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CO TO JEST UZALEŻNIENIE?

• Uzależnienie– nabyta silna potrzeba wykonywania jakiejś czynności lub 
zażywania jakiejś substancji. W praktyce określenie to ma kilka znaczeń. 
Wyróżniamy uzależnienia psychiczne, fizyczne i społeczne. Główne 
objawy uzależnienia występują przy każdym jego typie: 

• Zachowanie szybko staje się nawykowe. 
• Jest częste i regularne 
• Zabiera znaczną część czasu. 
• Jest przyczyną problemów zdrowotnych, finansowych, zawodowych i 

innych 
• Trudno go zaprzestać trwale i całkowicie 
• Związane jest z powracającym wewnętrznym przymusem do niego. 
• Zespół abstynencyjny po odstawieniu substancji lub zaprzestaniu kontaktu 

z daną sytuacją 





ALKOHOLIZM
• Alkoholik to osoba cierpiąca na alkoholizm -

chorobę polegającą na okresowym piciu alkoholu 
w celu doznania jego działania, a czasem także, 
by uniknąć złego samopoczucia wynikającego z 
odstawienia etanolu. Istotę choroby stanowi 
uzależnienie psychiczne i fizyczne. Zwykle trudno 
jest zauważyć początek rozwijającego się 
uzależnienia od alkoholu. Alkoholik to człowiek 
chory – często niestety nałóg alkoholowy 
traktowany jest głównie w kategoriach 
moralnych.







NARKOTYKI

Narkotyk – potoczna nazwa niektórych substancji odurzających działających na ośrodkowy 
układ nerwowy. Ze względu na poglądy społeczne, różnice kulturowe, stany prawne itp. nie 
ma jednoznacznej definicji słowa narkotyk. Narkotykami nazywa się: 
substancje, których regularne przyjmowanie prowadzi do uzależnienia fizycznego, m.in. opiaty
i opioidy (np. morfina, heroina), fentanyl, niektóre benzodiazepiny, 
wszystkie substancje psychotropowe, które aktualnie są nielegalne (tzw. policyjna definicja 
narkotyku; narkotyk z punktu widzenia obowiązującego prawa). 
Według leksykonu Światowej Organizacji Zdrowia narkotykami można określid wszystkie 
substancje mające wpływ na świadomośd, w tym poza powyższymi także kofeinę, nikotynę 
oraz alkohol etylowy]. 



Uzależnienie od gier

Uzależnienie od komputera, internetu czy 
gier komputerowych już od jakiegoś czasu 
znajduje się na międzynarodowej liście 
klasyfikacji chorób OCD-10. Rozumiane 
jest ono jako patologiczne używanie 
komputera i lub internetu, które odbija 
się na sferze psychicznej, fizycznej, 
ekonomicznej i/lub społecznej.



Dziękujemy za uwagę

• Maciej Różycki 

• Mateusz Drzewi 

• Michał Sudziarski

• Adam Piłkowski 

• Bartek Szustek 

• Wiktoria Zalewska


