
 WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE    KLASA 7a SP 

 Temat:Utrata wolności. Zagrożenia. Uzależnienia chemiczne.

1. Na tej lekcji dowiesz się:

- jakie są rodzaje uzależnień,
- o czynnikach ryzyka, które sprzyjają uzależnieniom,
- dlaczego trzeba się wystrzegać substancji psychoaktywnych;

    2. Zapoznaj się z notatką zamieszczoną poniżej:

 Co to jest uzależnienie?

   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.
  Człowiek może uzależnić się także od powtarzanych stale czynności, np. 
jedzenia słodyczy, żucia gumy, robienia zakupów, gier hazardowych, 
oglądania telewizji, gier komputerowych czy korzystania z aparatu 
komórkowego. Problem uzależnienia nie tkwi w przedmiocie uzależnienia, ale
w nas samych. Często przedmiot uzależnienia pozwala znieść dotkliwą z 
punktu widzenia danej osoby pustkę wywołaną przez brak miłości, więzi z 
innymi ludźmi, celu życiowego, zdrowia, samoakceptacji. Dlatego, gdy w 
wyniku leczenia uzależnienia ustąpią jego fizyczne przejawy, a leczona osoba
nadal negatywnie postrzega swoją sytuację, choroba powraca, nawet po 
latach. Uzależnienie jest chorobą przewlekłą.
Po alkohol i niedozwolone używki sięgają coraz młodsze osoby, nawek 
kilkuletnie dzieci. Trzeba pamiętać, że w okresie dojrzewania wahania 
nastroju zdarzają się często i są zjawiskiem naturalnym. Naturalne jest też, 
że czasem trzeba doświadczyć emocji negatywnych: smutku, rozpaczy, 
zażenowania, złości. Stopniowe nabywanie umiejętności kierowania nimi, 
czyli akceptowanie tych stanów, zrozumienie, dlaczego się pojawiły i na 



przykład odraczanie reakcji na sytuacje, które je wywołały, czyni nas ludźmi 
dojrzałymi. Przejawem dorosłości nie jest sięganie po używki i ignorowanie 
realnego zagrożenia zdrowotnego.

 Narkotyki

Narkotykisą 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.

    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. 

Alkohol

Alkohol jest jedną z najbardziej popularnych używek o działaniu 
odurzającym. Towarzyszy człowiekowi od niepamiętnych czasów. Alkohol 
spożywany podczas rodzinnych i oficjalnych uroczystości pełni szczególną 
rolę w życiu wielu ludzi. Jednak spożywany w nadmiarze wpływa istotnie na 
ich zachowania i stan zdrowia. 

Alkohol nie wymaga trawienia – jest bezpośrednio wchłaniany z przewodu 
pokarmowego do krwi. Stąd szybko dociera do wszystkich narządów. Tuż po 
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spożyciu wywołuje przyjemne odprężenie. Jednak już niewielkie ilości 
alkoholu wchłonięte przez mózg osłabiają ośrodki, które kontrolują 
koordynację nerwowo-ruchową, uwagę i zdolność oceny sytuacji. Alkohol 
spożyty w nadmiarze powoduje stan upojenia alkoholowego, którego 
objawami są: bełkotliwa mowa, podwójne widzenie, zaburzenia równowagi i 
oszołomienie. Regularne zażywanie alkoholu może przerodzić się w 
alkoholizm – uzależnienie trudne do opanowania. Poziom alkoholu we krwi 
określa się w promilach (‰). 1 promil alkoholu we krwi oznacza obecność 
100 mg tej substancji w 1 l krwi. 

Nikotyna

Nikotyna jest  substancją  zawartą  w  liściach  i  korzeniach  tytoniu.  Jest
środkiem uzależniającym. Podczas palenia tytoniu jest wchłaniana do krwi już
w  jamie  ustnej  i  górnych  drogach  oddechowych.  Dostarczona  do  płuc
przenika  przez  pęcherzyki  płucne  i  dociera  wraz  z  krwią  do  wszystkich
komórek. Pod wpływem nikotyny mózg produkuje substancje wpływające na
emocje.  Pobudzają  one  organizm i  wywołują  uczucie  przyjemności.  Mózg
szybko  zaczyna  oczekiwać  regularnych  dawek  nikotyny  i  w  momencie
przerwania ich podawania doświadcza objawów odstawienia – tak powstaje
uzależnienie nazywane nikotynizmem. Regularnie zażywana nikotyna działa
szkodliwie  na  układ  krążenia.  Zwiększa  częstość  uderzeń  serca  i  zwęża
tętnice. Powoduje to wzrost ciśnienia krwi, co może skutkować chorobą serca
i innych narządów. Duże dawki nikotyny powodują zatrucie objawiające się
nudnościami, wymiotami, kołataniem serca, często omdleniami. 
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