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DEFINICJA UZALEŻNIENIA
Uzależnienie od substancji psychoaktywnych polega na nadmiernym ich spożyciu, w 
wyniku czego dochodzi do zmian nastroju, myśli, uczuć, a często także zachowania. 

EFEKTY DŁUGOTERMINOWE SPOŻYWANIA SUBSTANCJI 
PSYCHOAKTYWNYCH

• spowolnienie myślenia,\niski poziom energii,
• apatię,
• pomieszanie myśli,
• utrata popędu,
• zapalenie oskrzeli i inne choroby układu oddechowego.

UZALEŻNIENIE PSYCHOLOGICZNE
Osoba jest uzależniona psychicznie od danej substancji, jeśli stanowi ona centrum jego 
myśli, emocji i działań. Osoba taka zrobi wszystko, aby zaspokoić swoją potrzebę 
zażycia danego środka.
Dopóki uzależnienie psychiczne nie będzie rozwiązane, dopóty osoba będzie wracała do
nałogu nawet, gdy fizycznie odstawi stosowanie danej substancji.

UZALEŻNIENIE FIZYCZNE
Jeśli nadużywanie substancji psychoaktywnej jest powtarzane, może dojść do 
uzależnienia fizycznego.
Ciało uczy się nie tylko żyć z daną substancją, ale i ją tolerować, a nawet wymagać w 
coraz większych dawkach.

SYMPTOMY ODSTAWIENIA
Symptomy odstawienia są różne dla różnych substancji i jej ilości.
Kiedy jednak organizm przywyknie do braku substancji, objawy te zwykle mijają. 

TOLERANCJA
Po pewnym czasie regularnego stosowania substancji psychoaktywnej nałogowiec 
potrzebuje zwiększyć dawkę, aby uzyskiwać podobne rezultaty, jakich doznał w 
przypadku spożycia pierwszej. 
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ZMIANY ZACHOWANIA
Wszystkie nadużywane substancje psychoaktywne mogą powodować zmiany w 
zachowaniu, szczególnie, jeśli są spożywane w dużych ilościach i nieprawidłowo. 

UZALEŻNIENIE I PRZYZWYCZAJENIE
Uzależnienie to stan tymczasowej lub chronicznej intoksykacji (odurzenia) wywołanej 
powtarzaną konsumpcją środka i obejmujący tolerancję środka, zależność psychiczną, 
jak również często i fizyczną oraz nieprzepartym przymusem kontynuowania zażywania
środka. 

Przyzwyczajenie zaś jest spowodowane częstym zażywaniem środka, ale nie obejmuje 
ono tolerancji na ten środek, czy zależności fizycznej, jest niewielka zależność 
psychiczna, gdyż osoba chce zażywać dany środek, gdyż się po nim dobrze czuje, 
jednakże nie odczuwa przymusu zażywania. 
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Naturalnie do zdrowia, mądrze do rozwoju
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