
Praca na konkurs organizowany w ramach projektu „Promocja i profilaktyka chorób 

układu oddechowego dla mieszkańców Powiatu Nidzickiego” finansowanego ze 

środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 oraz budżetu państwa. 



 Tytoniu 

Alkoholu 

Narkotyków 

 Leków OTC  

(leków wydawanych bez recepty) 

Nowoczesnych technologii 



Nikotyna występująca w tytoniu, jest tylko jedną z 

licznych substancji, które szkodzą zdrowiu. Oto skutki 

spożywania: 

 wzrost ryzyka zachorowania na choroby układu sercowo-

naczyniowego  

 zachorowania na nowotwory złośliwe (np. rak płuca, 

krtani, jamy ustnej i gardła) 

 wystąpienia chorób układu oddechowego  

 wystąpienia niepłodności oraz zaburzeń w przebiegu 

ciąży (np. poronień, małej wagi urodzeniowej 

noworodków). 

 

Palący żyją średnio ok. 14 lat krócej niż osoby niepalące. 



 jest to sposób na uspokojenie się i 

odreagowanie 

młodzi ludzie są bardziej podatni na 

uzależnienia, szczególnie osoby ze 

skłonnością do depresji i agresji 

chcą zaimponować rówieśnikom 

wydaje im się, że wyglądają doroślej 

 liczą na akceptacje otoczenia 



Każda paczka kosztuje nas dużo czasu na sam 

zakup, a następnie spalenie zawartości. Jest to 

także duży wydatek finansowy. 

Koszty papierosów – lepiej spożytkowane pieniądze 

1 dzień 15 zł – bilet do teatru/kina 

5 dni 75 zł – płyta z muzyką ulubionego zespołu 

1 tydzień 105 zł – piłka do koszykówki 

1 miesiąc 420 zł – bilet na koncert 

3 miesiące 1260 zł - rower górski 

6 miesięcy 2520 zł - telewizor 

1 rok 5040 zł - 2-tygodniowe wczasy w Hiszpanii 

10 lat 50400 zł – wysokiej klasy samochód 





Według Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w Polsce jest około 900 tysięcy osób 

uzależnionych. 

Rozpoznanie choroby następuje, gdy spełnione są 

minimum 3 z poniższych kryteriów: 

 silne pragnienie lub poczucie przymusu zażywania substancji 

 trudności w kontrolowaniu zachowania  

 fizjologiczne objawy stanu odstawienia charakterystyczne dla 

danej substancji tzw. zespół abstynencyjny 

 stwierdzenie objawów tolerancji (aby osiągnąć efekt 

upojenia, osoba uzależniona potrzebuje coraz większej ilości 

alkoholu) 

 choroba alkoholowa wiąże się także z zaniedbywaniem 

codziennych czynności (np. nauka) 



aby się lepiej odprężyć 

aby się dobrze poczuć 

aby złagodzić stresującą sytuację w domu  

ponieważ ulegają presji towarzystwa 

aby „zaszpanować” w grupie rówieśniczej, 

aby wyrazić bunt (przeciwko rodzicom, 
władzy itp.)  

aby się dobrze bawić 

aby złagodzić kaca 

 z powodu uzależnienia od alkoholu 



Stężenie 

alkoholu 

we krwi 
Skutki działania alkoholu 

0,3<0,5 

promila 

nieznaczne zaburzenia równowagi, euforia i obniżenie krytycyzmu, 

upośledzenie koordynacji wzrokowo-ruchowej 

0,5<0,7 

promila 

zaburzenia sprawności ruchowej, nadmierna pobudliwość i gadatliwość, a 

także obniżenie samokontroli oraz błędna ocena własnych możliwości 

0,7<2,0 

promila 

zaburzenia równowagi, sprawności i koordynacji ruchowej, obniżenie progu 

bólu, obniżenie sprawności intelektualnej, opóźnienie czasu reakcji, wyraźna 

drażliwość, obniżona tolerancja, zachowania agresywne, wzrost ciśnienia 

krwi oraz przyspieszenie akcji  

2,0<3,0 

promila 

zaburzenia mowy (bełkotliwa), wyraźne spowolnienie i zaburzenia 

równowagi (chwianie i przewracanie się), wzmożona senność; znacznie 

obniżona zdolność do kontroli własnych zachowań 

3,0<4,0 

promila 

spadek ciśnienia krwi, obniżenie ciepłoty ciała, osłabienie lub zanik 

odruchów fizjologicznych oraz głębokie zaburzenia świadomości 

prowadzące do śpiączki  

>4,0 

promile 

!!! STAN ZAGROŻENIA ŻYCIA !!! - zaburzenia czynności ośrodka 

oddechowego i naczynioworuchowego, możliwość porażenia tych 

ośrodków przez alkohol 



Podstawową metodą leczenia 
alkoholizmu jest 
psychoterapia. Często 
stosowane jest także leczenie 
farmakologiczne, jednak 
stanowi ono raczej 
uzupełnienie i służy na 
przykład poprawie stanu 
fizycznego oraz psychicznego 
na tyle, aby pacjent mógł 
rozpocząć psychoterapię.  



Są to dobrowolne, samopomocowe grupy 
osób uzależnionych od alkoholu etylowego, 

tworzone w celu utrzymania trzeźwości własnej 

i wspomagania innych alkoholików w jej 

osiąganiu. Podstawą filozofii AA jest Dwanaście 
Kroków AA. 

 

Ciekawostka 

Dwie, pierwsze w Polsce, grupy AA powstały w Poznaniu w połowie lat 

70. W 2002 roku spotykało się na terenie całego kraju około 1700 grup 

Anonimowych Alkoholików. Od 1995 roku obsługą Wspólnoty AA 

zajmuje się Fundacja Biura Służby Krajowej AA w Polsce, z siedzibą w 

Warszawie. 



Narkotyki są formą jednych z najbardziej 
niebezpiecznych używek. Sięga po nie 
najczęściej młodzież z bogatych rodzin. 

 

Narkotykami nazywa się: 

- substancje, których regularne przyjmowanie 
prowadzi do uzależnienia fizycznego  

- wszystkie aktualnie nielegalne substancje 
psychotropowe. 
 

„Ćpun wierzy w to, co mówi, tylko za minutę myśli już 
całkiem coś innego, bo osaczyło go pragnienie narkotyku, 
które wszystko niweczy.”  

Barbara Rosiek, Pamiętnik narkomanki 



ciekawość 

 zachęcanie przez znajomych 

 niezadowolenie z życia 

 konflikty 

problemy w szkole lub w domu 

próba udowodnienia swojej 

dorosłości 



1. .Eksperymentowanie (wmawianie sobie, że nic 

się nie dzieje) 

2. Czerpanie przyjemności ze stanu odurzenia 
(wmawianie sobie, że to nic złego) 

3. .Dążenie do „haju” za wszelką cenę 
(wmawianie sobie, że panuje się nad swoim 

uzależnieniem) 

4. Branie narkotyków, aby czuć się normalnie 



Problemy psychiczne 

HIV/AIDS 

Wirusowe zapalenie wątroby 

Ciężkie zakażenia bakteryjne 

Zapalenie dróg oddechowych 

Gruźlica 

Padaczka 



Dopalacze to również rodzaj 

narkotyków! 



Przebiega w 3 etapach: 
 detoksykacja – uwolnienie chorego od 

dolegliwości będących następstwem zażywania 

narkotyków  

 terapia – podstawowa forma leczenia. Leczenie 

narkomanii prowadzi się w warunkach szpitalnych i 

ambulatoryjnych. 

 readaptacja społeczna – prowadzona w 

warunkach otwartych, ma pomóc w powrocie do 

normalnego życia.  



Są międzynarodową bez dochodową wspólnotą 

mężczyzn i kobiet, których wspólnym celem jest 

zaprzestanie zażywania narkotyków oraz powrót do 

normalnego życia przy zachowaniu całkowitej 

abstynencji, włączając w to również alkohol. Do 

wspólnoty może przystąpić każdy bez względu na 

wiek, rasę czy orientację seksualną, jedynym 

warunkiem przystąpienia jest pragnienie zaprzestania 

brania.  



Przykładowe 

ceny 

narkotyków w 

krajach 

Europejskich 



Dużym problemem niewątpliwie są dopalacze. 

Spowodowane jest to małą świadomością 

młodzieży i osób dorosłych na ten temat. 

Codziennie powstają także nowe dopalacze, 

co wiąże się z tym, że państwo nie ma 

możliwości aby odpowiednio szybko 

zareagować i zmienić prawo zakazując 

zawartych substancji. Warto także wspomnieć, 

że dopalacze są ogólnodostępne, ponieważ 

miejsca sprzedaży są ciągle zmieniane mimo 

zamykania poprzednich. 



Jest to tak zwana lekomania, opisywana także jako: 

uzależnienie od leków, farmakomania, zależność 

lekowa, lekozależność. Chory w miarę postępu choroby 

będzie przyjmował coraz to większe dawki. Lekomania 

to forma toksykomanii, która najczęściej dotyczy leków 

przeciwbólowych, nasennych, dopingujących, 

euforyzujących i hormonalnych. Wyróżnia się dwa 

rodzaje uzależnienia od leków: 

 

 

 nałóg – cięższa postać uzależnienia, 

 przyzwyczajenie – lżejsza postać uzależnienia. 



Większość osób uzależnionych od leków to 
kobiety w wieku 35-50 lat. Nie oznacza to 
jednak, że nie dotyczy to osób w innym 
wieku, np. młodzieży. Lekozależność 
powstaje zazwyczaj wtórnie do 
pierwotnych problemów, jakimi są 
zaburzenia emocjonalne, depresja, 
nerwice, psychozy, nierozwiązane 
problemy z okresu dzieciństwa czy 
wczesnej młodości. 



Nadmiernie i zbyt często przyjmowane dawki 
leków powodują przestrojenie czynności 
psychicznych i somatycznych organizmu. W 
wyniku nagłego odstawienia środka mogą 
pojawić się objawy abstynencyjne, które 
wywołują nieprzyjemne doznania i niejako 
zmuszają do ponownego zażycia leku. 
Najszybciej i najczęściej wytwarza się u 
lekomana uzależnienie psychiczne, które 
objawia się trudnościami w przezwyciężeniu 
chęci przyjmowania substancji działającej na 
psychikę. 



Leczenie nie jest proste. Polega ono na 

stopniowym odzwyczajaniu uzależnionego 

od przyjmowanych leków, dawki są 

stopniowo zmniejszane. W trakcie leczenia 

u chorego często pojawiają się: 

 niepokój 

 lęk 

podniecenie 

 zaburzenia snu 

objawy wegetatywne 



Benzodiazepiny 

Dekstrometorfan 

Kodeina 

Pseudoefedryna 

Tramadol 



Uzależnienie od komputera zaczyna się wtedy, kiedy 
zaczynamy nieprawidłowo korzystać z internetu, czyli 
spędzamy przed komputerem coraz więcej czasu, nawet 
kilkanaście godzin i zapominamy o codziennych 
obowiązkach. Nie oznacza to, że każda osoba, która pracuje 
codziennie wiele godzin z zastosowaniem internetu, jest od 
niego uzależniona. 

 

Objawy uzależnienia: 
 pobudzenie psychoruchowe, niepokój lub lęk jako 

konsekwencja odstawienia internetu, 

 obsesyjne myślenie o tym, co dzieje się w internecie, 

 fantazje i marzenia senne na temat internetu, 

 celowe lub mimowolne poruszanie palcami naśladujące 
pisanie na klawiaturze, 

 wycofywanie się z normalnego życia społecznego, 
 posługiwanie się w realnych rozmowach skrótami używanymi 

w rozmowach online, 

 zawężenie zainteresowań. 



Uzależnienie od gier komputerowych leczy się w podobny 

sposób jak inne uzależnienia. Dotyczy ono nie tylko dzieci i 

młodzieży, ale także osoby dorosłe. Bardzo często przyczyną 

uzależnienia od gier komputerowych jest chęć odstresowania 

się. 

Objawy: 

Nadpobudliwość 

Zaburzenia i zmiany nastroju 

Agresja 

Zaniedbywanie obowiązków 

Problemy z koncentracją 

Osoby uzależnione często zdają sobie z tego sprawę, lecz nie 

potrafią samodzielnie sobie z tym poradzić. Efektem 

uzależnień są często gry, które rodzice kupują swoim 

dzieciom, często niezwracając uwagi na ograniczenia 

wiekowe, co może powodować agresję i niemoralne 
zachowania szczególnie wśród najmłodszych. 



Uzależnienie od Internetu jest uzależnieniem jak każde inne. Gry 

online, zakupy przez Internet, korzystanie z portali 

społecznościowych, czat,  maraton surfowania po stronach 
internetowych – wszystko to składa się na uzależnienie od 

Internetu. 

Kto jest szczególnie narażony na uzależnienie: 
 Nastolatkowie – ponieważ mają dostęp do Internetu, a często sposób 

użycia komputera i czas korzystania z niego nie są kontrolowane i 

ograniczane przez rodziców. 

 Młodzi ludzie dorośli – studenci, osoby bez pracy – ze względu na 

wielkość czasu wolnego, jakim dysponują. 

 Gospodynie domowe – ze względu na to, że dużo przebywają często 

samotnie w domu i szukają kontaktu z innymi osobami, informacji, porad 

lub rozrywki właśnie w Internecie. 

 Osoby samotne. 



Leczenie wygląda podobnie jak w sytuacji uzależnienia od 
alkoholu. Chorzy najczęściej nie przyznają się do nałogu i 
wcale nie zauważają problemu. Dopiero psycholog potrafi 
uświadomić im ich problem. Same leczenie nie jest bardzo 
skomplikowane. Najlepszym rozwiązaniem jest szukanie 
nowych form spędzania wolnego czasu (uprawianie sportu, 
nauka, poznawanie nowego języka). W Polsce działa jeden 
ośrodek, który zajmuje się różnego rodzaju uzależnieniami od 
maszyn. Jest to Stołeczne Centrum Odwykowe, do którego 
nałogowi internauci sami zgłaszają się po pomoc. Osobną 
grupę stanowią osoby uzależnione od komputera. 
Uzależnienie od internetu to realne zagrożenie. Grozi 
każdemu miłośnikowi internetu, który zbyt dużo czasu i uwagi 
poświęca sprawom sieci, komunikatorów internetowych, 
portali społecznościowych i gier online. Z tego względu warto 
zastanowić się nad tym, jakie miejsce internet zajmuje w 
naszym życiu. 



Padaczka alkoholowa 

Zaburzenia rytmu serca 

Nadciśnienie tętnicze 

Bezpłodność 



 Infolinie (tzw. Telefony zaufania) – 

każdemu z uzależnień jest poświęcony 

oddzielny telefon 

Grupy wsparcia (np. AA – Anonimowi 

alkoholicy) 

Poradnie uzależnień 

Ośrodki lecznicze 



Zajęcia pozalekcyjne 

Rozwijanie pasji i zainteresowań 

Aktywność fizyczna 

Uczestniczenie w pozytywnych grupach 

rówieśniczych 

Pomoc w obowiązkach domowych 

Samokształcenie (poznawanie nowych 

kultur/nauka języków obcych) 

Podróże 



Zachęcanie do aktywnego trybu życia 

(uprawianie sportów) 

Organizowanie spotkań edukacyjnych w 

szkole 

Uświadamianie dzieci przez rodziców o 

zagrożeniach związanych z 

uzależnieniami 

Wspieranie w rozwijaniu zainteresowań  





Do realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania 

uzależnieniom w Polsce obejmujących m.in. 

 promocję zdrowia psychicznego 

 promocję zdrowego stylu życia 

 informowanie o szkodliwości środków 

odurzających i substancji psychotropowych 

oraz 

 działalność interwencyjną 
 

zobowiązane są odpowiednie organy administracji rządowej, 

instytucje przez nie nadzorowane oraz samorządy lokalne. Treści 
profilaktyczne  aktywnie realizują też Kościół, stowarzyszenia i 

fundacje. 

 

 



 Profilaktyka uniwersalna 

 Profilaktyka selektywna 

 Profilaktyka wskazująca 

Profilaktyka uniwersalna  

Ma na celu przeciwdziałanie inicjacji w zakresie różnych 

zachowań ryzykownych (zwłaszcza wśród młodzieży 

szkolnej) poprzez dostarczenie odpowiedniej informacji 

oraz wzmacnianie czynników chroniących i redukcję 

czynników ryzyka.  

Odbiorcami działań profilaktyki uniwersalnej jest ogół 

populacji, np. dzieci i młodzież szkolna, społeczność 

lokalna. 



Ma na celu zapobieganie, ograniczenie lub 

zaprzestanie podejmowania przez  jednostkę 

zachowań ryzykownych.  

Cele te mogą być osiągane między innymi poprzez 

ograniczanie czynników ryzyka związanych ze: 

 środowiskiem rodzinnym i rówieśniczym,  

 poprawę funkcjonowania emocjonalnego i 

społecznego,  

 kształtowanie adekwatnych przekonań 

normatywnych dotyczących uzależnień, 

 promocję postaw prozdrowotnych 

 wspieranie rodzin w rozwiązywaniu problemów 

związanych z uzależnieniami. 

 

 



Odbiorcy działań profilaktyki selektywnej to 

podgrupy wybranej populacji (np. 

ogółu  młodzieży) charakteryzujące się 

obecnością  czynników ryzyka. 

Metody profilaktyki selektywnej obejmują takie 

działania jak m. in.: 

 dostarczanie informacji na temat ryzyka związanego z 
używaniem substancji,  

 poradnictwo indywidualne, 

 poradnictwo rodzinne,  

 terapia pedagogiczna, 

 treningi umiejętności społecznych,  

 socjoterapia,  

 organizacja czasu wolnego (tzw. zajęcia „alternatyw").  

 

W działaniach ważne jest uwzględnienie specyficznych 

problemów i potrzeb uczestników programu. 

 

 



Są to działania kierowane do jednostek, u których rozpoznano 
pierwsze objawy zaburzeń lub szczególnie zagrożonych rozwojem 

problemów wynikających z  używania substancji psychoaktywnych, 

w związku z  uwarunkowaniami biologicznymi, psychologicznymi czy 

społecznymi. 
Odbiorcy działań profilaktyki wskazującej to osoby charakteryzujące się czynnikami 

ryzyka takimi jak: zaburzenia zachowania, zaburzenia koncentracji z deficytem uwagi 

(ADHD), niepowodzenia szkolne, podejmowanie zachowań ryzykownych, używanie 

narkotyków problemowo (bez diagnozy uzależnienia), próby samobójcze, konflikty z 

prawem, wychowywanie się w rodzinie z problemem narkotykowym. 

Metody profilaktyki wskazującej obejmują stosowanie takich metod 

jak:  

 treningi umiejętności społecznych,  

 treningi umiejętności wychowawczych dla rodziców i nauczycieli,   

 wywiad motywujący,  

 terapia poznawczo-behawioralna,  

 terapia rodzin. 

 

 



www.portal.abczdrowie.pl 

www.men.gov.pl 

www.narkomania.org.pl 

www.psychiatria.mp.pl 

www.parpa.pl 

www.aids.gov.pl 


