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 Uzależnienie od narkotyków - 
czym jest?

Z. Cierpiałkowska (2006) dzie-
li uzależnienia na „substancjalne”  
i „niesubstancjalne”. W tym artyku-
le skupię się jednak na problemie 
uzależnienia „substancjal-
nego”, ściślej uzależnienia 
od narkotyków i dopalaczy 
(nowe substancje psychoak-
tywne – NPS). Według C. Ce-
kiery (1993, s. 10) narkomania 

„jest nałogowym odurzaniem 
się środkami uzależniający-
mi pochodzenia naturalnego 
lub syntetycznego”. Istnieje 
bardzo dużo definicji narko-
manii, a każda z nich różni 
się od siebie jakimś szcze-
gółem. Np. Zygfryd Juczyń-
ski (2002, s. 53, 54) definiuje 
uzależnienie od narkotyków 
tak: „Uzależnienie oznacza 
niezwykle silne przywiązanie do 
narkotyku i utratę kontroli nad 
jego przyjmowaniem. Głównym 
objawem zespołu uzależnienia 
jest silne pragnienie (czasem 
nazywane głodem), wyrażające 
się poczuciem przymusu przy-
jęcia substancji psychoaktywnej  
w celu osiągnięcia przyjemności, 
a najczęściej po to, by zapobiec 
objawom dyskomfortu fizycznego 

lub psychicznego z powodu braku 
środka w organizmie.”. Warto rów-
nież wspomnieć, że uzależnienie 
jest traktowane jako choroba. Jed-
nak podejście do tego problemu 
w ten właśnie sposób budzi wie-
le kontrowersji. Marzena Pasek 

(1998, s. 5) definiuje narkomanię 
jako chorobę „braku”: „(…) miłości 
i poczucia bezpieczeństwa. Braku 
pewności siebie i pewnych umie-
jętności, takich jak choćby orga-
nizowania sobie czasu czy pozna-
wania nowych ludzi”.  Jak widać 
w powyższych definicjach uza-
leżnienie od narkotyków to nie-
odparta chęć znajdowania się pod 
wpływem upragnionej substancji. 

Zażywanie substancji psychoak-
tywnych niesie za sobą poważne 
konsekwencje. Chęć znajdowania 
się pod wpływem narkotyku jest 
tak silna, że człowiek nie zwra-
ca uwagi  na to jakie przyniesie  
to skutki w przyszłości. 

Jak rozpoznać uzależnienie

Uzależnienie powsta-
je dopiero wtedy, gdy 
ktoś wcześniej często  
i dość długo zażywał substan-
cje psychoaktywne – jest to 
kolejny etap, w który wkracza 
osoba intensywnie używają-
ca narkotyków/dopalaczy. Aby 
mieć pewność czy ktoś nad-
używa substancji, czy jest już 
od nich uzależniony można 
skorzystać z systemu klasyfi-
kującego zaburzenia psychicz-
ne jakim jest DSM – IV (Dia-

gnostic and Statistical Manual of 
Mental Disorders, wydanie czwar-
te).

Jakie są przyczyny uzależnień od 
narkotyków i dopalaczy?

Myślę, że ważną rzeczą przy mó-
wieniu o uzależnieniach od narko-
tyków i dopalaczy są ich przyczyny. 
Dorastanie jest bardzo trudnym 

Uzależnienie od  
narkotyków

W dzisiejszych czasach występuje wiele rodzajów i typów uzależnień. Ludzie mogą uza-
leżnić się praktycznie od wszystkiego: od zakupów, rzeczy, Internetu, telewizji, jedzenia. 

W trakcie ustaleń pojawiła się jednak również inna 
opcja zatrudnienia. 

Przepisy mówią…
 
Zgodnie z przepisami prawa za oso-

by niepełnosprawne zatrudnione na umowę  
o pracę pracodawca otrzymuje zwrot części kosztów 
związanych z jego zatrudnieniem. Wielkość dofinan-
sowania kosztów zatrudnienia takiego pracownika 
zależy od stopnia jego niepełnosprawności. Ze wzglę-
dów finansowych opcja zatrudnienia osoby niepeł-
nosprawnej jest zatem korzystna. Przez cały czas, 
kiedy przychodziłam na praktyki czy pracowałam  
w ramach umowy zlecenia, nie ujawniałam jednak 
faktu, że jestem osobą niepełnosprawną. Nie chcia-
łam stracić szansy na jakiekolwiek zatrudnienie czy 
choćby staż w tym laboratorium, w pewnym mo-
mencie postanowiłam jednak zaryzykować i wyjawić 
prawdę. Choruję na epilepsję i astmę oskrzelową tak-
że praca w chemii stanowi dla mnie wiele potencjal-
nych zagrożeń – od pogorszenia stanu zdrowia, aż po 
wypadki podczas pracy. Przyjmuję na stałe leki, ale 
nigdy nie wiadomo, czy nie dostanę ataku padaczki  
w trakcie pracy ze stężonymi kwasami. Osoba taka jak 
ja na stanowisku laboranta może stwarzać wokół sie-
bie niebezpieczeństwo. Ku mojemu zdziwieniu pra-
codawca postanowił dać mi jednak szansę. Zamiast 
przyjąć na staż z Urzędu Pracy – zatrudnił mnie na 
umowę o pracę. Dodatkowo skorzystaliśmy z dofinan-
sowania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych na doposażenie stanowiska pra-
cy dla nowo zatrudnionej osoby niepełnosprawnej za-
rejestrowanej w Urzędzie Pracy jako osoba bezrobot-
na. Pomogło ono zakupić nowy sprzęt, który stanowi 
moje stanowisko pracy.

Na umowę o pracę jestem zatrudniona od sierpnia 
2015 roku i dzięki temu, że firma skorzystała z dodat-
kowego dofinansowania na doposażenie stanowiska 
pracy, ma obowiązek zatrudniać mnie przez okres co 
najmniej 3 lat. Opłacało się zaryzykować, gdyż przez 
ten czas mogę zdobywać doświadczenie otwierają-
ce mi drzwi na nowe możliwości, bez obawy o swoją 
przyszłość. Nie dość, że udało mi się zacząć pracować 
w zawodzie, czym może pochwalić się niewiele osób,  
z którymi równocześnie kończyłam studia, to moja 
praca daje mi satysfakcję. Cieszę się, idąc rano do 
pracy, bo wiem, że czekają na mnie nowe wyzwania,  
a dodatkowo zachęca mnie do tego atmosfera  panują-
ca wśród pracowników oraz szefostwa. 

Podsumowując, jeśli jakiś student czy absolwent 
nadal waha się jak postąpić to zachęcam, aby nie 
bać się swojej niepełnosprawności. Nie oznacza 
ona bycia gorszym, wręcz przeciwnie – możemy 
być lepsi, bardziej efektywni i ambitni. Przy odrobi-
nie dobrych chęci jesteśmy w stanie wiele zdziałać  
i zrewolucjonizować rynek pracy. Wspólnie możemy 
pokazać jak wiele jesteśmy w stanie zrobić, jednocze-
śnie w pełni korzystając z naszych praw. Uczmy się, 
szkólmy, pracujmy, a zrealizujemy wszystkie nasze 
cele i sięgniemy szczytu.

Antoni Naglik
pedagog, konsultant w Punkcie Informacyjno - Konsultacyjnym (profilaktyka,  poradnic-
two z zakresu uzależnień) dla studentów i pracowników PŁ

8



16 17

Parę statystyk

Występowanie zaburzeń psy-
chicznych w populacji ogólnej 
dorosłych jest dość powszechne 
i wynosi, wg różnych raportów, 
w zależności od regionu geogra-
ficznego ok. 12,4-19,0% (por. King 
i in., 2008). Na choroby afektywne 
(m.in. depresja, choroba afektyw-
na dwubiegunowa), zaburzenia 
psychotyczne (np. schizofrenia), 
zaburzenia osobowości, zaburze-
nia związane ze stresem (np. fo-
bia społeczna) cierpią m.in. młode 
osoby, w tym studenci, których 
studiuje w Politechnice Łódzkiej 
nieomal 20 tysięcy (Politechnika 
Łódzka, 2016), przy czym warto 
podkreślić, że kadra dydaktyczna, 
naukowa i administracyjna nara-

żona jest także na podobne ryzyko 
(około 4 500 pracowników nauko-
wych i administracyjnych zatrud-
nionych w PŁ). 

Wsparcie uczelni

Wśród osób odpowiedzialnych 
w pewnym sensie za innych (pra-
cowników, klientów), pracujących 
w różnych sektorach gospodar-
ki, także w edukacji, wciąż bra-
kuje wiedzy i umiejętności doty-
czących postępowania z osobą  
z zaburzeniami psychicznymi,  
a przede wszystkim pojawia się 
niepewność, jak się zachować wo-
bec zachowań nietypowych, poten-
cjalnie zagrażających danej osobie 
lub otoczeniu. O ile istnieją wy-
pracowane procedury i regulacje 

dotyczące kształcenia i wychowa-
nia uczniów szkół podstawowych  
i ponadpodstawowych, którzy 
mają specjalne potrzeby edukacyj-
ne lub inne trudności (nowelizacja 
Ustawy o Systemie Oświaty, 2015), 
nie ma podobnych systemowych 
rozwiązań na poziome szkolnic-
twa wyższego. Naturalnym odru-
chem jest chęć pomocy, z drugiej 
strony podjęcie jakichkolwiek 
czynności powoduje konieczność 
wkroczenia w osobistą przestrzeń 
osoby przeżywającej trudności. 

Bezpośrednie zagrożenie

Zachowania problemowe na-
leży traktować o tyle poważnie, 
że wiele z nich może mieć dra-
matyczne skutki. Groźba młodej 

Zachowania trudne  
i zagrażające  
u studentów:  
jak w ich przypadku  
postępować?

Niniejszy artykuł ma na celu opis poszczególnych trudności, jakich na co dzień, często 
z niezależnych powodów, doświadcza wielu studentów, próbę określenia ich podłoża,  
a także przedstawienie dostępnych sposobów reagowania społeczności akademickiej, 
które dają szansę na osiągnięcie konstruktywnych rozwiązań i zapewniają szeroko po-
jęte bezpieczeństwo.
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okresem w życiu człowieka. Jest to okres wkraczania  
w rzeczywistość, która nie jest taka jak mło-
dy człowiek sobie ją wyobrażał. W tym okre-
sie dojrzewa się do rozwiązywania konflik-
tów. Młodzież w tym trudnym dla siebie czasie 
zauważa, że życie to nie tylko ciąg przyjemności  
i radości, ale głównie kompromisy. I tutaj zaczyna 
się problem sięgania po narkotyki. Dzieci są czasa-
mi odrzucane np. w szkole przez rówieśników. Biorą 
one wtedy narkotyki, żeby zastąpić sobie to czego nie 
mogą dostać w szkole czy w domu. Główną przyczy-
ną podjęcia decyzji o zażywaniu substancji psychoak-
tywnych jest także moda i obawa przed tym, żeby nie 
wypaść z towarzystwa. Przecież grupa rówieśnicza  
i chęć pokazania się w niej z jak najlepszej strony to 
bardzo ważny element w życiu młodego człowieka. 
Młodzieży często jest też po prostu ciężko, nie mają 
celu w życiu, wszystko widzą w czarnych kolorach  
i wszystko co robią wydaje im się, że jest złe, niedobre, 
niepoprawne. Rodzina, która nie funkcjonuje prawi-
dłowo jest także przyczyną sięgania po substancje 
psychoaktywne. Młodzi ludzie często nie znajdują 
oparcia i zrozumienia u rodziców i bliskich. W pew-
nym momencie zaczyna po prostu brać narkotyk. 

Jakie są konsekwencje uzależnień? 

Uzależnienie od narkotyków i dopalaczy niesie za 
sobą wiele konsekwencji. Osoba, która była kiedyś na 

dnie mówi o konsekwencjach tak: „Straciłem przez 
narkotyki praktycznie wszystko. Na początku paliłem 
marihuanę, potem zaczęła się amfetamina. Zacząłem 
ją brać bo chciałem, żeby pomogła mi ona w nauce. 
Jednak jak się okazało pomagała mi ona w życiu, za-
łatwiała mi wszystkie sprawy. Wciągałem przez 3 lata 
non stop – rano (przed szkołą), w szkole, popołudniu, 
wieczorem. Jednak nie skończyło to się dla mnie ko-
lorowo. Ja w pewnym momencie sam postanowiłem, 
że chcę się leczyć. Chyba jakiś ostatni fragment zdro-
wego rozsądku mi to podpowiedział. Czułem się fa-
talnie, chciałem popełnić samobójstwo, miałem ma-
nię prześladowczą i wydawało mi się że wszyscy moi 
bliscy zażywają amfetaminę. Tak miałem w głowie.  
I to były konsekwencje dla mojej psychiki. Wydaje mi 
się, że podejmując decyzję o leczeniu miałem też na 
uwadze to, że spadłem na samo dno. Rzuciłem szkołę, 
jakiś czas wstecz zostawiła mnie dziewczyna, rodzice 
byli przerażeni tym co się ze mną dzieje ( przez moje 
zachowanie wykańczałem ich psychicznie – mama 
musiała zażywać leki psychotropowe), miałem spra-
wę w sądzie i dostałem wyrok pozbawienia wolności 
w zawieszeniu i kuratora, nie miałem pracy. Też tak 
naprawdę nie miałem prawdziwych przyjaciół, tylko 
tych od imprezowania. Koledzy z liceum już ze mną 
nie trzymali i ja z nimi też nie.”    
W powyższym cytacie widać jakie m.in. konsekwen-
cje niesie za sobą zażywanie środków psychoaktyw-
nych. A wszystko zaczyna się tak niepozornie.
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