WSPÓŁCZESNE
UZALEŻNIENIA U
MŁODZIEŻY, ICH
WPŁYW NA ZDROWIE I
SPOSOBY RADZENIA
SOBIE Z NIMI.

W ramach projektu „Promocja i
profilaktyka chorób układu
oddechowego dla mieszkańców
Powiatu Nidzickiego“
finansowanego ze środków
Norweskiego Mechanizmu
Finansowego 2009-2014 oraz
budżetu państwa.

CZYM WŁAŚCIWIE SĄ
UZALEŻNIENIA?
•

Uzależnienie, jest to odczuwalny przez
jednostkę nacisk zażywania określonych środków,
które mogą wywoływać niebezpieczne dla zdrowia
lub życia skutki. To bardzo silnie odczuwana
potrzeba zażywania jakiejś substancji lub
wykonywania jakiejś czynności.

3 TYPY
UZALEŻNIEŃ
Fizjologiczne
Psychiczne
Społeczne

NAJPOPULARNIEJSZE SUBSTANCJE
UZALEŻNIAJĄCE
~alkohol ~nikotyna ~narkotyki

ALKOHOLIZM!
●

●

Alkohol Jest to najbardziej rozpowszechniona substancja
psychoaktywna używana przez młodzież. Picie i upijanie się
młodych ludzi jest dużym problemem współczesności, a bardzo
często uzależnienie spowodowane jest zbyt wczesnym
spróbowaniem alkoholu.
Organizm młody nadal rozwija się i rośnie. Picie alkoholu przed
okresem dojrzewania i w jego trakcie może znacznie wpłynąć na
jego rozwój zarówno psychiczny jak i fizyczny, utrudniać uczenie
się, a także zaburzać prawidłowe relacje interpersonalne. Należy
pamiętać, że nawet mała dawka alkoholu silniej oddziałuje na
organizm młodego człowieka niż na organizm osoby starszej.
Młodzi ludzie są szczególnie podatni na doznawanie szkód
psychicznych, społecznych i emocjonalnych wynikających ze
spożywania alkoholu.

TYPY ALKOHOLIZMU

alfa - uzależnienie od alkoholu ma wymiar psychiczny
beta - spożywania alkoholu wywołuje pewne
konsekwencje fizyczne
gamma - organizm wykazuje coraz większą tolerancję
na alkohol, czego konsekwencją jest coraz większa
ilość spożywanego alkoholu
delta - jednostka ma trudności z utrzymaniem
abstynencji przez dłuższy okres czasu, następuje
stały wzrost poziomu alkoholu w organizmie
epsilon - jednostka raz na jakiś czas spożywa duże
ilości alkoholu

STYLE PICIA
neurasteniczny - jednostka spożywa niezbyt duże ilości alkoholu, a
częsta przyczyną picia jest zmęczenie, zły humor, zdenerwowanie
kontaktywny - jednostka spożywa alkohol w towarzystwie, aby
umocnić lub polepszyć relacje interpersonalne z innymi ludźmi
dionizyjski - jednostka spożywa duże ilości alkoholu, chce
zapomnieć o rzeczywistości, uzyskać stan zamroczenia, przeżyć coś
niecodziennego
heroiczny - jednostka spożywa duże ilości alkoholu i w ten sposób
ma poczucie uzyskanej mocy, taki styl picia często prowadzi do
agresji i wybryków chuligańskich
samobójczy - jednostka pije po to, aby zapomnieć o tym, co ją boli
i co jest dla niej nieprzyjemne

PRZYCZYNY
ALKOHOLIZMU
czynniki indywidualne - indywidualna skłonności
do popadania w nałogi, stres, kryzysy w życiu,
drażliwość
czynniki demograficzne - płeć, wiek
czynniki społeczno - kulturowe - miejsce
zamieszkania, wykształcenie, pozycja
społeczna

Wpływ alkoholu na zdrowie

NARKOMANIA
•

Narkomania to zażywanie środków chemicznych w celu
osiagnięcia stanu odurzenia, charakteryzujące się
wewnętrznym przymusem. Narkomania może mieć charakter
medyczny lub społeczno - kulturowy. W ustawie dotyczącej
zapobiegania narkomanii możemy przeczytać, że narkomania to
okresowe lub ciągłe zażywanie środków odurzających,
psychotropowych lub zastępczych, które może prowadzić do
trwałego uzależnienia się od tych środków. Środki odurzające
(lub psychotropowe) to wszelkie specyfiki naturalne lub
sztuczne, które w określony sposób działają na układ nerwowy,
a ich lista jest ustalana przez Ministerstwo Zdrowia.
Natomiast środki zastępcze to wszelkie substancje zażywane
w zastępstwie środków odurzających.

PRZYCZYNY NARKOMANII
ciekawość
chęć zbadania wpływu narkotyków na
organizm
wpływ grupy rówieśniczej
sytuacje stresujące i mała odporność na
stres
duża dostępność środków odurzających
sytuacja kulturowa i społeczno - polityczna

Narkotyki mogą także wywołać schorzenia
takie, jak:
•

napady padaczkowe,

•

udar mózgu,

•

zawał serca,

•

uszkodzenia nerek,

•

uszkodzenia wątroby.

Uzależnienia od narkotyków wywołują chęć
sięgania po coraz większe dawki. Może to
doprowadzić do przedawkowania i silnego
zatrucia, a nawet do śmierci.

Sposoby radzenia sobie z
alkoholizmem i narkomanią
1) Nie bój się mówić nie: Czasami obawa przed
negatywną reakcją ze strony znajomych
powstrzymuje nas od robienia tego, co sami
uznajemy za słuszne. To naprawdę proste, może
się wydawać, że „wszyscy tak robią", ale to nie
jest prawda. Nie pozwól, aby ktoś inny podjął
decyzję za Ciebie. Jeśli ktoś namawia Cię do
zrobienia czegoś, co nie jest dla Ciebie dobre,
masz prawo powiedzieć nie, masz prawo nie
podawać powodu i masz prawo po prostu
odejść .

2) Nawiązuj dobre relacje ze znajomymi i unikaj środowiska, gdzie
rówieśnicy wywierają negatywną presję: Zwróć uwagę na to, z kim
się spotykasz . Jeśli wśród twoich znajomych większość pije
alkohol lub używa narkotyki, aby się odurzać, może warto pomyśleć
o nawiązaniu nowych przyjaźni. Kontynuowanie znajomości, w
których ludzie regularnie używają alkoholu, marihuany, leków
nieprzepisanych przez lekarza, może sprawić, że te problemy
zaczną dotyczyć również Ciebie. Nie musisz robić tego, co inni,
aby mieć dobre relacje z ludźmi.

3) Dbaj o relacje z rodzicami lub innymi dorosłymi osobami: To
ważne, czy dorastasz wśród ludzi, na których można polegać, z
którymi można porozmawiać o życiu, o wyzwaniach i swoich
decyzjach dotyczących alkoholu i narkotyków. Możliwość
skorzystania z doświadczeń życiowych oraz przyjęcia szerszej
perspektywy może okazać się bezcenna .

4) Ciesz się życiem i rób to, co kochasz – bez dodawania alkoholu i
narkotyków: Dowiedz się, jak cieszyć się życiem i kontaktem z ludźmi
w twoim otoczeniu , bez używania substancji zmieniających
świadomość. Alkohol i narkotyki mogą zmienić to, kim jesteś,
ograniczyć Twój potencjał i skomplikować Ci życie . Zbyt często nuda
to tylko pretekst. Wyjdź na zewnątrz, bądź aktywny w szkole i w
swoim środowisku. Zaangażuj się w muzykę, sport, sztukę lub pracę w
niepełnym wymiarze godzin. Praca w charakterze wolontariusza to
świetny sposób, aby uzyskać życiową perspektywę.

5) Przestrzegaj zasad panujących w rodzinie dotyczących alkoholu i
narkotyków: kiedy dorastasz i chcesz przejmować większą kontrolę nad
swoim życiem, zaufanie i szacunek rodziców jest bardzo ważne. Nie
pozwól, aby alkohol i narkotyki stanęły między Tobą i Twoimi
rodzicami. Rozmowa z mamą i tatą na temat alkoholu i narkotyków
może być bardzo pomocna.

6) Bądź wzorem i dawaj dobry przykład: Nie
zapominaj, że to, co robisz, jest ważniejsze niż to,
co mówisz! Ustaw fundament i kierunek swojego życia
– dokąd zmierzasz?
7) Planuj i myśl do przodu: imprezę lub wyjście z
przyjaciółmi trzeba planować z wyprzedzeniem.
Trzeba chronić siebie, aby nie stać się ofiarą
czyjegoś problemu z alkoholem lub narkotykami .
Upewnij się, że jest ktoś, do kogo możesz zadzwonić,
w dzień i w nocy, bez względu na powód. Możesz
zaoferować to samo swoim znajomym.

8) Weź odpowiedzialność za siebie: weź
odpowiedzialność za swoje życie, zdrowie
i bezpieczeństwo. To cudowne uczucie,
kiedy masz wpływ na to, jak przebiega
twoje wchodzenie w dorosłość i jakie
decyzje podejmujesz.
9) Uzyskaj pomoc: Jeśli Ty lub ktoś,
kogo znasz, ma kłopoty z alkoholem lub
narkotykami , skorzystaj z pomocy. Nie
czekaj. Nie jesteś sam/a.

NIKOTYNIZM
Nikotynizm to uzależnienie od nikotyny prowadzące do przewlekłego
zatrucia organizmu. Mimo, że poziom wiedzy na temat szkodliwości
palenia papierosów nie jest wcale niski, a wręcz wciąż rośnie, to nie ma
to odzwierciedlenia w spadku liczby palaczy. Przeciwnie. Choć w wielu
krajach palenie staje się niemodne, liczba palących osób na świecie stale
rośnie. Uzależnionych od nikotyny jest 2,3 miliarda osób*. W Polsce –
8,8 miliona**.

Dlaczego dzieci zaczynają palić?

Czasem jest to ciekawość, czasem chęć zrobienia czegoś zabronionego ,
niektórym wydaje się, że palenie oznacza dorosłość. W wielu przypadkach
rozpoczęcie palenia wiąże się z presją środowiska palących kolegów,
rodzeństwa czy rodziców. Istotnego wsparcia dostarczają reklamy
dowodzące, że palenie jest „cool”. Kiedy pierwszy raz sięga się po
papierosa, palenie wydaje się obrzydliwe – dym gryzie w gardło, pojawia się
kaszel, płuca próbują się bronić - nasz organizm jest mądry i rozpoznaje,
że jest zatruwany.

Czym jest papieros?

Zanim powstanie papieros, do tytoniu dodaje się wiele aromatów, a
także substancji konserwujących, często o nieznanym, utajnionym
przez producentów składzie chemicznym. Na przykład specjalne sole
powodują, że papieros stale się tli, amoniak zmieniając pH, biologicznie
uaktywnia nikotynę, cukier i lukrecja poprawiają smak, a gliceryna
dłużej zachowuje świeżość tytoniu. Tak chemicznie „spreparowany”
papieros dostarcza palaczowi substancji uzależniającej – nikotyny oraz
4tys. innych toksycznych związków chemicznych, w tym 40 substancji
o działaniu rakotwórczym.

Szkodliwość dymu tytoniowego jest zdeterminowana jego składem
chemicznym, który zależny jest m.in. od:
Gatunku i jakości tytoniu
Rodzaj oraz wilgotność krajanki tytoniowej wpływa na smak
papierosów. Suche papierosy emitują co najmniej dwa razy więcej
nikotyny niż wilgotne.
Rodzaju papierosów
W sprzedaży dostępne są papierosy cienkie, grube, o różnym
stężeniu nikotyny i substancji smolistych, z różnymi filtrami lub
specjalnymi odpowietrznikami na ustnikach.
Temperatury żarzenia krajanki tytoniowej
Wzrost temperatury – podczas szybkiego i głębokiego zaciągania
się dymem – powoduje zwiększenie emisji substancji szkodliwych.
Dodatków chemicznych i konserwantów
Dla uzyskania odpowiedniego smaku i aromatu producenci dodają
spectrum różnych szkodliwych substancji przy produkcji
papierosów.

Wpływ palenia na narządy człowieka:
Wchłanianie dymu tytoniowego zachodzi głównie w układzie
oddechowym, a także w przewodzie pokarmowym jako
rezultat połykania m.in. śliny. Składniki dymu przenikają do
krwiobiegu i są rozprowadzane po całym organizmie. Zły
wpływ dymu tytoniowego obserwowany jest nie tylko w
obrębie jamy ustnej czy płuc, ale także we wszystkich
innych narządach, np. w pęcherzu moczowym, trzustce,
narządach rodnych itp. Wykazano również zaburzenia
funkcjonowania narządu wzroku i uszkodzenia formującego
się płodu.

LEKOMANIA
Lekozależność jest stosunkowo nowym nałogiem.
Pęd za cudownymi specyfikami rozpoczął się na
zachodzie w latach 60-tych XX wieku wraz z
odkryciem nowych leków uspokajających.
Lekomania jest nałogiem „niewidocznym”. Bardzo
łatwo można ukryć się z tym nałogiem, wiele
leków można swobodnie i
tanio kupić.

POWODY PRZYJMOWANIA LEKÓW
-niska samoocena, uciekanie się do leków w celu podniesienia
swojej wartości
-próba poradzenia sobie z trudnymi sytuacjami w szkole czy w
domu
-zachęta ze strony znajomych
-nuda, nie ma się czym zająć
-dla osiągnięcia lepszej zabawy
-chęć dorównania innym
-ciekawość, chęć spróbowania rzeczy nowych
-łatwy dostęp i przystępna cena
-chęć zwiększenia swojej wydolności psychofizycznej
-chęć przeżycia przyjemności, uzyskanie lepszego samopoczucia
-zbyt duże obciążenie nauką i rywalizacja o sukcesy w szkole

NADUŻYWANIE LEKÓW prowadzi do:
-degeneracji psychicznej
-zaburzeń najwyższych czynności umysłowych, myślenia, pamięci
-wyniszczenia organizmu
-uszkodzenia narządów wewnętrznych
-zaburzeń ze strony układu nerwowego
-zaawansowana próchnica zębów, zmiany zapalne skóry
-nadużywanie leków nasennych prowadzi do osłabienia napięcia mięśniowego,
poczucia nieustannego zmęczenia
-nadużywanie leków uspokajających prowadzi do zawrotów głowy, niewyraźnej
mowy
-stosowanie kilku leków może być przyczyna wielu niebezpiecznych interakcji
środków leczniczych w organizmie,
zaciemnienia obrazu choroby, opóźnienia właściwego rozpoznania i leczeni
-zażycie silnych środków przeciwbólowych utrudnia chirurgowi rozpoznanie
ostrego zapalenia wyrostka robaczkowego,
urologowi kamicy układu moczowego, interniście zawału mięśnia sercowego
-przedawkowanie Paracetamolu może doprowadzić do ciężkiego zatrucia, a w
konsekwencji do uszkodzenia wątroby

OGÓLNE SKUTKI UZALEŻNIEŃ

fizyczne - niekorzystny wpływ na zdrowie; może być to wpływ bezpośredni (np.
nieprawidłowe funkcjonowanie układu krążenia, pokarmowego, oddechowego,
nerwowego) lub pośredni (uzależnienia mogą powodować złą dietę, zaprzestanie
dbania o siebie, czego konsekwencja może być stan chorobowy)

psychologiczne - nałóg staje się najważniejszym elementem życia, w wyniku czego na
dalszy plan schodzą codzienne czynności oraz cele życiowe; uzależnienie może
powodować niską samoocenę, obniżenie samokontroli oraz brak zaufania do samego
siebie
pedagogiczne - można wyróżnić tu skutki rodzinne (zakłócenie prawidłowego
funkcjonowania rodziny, zaburzenia w obszarze ról i funkcji pełnionych w rodzinie,
przemoc w rodzinie), kryminologiczne (uzależnienia mogą być źródłem
przestępczości); występuje tu czynnik wiktymizacji - jednostki uzależnione są w
większym stopniu narażone na działania przestępcze skierowane przeciwko nim
społeczne - konsekwencją uzależnień może być utrata pracy i dochodów, stracenie
oszczędności, wydatki na leczenie odwykowe, zniszczenie związków międzyludzkich i
więzi interpersonalnych, związanie się z grupami przestępczymi, agresja i przemoc

SZUKASZ POMOCY??
TU ZNAJDZIESZ ADRESY
PLACÓWEK UDZIELAJĄCYCH
POMOCY W ZAKRESIE
UZALEŻNIEŃ
file:///C:/Users/Marcin/Download
s/Informator%20Hazard.pdf

Dla Rodziców
Rodzice, którzy mają dobry kontakt z dzieckiem mają większą szansę, aby uchronić je przed
uzależnieniami. Budowanie kontaktu, wiarygodność i rzetelna wiedza to ważne elementy w
relacji między rodzicem a dzieckiem. Dzieci w okresie dojrzewania potrzebują poczucia więzi i
przynależności do rodziny, wspierania poczucia własnej wartości, wiarygodności rodziców,
sprawiedliwego traktowania, poszanowania intymności i dyskrecji oraz stanowczości w ważnych
sprawach.
Im lepszy kontakt między rodzicem a dzieckiem, tym większa szansa, że rodzic zauważy
niepokojące objawy u dziecka, takie jak:
✔

oddalanie się od rodziny;
łopoty w szkole, których wcześniej nie było np. wagary;

✔

rozdrażnienie, niecierpliwość, agresja;

✔

unikanie rozmów, częste kłamstwa;

✔

sypianie o różnych porach dnia (raz jest bardzo pobudzone a raz ospałe);

✔

spędzanie czasu poza domem i unikanie kontaktu po powrocie;

✔

nowi znajomi, o których nie chce rozmawiać lub samotne spędzanie czasu w pokoju;

✔

nadmierny apetyt lub jego brak, gwałtowne chudnięcie lub tycie;

✔

przekrwione oczy, zwężone lub rozszerzone źrenice;

✔

dziwne zapachy w pokoju lub bezpośrednio od dziecka, przedmioty związane z narkotykami;

✔

znikanie z domu pieniędzy lub wartościowych przedmiotów.

✔
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