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Problemy uzależnień w dzisiejszym 
świecie

dr Monika Surawska, PWSiP



Używanie, nadużywanie a uzależnienie

• używanie – okazjonalnie;
• nadużywanie;
• uzależnienie.

Uzależnienia:
- od środków psychoaktywnych 
(np. alkohol);
- behawioralne – od zachowań 
(np. komputer, telefon)



NADUŻYWANIE

Nadużywanie:
- Powtarzające się nadużywanie substancji prowadzące do 

nierealizowania zobowiązań w pracy, szkole czy w domu;
- Zażywanie substancji w sytuacjach, w których jest to 

fizycznie niebezpieczne, np. w czasie kierowania pojazdem;
- Zażywanie substancji w sytuacjach, w których jest to 

fizycznie niebezpieczne, np. w czasie kierowania pojazdem;
- Powtarzające się problemy natury prawnej np. aresztowania;
- Niezaprzestanie zażywania mimo ciągłych towarzyskich i 

interpersonalnych problemów.

Wystąpić muszą przynajmniej trzy z powyższych objawów.



UZALEŻNIENIE
Uzależnienie:
- Tolerancja: a) potrzeba wyraźnie większej dawki substancji w celu osiągnięcia 

pożądanego skutku; b) mniejszy efekt przy używaniu tej samej ilości 
substancji;

- Objawy abstynenckie – zależne od rodzaju substancji lub zażywanie innej 
podobnej substancji w celu uniknięcia objawów abstynencji;

- Przyjmowanie substancji w większych dawkach przez dłuższy okres niż było 
to zamierzone;

- Przyjmowanie substancji w większych dawkach przez dłuższy okres niż było 
to zamierzone;

- Pragnienie zaprzestania lub kontrolowania zażywania substancji;
- Poświęcanie dużej ilości czasu na zdobycie substancji, używania substancji lub 

odzyskania formy po jej zażyciu;
- Zaprzestanie ważnych aktywności społecznych, zawodowych czy 

rekreacyjnych lub ich ograniczenie;
- Kontynuowanie zażywania substancji mimo świadomości o pojawiających się 

zmianach somatycznych i psychicznych.

Wystąpić muszą przynajmniej trzy z powyższych objawów.



„zespół fizjologicznych, behawioralnych i poznawczych 
zjawisk, w których przyjmowanie pewnej substancji lub 
grupy substancji zajmuje ważniejszą pozycję niż inne 
zachowania mające niegdyś większą wartość. Główną, zachowania mające niegdyś większą wartość. Główną, 
charakterystyczną cechą uzależnienia jest przymus 

zażycia narkotyku, alkoholu, tytoniu.”
- za WHO (World Health Organization



UZALEŻNIENIE TO:

• Utrata kontroli nad zażywaniem substancji;
• Upośledzenie codziennego funkcjonowania oraz 

niezaprzestanie przyjmowania danej substancji mimo 
przykrych skutków zażywania;

• fizyczne lub emocjonalne przystosowanie do substancji, • fizyczne lub emocjonalne przystosowanie do substancji, 
takie jak ustabilizowanie poziomu tolerancji lub zespół 
abstynencyjny.

czyli:
TRZY „K” : UTRATA KONTROLI NAD ZAŻYWANIEM 

SUBSTANCJI, KONTYNUACJA POMIMO 
NIEPRZYJEMNYCH SKUTKÓW ORAZ KOMPULSJA 

(PRZYMUS) ZAŻYWANIA SUBSTANCJI.



Objawy odstawienne
(abstynencyjne)

Są to specyficzne dla danej substancji psychoaktywnej, 
widoczne, fizyczne i psychiczne objawy takie jak znaczne 

zmiany temperatury ciała lub akcji serca, drgawki, drżenie lub zmiany temperatury ciała lub akcji serca, drgawki, drżenie lub 
wymioty występujące po odstawieniu substancji wcześnie 

regularnie zażywanej, drażliwość, niestabilność emocjonalna.



Substancje psychoaktywne

Mają wpływ na funkcjonowanie mózgu, nastrój i zachowanie 
(siła oddziaływania zależy w znacznej mierze od sposobu (siła oddziaływania zależy w znacznej mierze od sposobu 

przyjmowania substancji).



ALKOHOL
Wpływ alkoholu na 
zachowanie, może 
być różny i zależy 

od wielu czynników. 
Zakwalifikowany został 

do środków uspokajająco-do środków uspokajająco-
nasennych.

Można doświadczyć:
- poczucia relaksacji;
- łagodnej euforii;
- pobudzenia;
Ludzie stają się „odhamowani” – gadatliwi, otwarci…



Wyższe dawki alkoholu powodują stany depresyjne i znacznie 
upośledzają funkcje zmysłów i czynności ruchowych. 

Następuje spadek ostrości widzenia oraz przytępienie smaku i 
zapachu. Odruchy ulegają opóźnieniu, a ruchy i mowa zapachu. Odruchy ulegają opóźnieniu, a ruchy i mowa 

spowolnieniu. Czas reakcji zostaje wydłużony. Już przy 
niewielkich dawkach zarówno tempo jak i trafność reakcji 

ulegają obniżeniu. Zaburzeniom ulega również pamięć 
(zamroczenie). 



Podobnie jak w przypadku środków depresyjnych, syndrom 
odstawienia, może być dość poważny, a jeśli nie zostanie poddany 

leczeniu może nawet zagrażać życiu. Symptomy pojawiają się 
zwykle w ciągu 8 do 12 godzin po zakończeniu picia. Są to: 

nudności, osłabienie, niepokój, drgawki, przyspieszenie akcji serca 
i zakłócenia snu. W poważniejszych przypadkach: halucynacje, 

nudności, osłabienie, niepokój, drgawki, przyspieszenie akcji serca 
i zakłócenia snu. W poważniejszych przypadkach: halucynacje, 

poczucie zamieszania i pobudzenia. W najgorszym stanie –
delirium tremens (D.T.) – silne pobudzenie, napady, delirium.
Powyższe objawy nie mogą być spowodowane ogólnym stanem 

medycznym i nie można ich wyjaśnić innymi zaburzeniami.

Po okresie 7 do 10 dni syndromy ustępują. 



Nie istnieją takie środowiska, sposoby Nie istnieją takie środowiska, sposoby 
wychowania, typy osobowości lub geny, wychowania, typy osobowości lub geny, 

które same z siebie warunkowałyby które same z siebie warunkowałyby 
powstanie alkoholizmu.powstanie alkoholizmu.

Alkoholizm towarzyszy 
niemalże połowie 

zabójstw, samobójstw, 
wypadków… Prowadzi do

marskości wątroby, uszkodzenia 
układu nerwowego, serca,
układu pokarmowego 

czy choroby nowotworowej…



NIKOTYNA

Dym papierosowy zawiera ponad 3000 związków chemicznych, 
z czego głównym jest nikotyna. Ludzie palą zarówno w celu 

pobudzenia jak i relaksacji. Jest to jedna z najsilniej 
uzależniających substancji. Około 70 % palaczy chcących 

rzucić nałóg wraca do niego w przeciągu 3 miesięcy. rzucić nałóg wraca do niego w przeciągu 3 miesięcy. 

„Mogę rzucić palenie kiedy tylko zechcę robiłem to już tysiące 
razy” Mark Twain



Objawy odstawienia nikotyny

• nastrój dysforyczny (przeciwieństwo euforii);
• bezsenność;
• rozdrażnienie, frustracja lub gniew;
• lęk;• lęk;
• trudności w koncentracji;
• niepokój ruchowy;
• spowolnienie akcji serca;
• wzrost apetytu lub przyrost wagi.
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