
„Kontroluję to, co robię. W każdej chwili mogę przestać, ale robię to, bo sprawia 

mi przyjemność.” W taki sposób rozumują ludzie uzależnieni, niezdolni do 

rezygnacji z zażywania substancji lub wykonywania czynności, które pozwalają 

zapomnieć o codziennych trudnościach. Uzależnienia zaczynają się niewinnie: 

jeden kieliszek, jeden papieros, jeszcze godzina przy komputerze...

Już wiesz:

- zdrowie jest wartością, którą należy chronić;

- o stanie zdrowia w dużym stopniu decydują życiowe wybory człowieka.

Nauczysz się:

- wyjaśniać, co to jest uzależnienie;

- opisywać mechanizm uzależnienia i jego etapy;

- przedstawiać negatywne skutki zdrowotne narkomanii, alkoholizmu, 

nikotynizmu i lekomanii oraz uzależnień psychicznych;

- wyjaśniać, dlaczego nie należy bez potrzeby zażywać leków.

 Zapoznaj się z tematem:

 Zajrzyj do epodręcznika https://epodreczniki.pl/a/uzaleznienia/D1raxyg07 

- temat uzależnienia, przejrzyj go  w ramach profilaktyki  w myśl 

stwierdzenia ,,Używki to nie dla MNIE”

Obejrzyj film:

https://www.youtube.com/watch?v=rLHvyud1zYY – krótki film o uzależnieniu

Używki - to nie dla MNIE !

https://epodreczniki.pl/a/uzaleznienia/D1raxyg07
https://www.youtube.com/watch?v=rLHvyud1zYY


Osoba uzależniona to ktoś, u kogo potrzeba zażycia używki, czy wykonania 

jakiejś czynności jest bardzo silna, silniejsza niż konsekwencje takich działań. 

Łatwy dostęp do papierosów, alkoholu, leków, narkotyków i dopalaczy sprawia, 

że liczba uzależnionych rośnie z roku na rok. Osoby uzależnione zwykle nie są 

w stanie same zerwać z nałogiem ze względu na dotkliwe, a nawet niebezpieczne 

dla zdrowia objawy odstawienia, czyli abstynencji. Wymagają one nie 

tylko pomocy medycznej, ale przede wszystkim wsparcia psychologicznego.

Leczenie nałogów jest trudne ze względu na nawroty spowodowane 

zmianami w mózgu wynikającymi z brania używek.

Dlatego najlepiej nigdy nie rozpoczynać eksperymentowania ze środkami 

uzależniającymi i konsekwentnie odmawiać ich zażycia.

PAMIĘTAJ!

Jeśli ktoś proponuje Ci zapalenie papierosa lub namawia do zażycia innych 

środków uzależniających - odrzucić propozycję!

https://www.youtube.com/watch?v=g8Ve1Sq19Dw
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W skutecznym odmawianiu pomaga asertywność czyli  umiejętność 

wyrażania własnego zdania.

Zachowania asertywne są łatwiejsze, jeśli wiemy, czego tak 

naprawdę chcemy i jakie są nasze życiowe cele.

Sześć sposobów odmawiania:

1.  Powiedz „Nie”

Mówiąc , „Nie” bądź stanowczy, ale uprzejmy. Krótkie  „Nie” pozwoli Ci 

nie wdawać się w zbędne dyskusje.

2.     Odejdź

Nie musisz niczego tłumaczyć. Idź z podniesioną głową, bądź 

odważny i pewny siebie.

3.     Zmień temat

Zmiana tematu może sprawić, także inni zaczną się inaczej zachowywać.

4.     Powiedz coś śmiesznego

Możesz tę propozycje obrócić w żart. Poczucie humoru czyni każdą sytuację 

lżejszą i łatwiejszą. Bądź przy tym spokojny i pewny siebie. 

5.     Zignoruj propozycję

Kiedy dzieje się coś, w czym nie chcesz uczestniczyć, nie zwracaj uwagi na to 

co robią inni. Rób to co uważasz za słuszne.

6.     Podsuń lepszy pomysł

Można zastąpić zły pomysł własnym, mądrzejszym, lepszym. Okaż swój 

entuzjazm dla nowego pomysłu, zachęć kolegów do porzucenia 

niewłaściwego pomysłu i zajęcia się twoją świetną propozycją.
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