
Jestem wolny od
uzależnień



UZALEŻNIENIE
CO TO?

Czyli w zasadzie co?

Jest to stan w którym z powodu działania przyjętej substancji
zachowujemy się inaczej niż zwykle. Odczuwamy przymus
dostarczania sobie danej substancji aby doświadczyć jej
działania lub uniknąć objawów jej braku. 

wg. WHO

to psychiczny, a niekiedy fizyczny stan wynikający z interakcji

między żywym organizmem a substancją, charakteryzujący

się zmianami zachowania i innymi reakcjami, do których

należy konieczność przyjmowania substancji w sposób ciągły

lub okresowy, w celu doświadczenia jego wpływu na psychikę,

a niekiedy aby uniknąć przykrych objawów towarzyszących

brakowi substancji. Tolerancja może wystąpić ale nie musi.

Osoba może być uzależniona od więcej niż jednej substancji.

Pod pojęciem substancji należy rozumieć każdą substancję

psychoaktywną, która może zmieniać jedną lub więcej

czynności żywego organizmu.



UZALEŻNIENIA OD SUBSTACNJI

ALKOCHOL
NIKOTYNA
NARKOTYKI
DOPALACZE
ITD.

UZALEŻNIENIA BECHAWIORALNE

PATOLOGICZNY HAZARD
UZALEŻNIENIA OD TECHNOLOGII
ZAKUPOCHOLIZM
PRACOHOLOIZM
ITD.

CZY UZALŻNIĆ SIĘ
MOŻNA TYLKO OD
SYBSTANCJI?
NIE! Istnieją też uzależnienia od określonych zachowań
czyli tzw. behawioralne1. 2.



Jakie są cechy i objawy
uzależnienia?

Silna potrzeba lub przymus używania substancji
psychoaktywnej lub wykonania określonego zachowania

Utrata samokontroli w używaniu substancji psychoaktywnej lub
wykonywania zachowania (niemożność przerwania

przyjmowania, utrata samokontroli dawek ),
Wystąpienie zespołu abstynencyjnego po przerwaniu

przyjmowania substancji lub złe samopoczucie gdy nie
wykonujemy określonego zachowania

Wzrost tolerancji, czyli potrzeba przyjmowania więcej
substancji lub wykonywania zachowania dłużej,

Postępujące zaniedbywanie innych zainteresowań lub
przyjemności na rzecz zdobywania i przyjmowania substancji

uzależniającej lub wykonywania zachowania
Zażywanie środka lub wykonywanie zachowania mimo

wyraźnych szkód ( fizycznych, psychicznych, społecznych ).
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STWIERDZAJĄC CO NAJMNIEJ
TRZY Z OBJAWÓW Z
POPRZEDNIEGO SLAJDU, KTÓRE
WYSTĘPUJĄ NIEPRZERWANIE
PRZEZ OKRES JEDNEGO
MIESIĄCA W CIĄGU OSTATNIEGO
ROKU, ROZPOZNAJEMY ZESPÓŁ
UZALEŻNIENIA.

Często to Twoi bliscy i przyjaciele
zobaczą, że coś jest nie w porządku.
Jeśli dostajesz od nich takie informacje
zastanów się nad nimi.



JAK UNIKCĄĆ
ZAGROŻENIA?

 Najlepiej nie zaczynać
używania substancji, gdyż
każdy uzależnia się w innym
tempie i nigdy nie wiemy
czy pierwsze zastosowanie
nie zaprowadzi do
uzależnienia.

W przypadku uzależnień
behawioralnych i nie tylko ważne
jest aby zauważać niepokojące
objawy opisane na 4 slajdzie. 



Co jeszcze można zrobić?

Rozmawiaj
Relacje z innymi ludźmi są
niezwykle ważne dla każdego.
Mogą mieć one różny charakter,
jednak gdy czujemy się
akceptowani rzadziej uciekamy do
zachowań, które mogą prowadzić
do uzależnienia.

Bądź asertywny
Warto mieć własne zdanie i nie
ulegać namowom. Akceptacja jest
ważna, ale nie powinna wymagać
od nas robienia rzeczy które są dla
nas krzywdzące. Jeśli znajomi
chcą abyś abyś zmienił swoje
zachowanie, na takie, które
uważasz za złę, lepiej zmień
znajomych

Znajdź pasję
Czasem uzależnienie może brać
się z nudy. Dobrze więc mieć takie
zajęcie, które będzie sprawiało, że
będziemy czuli się spełnieni,
pozwoli na rozwój i przyjemne
spędzanie czasu.



2. Terapia

Kolejny krok to podjęcie terapii.
To jedyny naprawdę skuteczny
sposób aby sobie pomóc. Może
się wydawać, ze z uzależnienia
można wyjść samemu, jednak
konieczne jest w tym przypadku
przyjęcie pomocy
wykfalifikowanych osób. 

Co zrobić kiedy zmagam się z
uzależnieniem?

Diagnoza 1.

Pierwszym krokiem jest
dostrzeżenie objawów i zgłoszenie
się do lekarza specjalisty, który
pomoże postawić diagnozę co
otworzy drogę do terapii.

3. Wsparcie 

Podczas i po terapii ważne jest
wsparcie najbliższych. Oni
także powinni odbyć
spotkanie ze specjalistą aby
wiedzieć jak Ci pomóc. 



GDZIE MOGĘ
ZADZWONIĆ?

Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży. Służy on młodzieży i
dzieciom potrzebującym wsparcia, opieki i ochrony. Zapewnia
dzwoniącym możliwość wyrażania trosk, rozmawiania o
sprawach dla nich ważnych oraz kontaktu w trudnych
sytuacjach. Telefon prowadzi Fundacja Dzieci Niczyje. Linia jest
dostępna codziennie w godzinach 12:00 – 20:00, pomoc online
dostępna na www.116111.pl/napisz.

800 060 800

 Bezpłatna, całodobowa infolinia Głównego Inspektora
Sanitarnego. Pod tym numerem telefonu możemy uzyskać
informacje na temat negatywnych skutków zażywania
dopalaczy oraz o możliwościach leczenia.

 Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka. Osoby
poszukujące pomocy oraz informacji na temat dopalaczy mogą
korzystać także z telefonu zaufania Rzecznika Praw Dziecka.
Numer przeznaczony jest zarówno dla dzieci, jak i dorosłych,
którzy chcą zgłosić problemy dzieci. Telefon jest czynny od
poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 20.00.

116 111 

800 12 12 12

http://www.116111.pl/napisz


DZIĘKUJĘ ZA
UWAGĘ

 


