
Psychologia uzależnień 



 Używanie – przyjmowanie zgodnie z zasadami  lub 
normami obowiązującymi jednostkę i społeczeństwo 

 

 Nadużywanie – nadmierne przyjmowanie środka 
toksycznego (zbyt często, zbyt dużo, w nie odpowiednim 
czasie) może być nie nawykowe lub nawykowe 
jednorazowe lub nałogowe 

 



 Uzależnienie – silna potrzeba wykonywania jakiejś 
czynności lub zażywania jakiejś substancji.                            
W praktyce określenie to ma kilka znaczeń. 

 

UZALEŻNIENIE 

 

 

fizyczne        psychiczne 

społeczne 

 

 



Uzależnienie fizyczne (fizjologiczne) 

 jeśli  środek przyjmowany przez jakiś czas zmienia 
funkcjonowanie organizmu w taki sposób, że konieczne 
jest dalsze jego przyjmowanie w celu uniknięcia objawów 
odstawiennych. 

 



Uzależnienie fizyczne (fizjologiczne) 

 Zjawisko tzw. tolerancji – zwiększająca się odporność 
organizmu na działanie środków uzależniających w miarę 
upływu czasu ich używania 
 

Zespół abstynencyjny – Zespół różnych objawów somatycznych  
i psychopatologicznych, które występują kilka godzin po 
zaprzestaniu picia. Jest zawsze objawem uzależnienia od 
alkoholu 
 Objawy utrzymują się przez kilka godzin lub dni 
 Mijają samoistnie 
 Może być powikłany majaczeniem lub drgawkami                      

(głód danego środka, bezsenność, wymioty) 
 



Uzależnienie psychiczne (psychologiczne)  
 

 Stan psychiczny powstały w wyniku przyjmowania 
środków uzależniających, przejawiający w różnym 
stopniu pragnienia przyjmowania tych środków.  Nie 
wywołuje objawów abstynencyjnych. 

 

 Okoliczności związane z uzależnieniem psychicznym: 
czas, grupa, zwyczaj. 

 

 



Uzależnienie psychiczne 

 Uzależnienie psychiczne (ang. psychological 
dependence), znane też jako psychologiczne, to nabyta 
silna potrzeba stałego wykonywania jakiejś czynności lub 
zażywania jakiejś substancji, której niespełnienie jednak 
nie prowadzi do poważnych fizjologicznych następstw.  



Cechy uzależnienia psychicznego 
 
 

 wzrost napędu związanego z poszukiwaniem środka 
uzależniającego 

 wzrost tolerancji na działanie środka (obniżenie efektu 
przyjemności, który on dostarcza) 

 kompulsywna konsumpcja środka kosztem swojego zdrowia 
oraz otoczenia 

 osłabienie woli 
 obsesja brania i natręctwa myślowe utrzymujące się i 

nawracające nawet po wieloletniej abstynencji 
 samooszukiwanie się usprawiedliwiające wykonywanie danej 

czynności (związane z psychologicznymi mechanizmami 
obronnymi) 

 fizyczne wyniszczenie, brak zainteresowania otoczeniem 
niezwiązanym ze środkiem i jego zdobywaniem 

 



Uzależnienie społeczne 

 Uzależnienie społeczne (socjologiczne) 

     wiąże się  z zażywaniem środków toksycznych pod wpływem 
panującej mody lub w grupie ludzi podobnych do siebie (np. 
hippisów), w kręgach młodzieży z tzw. subkultur.  

    Istotą zjawiska jest bardzo silne uzależnienie od grupy,                                                          
co pociąga za sobą bezwzględne                                      
respektowanie panujących                                                               w 
niej zasad i obyczajów.  



 Główne objawy uzależnienia, występujące przy prawie 
każdym jego typie to: 

 

 Zachowanie szybko staje się nawykowe. 

 Jest częste, regularne i stereotypowe. 

 Zabiera znaczną część czasu. 

 Jest przyczyną problemów zdrowotnych, finansowych, 
zawodowych, małżeńskich i innych. 

 Ma charakter kompulsywny. 

 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 



Uzależnienie od alkoholu definiuje się jako 

 

 

 upośledzenie kontroli nad jego piciem, 
utrzymującym się mimo szkodliwych 
następstw 

 



UZALEŻNIENIE 

 

 Choroba polegająca na utracie kontroli nad spożywaniem 
alkoholu, która jest zdeterminowana przez mózgowe 
mechanizmy biochemiczne i charakteryzująca się 
niemożnością picia w sposób umiarkowany i zaprzestania 
mimo szkodliwych konsekwencji.  

 Typowe zaburzenia somatyczne, poznawcze oraz zachowania 

 Picie alkoholu dominuje nad innymi czynnościami 

 Silny głód alkoholu 

 Okresy abstynencji i nawrotów 

 Wymaga farmakoterapii i leczenia terapeutycznego  

 



KRYTERIA WEDŁUG ICD-10 

 Stan abstynencyjny 

 Zmiany tolerancji  

 Kompulsywne picie alkoholu 

 Trudności w kontrolowaniu zachowań związanych z 
piciem 

 Postępujące zaniedbywanie zainteresowań przez picie 
alkoholu 

 Picie mimo wiedzy o szkodliwości alkoholu 



KRYTERIA WEDŁUG DSM-5 

 Nawracające spożywanie alkoholu zakłócające funkcjonowanie 
np. w pracy, czy szkole 

 Nawracające picie w sytuacji, gdy jest to szkodliwe fizycznie 
 Picie mimo nawracających lub stałych problemów 

interpersonalnych spowodowanych lub zaostrzonych przez 
alkohol 

 Zmiana tolerancji alkoholu  
 Zespół abstynencyjny 
 Sytuacje, gdy alkohol jest spożywany w większych ilościach niż 

pierwotnie zakładano lub przed dłuższy czas niż planowano 
 Nieskuteczne próby ograniczenia picia lub uzyskania nad nim 

kontroli 
 Większość czasu poświęcana na zdobycie alkoholu  
 Zaniedbywanie ważnych czynności społecznych  
 Nadużywanie alkoholu mimo wiedzy o jego szkodliwości 
 „Głód alkoholowy” 

 



 
 
 
 
 
 

Dwa typy alkoholizmu 
 

 Typ I 

W późniejszym okresie życia 

Ma stosunkowo łagodny przebieg 

Uwarunkowany środowiskowo 

Stosunkowo rzadko wymaga leczenia 

 Typ II 

W młodszym wieku 

Częściej u mężczyzn 

Uwarunkowany biologicznie 

Ma ciężki przebieg, wymaga leczenia 
 



Skutki uzależnienia od alkoholu 

 Biologiczne 

Silny wpływ na OUN 

  odurzenie, spowolnienie odruchów,   

            upośledzenie funkcji ruchowych 

Silny wpływ uszkadzający dużych dawek na tzw. narządy 
miąższowe organizmu ludzkiego 

  uszkodzenie m. sercowego, marskość  wątroby 

Uszkadzający wpływ na płód ludzki 

 





Skutki uzależnienia od alkoholu 
 

 Psychospołeczne 

Zaburzenia relacji międzyludzkich 

Zaburzenia funkcji rodziny 

  Rozwody i inne formy rozpadu rodziny 

  Zaburzenia związku partnerskiego 

  Przemoc fizyczna 

  Trudności wychowawcze sprawiane przez dzieci 

Straty ekonomiczne 

 



Etiologia uzależnienia od alkoholu  
 

 Biologiczna 

 Psychospołeczna 

Negatywne doświadczenia życiowe połączone z silna 
koncentracją na sobie 

Proces uczenia się , czyli utrwalenie pewnych zachowań 
pod wpływem pozytywnych i negatywnych wzmocnień 

Proces społecznego uczenia się, czyli dostosowywanie się 
do norm grupowych 

Redukcja lęku 

Normy dotyczące spożywania alkoholu obowiązujące           
w danym środowisku 

 

 



Czynniki podwyższające ryzyko 
uzależnienia 

 Płeć  

 Wiek 

 Grupa zawodowa 

 Zmiany społeczno- ekonomiczne 

 Zachowania społeczne związane ze spożywaniem 
alkoholu 

 Treści propagowane przez środki  masowego przekazu i 
działania podejmowane przez społeczność 

 

 



Fazy rozwoju alkoholizmu według Jellinka 

1. Wstępna. 

2. Ostrzegawcza. 

3. Krytyczna. 

4. Przewlekła 



Faza wstępna ("przedalkoholiczna", objawowa) 

picie w celu uzyskania ulgi  
 

wzrost tolerancji na alkohol 

 

pije się głównie wtedy, gdy 
pojawia się okazja 



Faza ostrzegawcza   (zwiastunowa) 

 pojawienie się palimpsestów (tzw. 
"urwane filmy")  
 

 coraz większa koncentracja na 
alkoholu  
 

 picie po kryjomu  
 

 picie z chciwością (łapczywe)  
 

 organizowanie okazji do wypicia  
 

 poczucie winy w związku                     
z piciem  
 

 unikanie rozmów na temat picia 
alkoholu 
 



Faza krytyczna   (ostra, krzyżowa) 

utrata (upośledzenie) kontroli nad piciem, objawy głodu 
alkoholowego  
 

wyszukiwanie usprawiedliwień (system alibi) dla picia  
 

obwinianie otoczenia i reagowanie agresją na uwagi  
 

narzucanie sobie okresów abstynencji  
 

próby zmiany wzorca picia (czas, miejsca, rodzaj alkoholu)  
 

powtarzające się stany wyrzutów sumienia  



Faza przewlekła 

 okresy wielodniowego picia ("ciągi")  
 

 osłabienie zasad moralnych  
 

 uszkodzenie myślenia i zdolności oceny  
 

 picie alkoholi niekonsumpcyjnych  
 

 spadek tolerancji na alkohol  
 

wyraźne drżenia (tremor)  
 

 lęki  



Typy alkoholizmu 

 alfa-w którym dochodzi do psychicznego uzależnienia od 
alkoholu 
 

 beta- gdzie pojawiają się pewne konsekwencje fizyczne związane 
ze spożywaniem alkoholu 
 

 gamma- wytworzenie się tolerancji na alkohol, co powoduje 
wzrost spożywanej jego ilości 
 

 delta- związany ze stale wzrastającym poziomem ilości alkoholu 
we krwi i niemożnością utrzymania abstynencji przez dłuższy czas 
 

 epsilon- który charakteryzuje okresowe picie znacznych ilości 
alkoholu 



Style picia 

1. Neurasteniczny - pije się w 
niedużych ilościach,          ale 
często, gdy jest się 
rozdrażnionym, zmęczonym, 
dla poprawienia nastroju. 



Style picia 

2. Kontaktywny - typ picia 
towarzyskiego, pije się po to, 
by polepszyć kontakty                  
z innymi ludźmi. 



Style picia 

3. Dionizyjski - pije się 
dużo, chodzi o uzyskanie 
stanu zamroczenia, w 
którym możliwe jest 
oderwanie się od 
rzeczywistości, 
poszukiwanie 
niecodziennych przeżyć. 



4. Heroiczny - wymaga 
dużych ilości alkoholu, gdyż 
dopiero wtedy możliwe jest 
uzyskanie stanu poczucia 
mocy; często kończy się to 
wybrykami chuligańskimi. 

Style picia 



5. Samobójczy - pije się dla 
”zalania robaka”, by 
zapomnieć o tym, co boli. 
 

Style picia 



Rodzina z problemem alkoholowym 

 Rodzina , w której choćby jeden z jej członków jest 
uzależniony od alkoholu 

 

Dla funkcjonowania nieuzależnionych członków rodzin 
charakterystyczne są 2 zjawiska: 

 Chroniczny stres psychiczny 

 Zjawisko współuzależnienia 



Chroniczny stres 

Jego  istotą jest długotrwałe obcowanie z sytuacją, która 
wywołuje liczne negatywne uczucia: 

• Wstyd 

• Bezradność 

• Niepewność 

• Lęk i strach 

• Poczucie winy 

• Złość i agresja 

 



Alkoholizm jest chorobą rodzinną- dotyka wszystkich jej członków, 
stwarzając wiele poważnych i trudnych do rozwiązania problemów: 
 
a) poczucie winy u członków rodzinny 
b) uczucie wstydu 
c) poczucie niepewności 
d) problemy wychowawcze związane z dziećmi 
e) problemy materialne 
f) urazy emocjonalne 
 



Współuzależnienie 

►dotyczy osoby pozostającej w bliskiej                                 
relacji z osobą uzależnioną. 

►symptomami są trudności z : 

 - odczuwaniem własnej wartości 

 - wytyczaniem funkcjonalnych granic 

 - doświadczaniem i wyrażaniem swojej rzeczywistości 

 - zaspokajaniem swoich potrzeb 

 - doświadczaniem i wyrażaniem swojej rzeczywistości  

      z umiarem 



Cechy sprzyjające powstawaniu współuzależnienia 

 niskie poczucie własnej wartości 

 postawy nadopiekuńcze wobec życiowych partnerów 

 wysoki poziom lęku 

 zaprzeczanie własnym trudnościom 

 intensywne doświadczanie i manifestowanie złości 

 problemy seksualne 



Zjawisko współuzależnienia 

Objawy współuzależnienia: 

• Nadmierna koncentracja na partnerze 

• Rozgrzeszanie partnera 

• Branie na siebie zbyt wielu problemów 

• Poczucie winy i samooskarżanie się 

• Lęk przed opuszczeniem 



 



Lekomania 



Lekomanię definiuje się jako 

 Nałogowe uzależnienie od środków medycznych 
używanych i nadużywanych niezgodnie z przepisem 
lekarza i nie zawsze w celach leczniczych. 

Najczęściej zażywane środki: 

 Nasenne i uspokajające 

 Przeciwbólowe i przeciwgorączkowe 

 Pobudzające i dopingujące 

 



Dwie grupy lekomanów 
 

 Osoby, które zażywają leki z przyzwyczajenia 

 

 Osoby, które świadomie i celowo zażywają leki 
zawierające przeważnie składniki narkotyczne 

 



Psychologia nałogu lekomanii 
 

 Osoba z predyspozycją 

 Stwierdzenie, że działanie leków jest niewystarczające 

 Samowolne podwyższenie dawki 

 Stan przewlekłego zatrucia 

 

 Drugim źródłem zwiększania dawek leków jest stan euforii 
skłaniający do powtórnych dawek 

 



Narkomania 



Uzależnienie od narkotyków definiuje się jako 

     

 

     przymusowe używanie substancji psychoaktywnej dla 
przyjemności bądź uniknięcia dyskomfortu fizycznego lub 
emocjonalnego 



  

Podstawowe kryteria narkomanii 
 

 narkotyk wpływa na zachowanie używającej go osoby, 
którą kieruje silna, niepohamowana potrzeba używania 
danej substancji 

 narkotyk jest substancją psychoaktywną,              czyli 
zmieniającą stan psychiczny 

 narkotyk działa jako wzmocnienie, wzmagające               u 
danej osoby skłonność do dalszego przyjmowania tej 
substancji. Może być pozytywne i negatywne 



Typ osobowości podatnej na nałóg charakteryzuje 
się: 

 

 niedowładem woli i niskim progiem odporności na 
frustrację  

 wygórowaniem potrzeb psychicznych przy 
jednoczesnej niestałości i wytrwałości w dążeniach 

 niedojrzałością intelektualną i emocjonalną 



  

Cztery typy osób szczególnie podatnych na 
uzależnienie: 

 

 
 osoby niedojrzałe 

 osoby psychopatyczne 

 osoby na pograniczu psychozy 

 osoby neurotyczne 

 



W okresie dorastania narkotyki mogą pełnić 
wiele ważnych funkcji 

 

 dostarczanie doświadczeń poszerzających świadomość i 
umożliwiających poznanie własnego „ja” 

 uśmierzanie niepokoju związanego z koniecznością 
dokonywania wyborów życiowych 

 tłumienie nasilonych w tym okresie popędów agresji i 
seksualnych 

 pomoc w zapomnieniu o niepowodzeniach 

 dawanie nowej tożsamości 

 



Fazy narkomanii u dorastających 
 

 

 faza I - eksperymentowanie z narkotykami 

 faza II - stan odurzenia sprawia przyjemność 

 faza III - stan odurzenia jest nadrzędnym celem 

                   życiowym 

 faza IV - stan odurzenia staje się normą  



 
 
 
 

Oznaki zażywania narkotyków przez dorastających: 
 

 zmiany osobowości 

 zmiany w aktywności i nawykach 

 zmiany w stanie fizycznym 

 pojawienie się akcesoriów związanych z narkotykami 

 konflikty z prawem 

 



 Zachowania mogące świadczyć  o zażywaniu narkotyków: 
 

 
 huśtawka nastrojów, naprzemienne ożywienie i ospałość 
 nadmierny apetyt lub brak apetytu 
 porzucenie dotychczasowych zainteresowań 
 kłopoty w szkole (słabsze oceny, konflikty z nauczycielami, 

wagary) 
 izolowanie się od innych domowników, 
 zamykanie się w pokoju, niechęć do rozmów, 
 zamykanie swojego pokoju na klucz, akcentowanie potrzeby 

prywatności 
 częste wietrzenie pokoju, używanie kadzidełek                                 

i odświeżaczy powietrza 
 wypowiedzi zawierające pozytywny stosunek                               

do narkotyków 



 zmiana grona przyjaciół, zwłaszcza na starszych od siebie 

 krótkie rozmowy telefoniczne prowadzone półsłówkami 

 późne powroty lub nagłe wyjścia z domu 

 bunt, łamanie obowiązujących w domu zasad 

 kłamstwa, wynoszenie wartościowych przedmiotów z domu 

 powtarzające się zgłaszanie przez dziecko zagubień lub 
kradzieży przez rówieśników drobnych sum pieniędzy 

 kłopoty z koncentracją 

 zmiany w porach spania 

 nadmierne reakcje na krytykę lub niewielkie nawet 
niepowodzenia 



Zmiany w wyglądzie zewnętrznym: 

 

 nowy styl ubierania się 

 szybkie wychudzenie lub nagły wzrost masy 

 przewlekły katar, krwawienie z nosa 

 zaburzenia pamięci oraz toku myślenia 

 przekrwione oczy, nadmiernie zwężone lub rozszerzone 
źrenice nie reagujące na światło 

 bełkotliwa, niewyraźna mowa 

 brak zainteresowania swoim wyglądem                                          
i nieprzestrzeganie zasad higieny 

 słodkawa woń oddechu, włosów, ubrania 

 ślady po ukłuciach, ślady krwi na bieliźnie, "gęsia skórka" 

 



Test oczny 

 

 zaczerwienienie spojówek 

 łzawienie 

 zaczerwienienie brzegów powiek 

 nadmierne rozszerzenie źrenicy (średnica ponad 6 mm) 

 nadmierne zwężenie źrenicy (średnica poniżej 3 mm) 

 opadnięcia powieki (zakrywa od góry więcej niż 2 mm 
rogówki) 

 



 Nie wszystkie z wymienionych objawów muszą się 
pojawić. 

 Dopiero pojawienie się kilku z wymienionych objawów 
może wskazywać na narkotyki. 

 Jest mało prawdopodobne, żeby wszystkie objawy 
wystąpiły jednocześnie. 

 Im głębsza faza uzależnienia, tym objawy choroby są 
bardziej widoczne, wynikają z utraty kontroli nad 
braniem środków odurzających. Wzrasta ryzyko 
przedawkowania i śmierci. 

 



Przeciwdziałanie narkomanii 

 Działalność wychowawcza i zapobiegawcza 

 Nadzór nad substancjami, których używanie może prowadzić 
do narkomanii 

 Zwalczanie niedozwolonego obrotu, wytwarzania, 
przetwarzania i posiadania substancji uzależniających 

 Nadzór nad uprawami roślin 

 Leczenie, rehabilitacja i readaptacja osób uzależnionych 

 Leczenie substytucyjne- pomoc w stabilizacji sytuacji 
społecznej, poprawa jakości życia 

 Kontrolowane podawanie metadonu 

 Programy zmniejszania szkód 

 


