród nich zarówno 

substancje powszechnie stosowane i akceptowane, jak kofeina zawarta w kawie czy teina – 

składnik herbaty oraz substancje szkodliwe, jak nikotyna. Do substancji niebezpiecznych 

zaliczany jest spożywany w większych ilościach alkohol oraz środki, których zażywanie jest 

zabronione. Do tych ostatnich należą substancje trwale wpływające na zdrowie: dopalacze, 

leki stosowane niezgodnie z zaleceniami, narkotyki. Wszystkie z nich mogą stać się 

środkami uzależniającymi, w niektórych przypadkach tak silnymi, że aby je zdobyć, osoby 



uzależnione mogą posuwać się do kradzieży i innych przestępstw. Uzależnienie jest rodzajem 

choroby. 

W procesie tym można wyróżnić etapy: 

 eksperymentowanie – początkowo osoby są ciekawe skutków działania danej substancji i są 

przekonane o tym, że mogą ją zażyć raz bądź kilka razy, a potem z niej zupełnie 

zrezygnować; niestety pierwsze próby często prowadzą do zażywania okazjonalnego; 

 zażywanie okazjonalne – używki przyjmowane są na przykład podczas spotkań 

z przyjaciółmi, a ich zażywanie daje poczucie integracji z grupą oraz akceptacji, i powtarza 

się podczas kolejnych spotkań; 

 zażywanie regularne – zażywanie staje się częścią życia, wykorzystywane jest do osiągnięcia 

przyjemności; na tym etapie osoby są już uzależnione psychicznie, choć nieświadome tego 

faktu – wciąż wierzą, że mogą w każdej chwili zrezygnować z używki; 

 uzależnienie – ilości używek przyjmowanych do tej pory stają się niewystarczające, więc 

chorzy sięgają po większe dawki bądź silniejsze środki; do uzależnienia psychicznego dołącza 

uzależnienie fizjologiczne – reakcja organizmu na odstawienie, która powoduje bardzo złe 

samopoczucie: bóle głowy, mięśni, poczucie rozbicia, niepokój, a nawet agresję; jednym 

z pierwszych narządów uszkadzanych przez używki jest wątroba, narząd odpowiedzialny za 

neutralizowanie trucizn. 

 

Narkotyki są niebezpiecznymi środkami uzależniającymi. Zażywane regularnie prowadzą do 

silnego uzależnienia fizjologicznego i psychicznego nazywanego narkomanią. Środkami 

o działaniu narkotycznym są różne substancje pochodzenia roślinnego oraz otrzymywane 

syntetycznie. Według WHO zalicza się do nich również alkohol i nikotynę. Narkotyki 

wyniszczają wątrobę i nerki, degenerują tkankę mózgową, a tym samym zaburzają pracę 

mózgu, ograniczają sprawność myślenia i zapamiętywania oraz wywołują negatywne zmiany 

w zachowaniu. W zależności od rodzaju substancji, narkotyki mogą powodować nienaturalny 

stan pobudzenia, omamy i halucynacje lub obniżać aktywność organizmu. 

Przedawkowanie narkotyku może prowadzić do śmierci. Ponadto, częste wśród narkomanów 

używanie tych samych igieł i strzykawek do aplikacji substancji odurzających sprzyja 

przenoszeniu wirusa HIV oraz wirusów wywołujących zapalenie wątroby typu B i C. 

Uwaga! 
 Nie wierz zapewnieniom, że przy pierwszym kontakcie z narkotykiem nie można się 

uzależnić! Takie kłamstwa mówią często osoby, którym zależy na tym, żeby sprzedać ci 

narkotyk. Już po pierwszym zażyciu narkotyku może pojawić się uzależnienie psychiczne, 

które objawia się trudną do opanowania chęcią wzięcia następnej dawki. 

 Nigdy nie zażywaj żadnych substancji, co do których nie masz pewności, skąd pochodzą 

i jakie mają właściwości. 
 
 

https://epodreczniki.pl/a/uzaleznienia/Do63k2pYq#Do63k2pYq_pl_main_concept_1
https://epodreczniki.pl/a/uzaleznienia/Do63k2pYq#Do63k2pYq_pl_main_concept_3
https://epodreczniki.pl/a/uzaleznienia/Do63k2pYq#Do63k2pYq_pl_main_concept_4


 
 

Narkotyki zawarte są także w tzw. dopalaczach. Są to środki uzależniające, które zawierają 

substancje psychoaktywne, czyli zmieniające funkcjonowanie układu nerwowego. Po ich 

zażyciu zmienia się nastrój i zachowanie człowieka. Mogą powodować uczucie niepokoju, 

bóle głowy, dezorientację, silne halucynacje i urojenia, a nawet ataki szału. Składają się one 

zwykle z  substancji, których wpływ na organizm nie został jeszcze poznany, w związku 

z czym nieznany jest także sposób leczenia osób zatrutych nimi ani sposób terapii 

wywołanego przez nie nałogu. Szczególnie niebezpieczne jest zażywanie takich środków 

równocześnie z alkoholem lub lekami. 

 

U osób wdychających opary rozpuszczalników, klejów czy lakierów mogą wystąpić poważne 

zaburzenia zachowania, prowadzące do zmiany osobowości. Substancje te uszkadzają układ 

nerwowy i mięśniowy oraz powodują zaburzenia rytmu serca aż do całkowitego zatrzymania. 

 

 


