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Substancje psychoaktywne są to takie środki chemiczne, które

poprzez swoje działanie na organizm człowieka powodują zmiany

w jego samopoczuciu oraz zmieniony (zafałszowany) odbiór

otaczającej go rzeczywistości. Przyjmowanie tych substancji wiąże

się z bardzo dużym prawdopodobieństwem uzależnienia się.



Światowa Organizacja Zdrowia zalicza do substancji 
psychoaktywnych:

➢ alkohol, pochodne opium (np. morfina, heroina)

➢ przetwory konopi indyjskich (haszysz, marihuana)

➢ substancje uspokajające i nasenne (np. barbiturany, benzodiazepiny)

➢ kokainę i inne substancje pobudzające (np. pochodne amfetaminy)

➢ substancje halucynogenne (np. LSD, grzyby halucynogenne), tytoń

oraz lotne rozpuszczalniki (np. kleje, aceton, itp.), gaz do zapalniczek.



Działanie narkotyków na

młody organizm różni się

od ich wpływu na

człowieka dorosłego – jest

zdecydowanie silniejsze.

Wynika to z mniejszej

masy ciała, niedojrzałości

organizmu, a szczególnie

układu nerwowego



Istotą działania narkotyków, w tym nowych substancji 
psychoaktywnych jest ich wpływ na układ nerwowy

Narkotyki zmieniają sposób, w jaki odbierane są bodźce zewnętrzne,

zmieniają odczuwanie bólu oraz pogarszają zdolność

kontroli i oceny swoich zachowań. Skutki tych zmian mogą być

zarówno bezpośrednie, takie jak wypadki, narażenie na niechciany

kontakt seksualny, uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego

(OUN), jak i odroczone w czasie, jakimi są straty społeczne czy

uzależnienie.



Bardzo dużo zależy od rodzaju narkotyku, jego dawki,

częstotliwości i sposobu używania oraz odpowiedzi

organizmu. Oznacza to, że skutki brania narkotyków bywają

naprawdę trudne do przewidzenia.



Narkotyki w przypadku nastolatków

oddziałują destrukcyjnie na

rozwijający się organizm, w tym

szczególnie na rozwijający się w okresie

dorastania mózg



Zakłócają odczuwanie i przeżywanie 
przyjemności

Narkotyki naśladują działania naturalnych substancji

chemicznych występujących w mózgu – neuroprzekaźników.

Jednym z nich jest dopamina, która odpowiada za przeżywanie

przyjemności, motywację i ciekawość poznawania nowych

rzeczy. Narkotyki zwielokrotniają jej wydzielanie. Powrót do

równowagi biochemicznej związany jest z obniżeniem poziomu

dopaminy, co doświadczane jest jako pogorszenie

nastroju, a nawet przygnębienie. Z czasem rozwija się

zjawisko tolerancji (w zależności od rodzaju

narkotyku i indywidualnych predyspozycji może do tego

dochodzić szybko lub po jakimś czasie), co oznacza, że ciało

przyzwyczaja się do wysokiego poziomu stymulacji. Zwykłe

sposoby sprawiania sobie przyjemności stają się

bezużyteczne.



Hamują dojrzewanie 
emocjonalne i rozwój 
umiejętności społecznych

Młodzież czasami używa alkoholu lub

narkotyków, aby odsunąć od siebie trudne

uczucia. Młodzi ludzie nie uczą się wówczas

radzenia sobie z trudnymi emocjami,

mierzenia się z problemami, komunikowania

swoich potrzeb i nawiązywania

porozumienia z innymi. To sprawia, że nie

rozwijają się i nie dojrzewają emocjonalnie



Pogłębiają istniejące problemy 
psychiczne lub generują kolejne

Zdarza się, że branie narkotyków pojawia

się w następstwie doświadczenia przez

młodych ludzi depresji, traumy i innych

problemów psychicznych. Jednak nie

pomaga się z nimi uporać, a pogłębia

przeżywane trudności. Jedynym

rozwiązaniem w takiej sytuacji jest

podjęcie specjalistycznego leczenia. Z

drugiej strony używanie narkotyków może

wyzwalać problemy natury psychicznej,

np. prowadzić do rozwoju schizofrenii



Uszkadzają funkcjonowanie 
pamięci i myślenie

Badania potwierdzają, że długotrwałe używanie

marihuany może skutkować problemami z koncentracją

uwagi, pamięcią i myśleniem w dorosłym wieku.

Wynika to ze spowolnienia rozwoju kory przedczołowej

odpowiadającej za procesy poznawcze, wyobraźnię,

empatię, pamięć, planowanie, podejmowanie decyzji.

Długotrwałe używanie marihuany może prowadzić do

problemów z zachowaniem i kontrolą

impulsów w wieku dorosłym



ZAPAMIĘTAJ

TWOJE ZDROWIE W 
TWOICH RĘKACH!

Krótki film o uzależnieniu... - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=rLHvyud1zYY


Ćwiczenie

Dzielimy się na 4 zespoły.

Zadaniem każdej grupy jest

stworzenie plakatu dotyczącego

negatywnych skutków zażywania

środków psychoaktywnych. Po

wykonaniu zadania liderzy grup

przedstawiają plakaty.



Netografia

• phe-2012-2-260.pdf (phie.pl)

• substancje_psychoaktywne_i_konsekwencje_uzywania.pdf 

(sp4plonsk.pl)

• Wpływ substancji psychoaktywnych na rozwój nastolatków - Bez 

chemii na drodze

http://www.phie.pl/pdf/phe-2012/phe-2012-2-260.pdf
https://sp4plonsk.pl/dokumenty/pedagog_szkolny/substancje_psychoaktywne_i_konsekwencje_uzywania.pdf
https://bezchemiinadrodze.pl/wplyw-substancji-psychoaktywnych-na-rozwoj-nastolatkow/

