
ZAGROŻENIA 
 – substancje 

psychoaktywne 
 i toksyczne 

 
 

 



1.  PICIE ALKOHOLU PLAGA   
 WŚRÓD MŁODZIEŻY 

 



 Organizm dziecka i młodego człowieka różni 
 się od organizmu człowieka dojrzałego. 
 

  Młody organizm nadal rośnie i rozwija się - 
 zarówno w środku jak i na zewnątrz. 
 

  Picie alkoholu przed okresem dojrzewania  
 i w czasie dojrzewania może zablokować 
 normalny wzrost, rozwój psychiczny  
 i fizyczny, utrudniać uczenie się, zaburzyć 
 zdrowe kontakty z rówieśnikami 
 i dorosłymi. 

 
  Dzieci i młodzież nie znają granicy 

 bezpieczeństwa, a alkohol działa przecież 
 silniej u człowieka młodszego niż u dorosłego. 



 
  Po alkoholu poważnemu zaburzeniu 

 ulega zdolność oceny rzeczywistości, 
 refleks i koordynacja ruchowa. Nawet 
 po jednym piwie jazda rowerem 
 może okazać się niebezpieczna lub 
 niemożliwa, a nauczenie się czegoś 
 bardzo trudne. 
 

  Młodzi ludzie są mniej odporni na 
 presję rówieśników – piją alkohol, 
 aby wykazać się odwagą i 
 zaimponować kolegom. Prowadzi to 
 do zachowań,  których potem młody 
 człowiek może się wstydzić, a często 
 kończy się poważnym wypadkiem,  

 a nawet śmiercią. 



2.  MARIHUANA 
  I PRZETWORY KONOPI 



 Marihuana zawiera substancję psychoaktywną 
THC, a dym z palonych konopi jest bardziej 
rakotwórczy niż dym z papierosów, ponadto działa 
szkodliwie na jądra i jajniki. 
 

 U osób ze skłonnościami do chorób 
kardiologicznych może wywoływać zaburzenia 
rytmu serca. Jak dowiedli holenderscy uczeni, 
palenie "trawy" zwiększa ryzyko wystąpienia 
schizofrenii. 
 

 THC słabo uzależnia fizycznie. Jednak uzależnienie 
psychiczne następuje szybciej niż w przypadku 
alkoholu. To znaczy, że kiedy przestajesz palić nie 
masz głodów ani delirium. Do ponownego 
sięgnięcia po narkotyk zmusza Cię psychika, a nie 
ciało. Ten rodzaj uzależnienia znacznie trudniej 
zwalczyć! 
 



3. DOPALACZE 



    Dopalacze są substancjami  
 psychoaktywnymi. 

 
     Są tak samo szkodliwe jak narkotyki, 

 zawierają trucizny, których zażycie  może 
 prowadzić do ŚMIERCI. 

 
     Dopalacze działają negatywnie nie tylko na 

 zdrowie, ale i na psychikę człowieka. 
 Często prowadzą do depresji, a młodzi 
 ludzie uzależnieni od nich często trafiają 
 na odwyk do klinik psychiatrycznych. 



4. NARKOTYKI 



   Narkotyki są niezwykle   
 szkodliwe!!! 

 
   Uzależnienie to nie jedyny efekt   

 uboczny stosowania narkotyków.  
 Przy długotrwałym nadużywaniu 
 są trucizną, która powoli niszczy 
 cały organizm.  
 
   Wpływają nie tylko na 

 funkcjonowanie poszczególnych 
 narządów, lecz także mogą 
 zmieniać psychikę człowieka. 
 



  Choroby psychiczne, na które 
narażeni są   narkomani, to przede 
wszystkim: 

  zaburzenia osobowości, 

  zaburzenia nastroju, 

  psychozy, 

  depresja, 

  nerwica, 

  stany lękowe. 

 



 Narkotyki wywołują takie choroby 
fizyczne, jak: 

 napady padaczkowe, 
 udar mózgu, 
 zawał serca, 
 uszkodzenia nerek, 
 uszkodzenia wątroby. 
 Uzależnienia od narkotyków 

wywołują chęć sięgania po coraz 
większe dawki. Może to doprowadzić 
do przedawkowania i silnego 
zatrucia, a nawet do śmierci. 





5.   NIKOTYNIZM  
 PALENIE UZALEŻNIA FIZYCZNIE I 

 PSYCHICZNIE. JEST NIEMODNE! 



 

PALENIE POWODUJE 

 

 zachorowania na raka płuc, chorobę   
niedokrwienną serca, nadciśnienie tętnicze, 
udar mózgu czy miażdżycę 

 szybsze starzenie się skóry, 

 nieświeży oddech  

 nieładny zapach ubrań, 

 utratę dużych sum pieniędzy na paczki 
papierosów 
 



KOCHANI UCZNIOWIE, 
ZASTANÓWCIE SIĘ! 

 
1. Dlaczego tak wielu młodych ludzi sięga po 

substancje szkodliwe? 
2. Jakie działania powinny być podejmowane 

przez różne środowiska, w tym szkołę, 
aby zmniejszyć zasięg zagrożenia? 

3. Czy prawo powinno być zaostrzone w 
kwestii posiadania i używania substancji 
psychoaktywnych i szkodliwych? 

4. Co MY SAMI możemy zrobić, aby się 
chronić i żyć zdrowo? 
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