
Konsekwencje używania narkotyków 

Uzależnienie 

Narkotyki charakteryzują się możliwością wywoływania stanu przyzwyczajenia, a nawet 
przymusu ich dalszego stosowania. Różnego rodzaju substancje psychoaktywne, wykazując 
taki rodzaj działania, że osobie zażywającej sprawia ono przyjemność i poprawia 
samopoczucie - niosą ryzyko powstawania zależności psychicznej. Będzie się ona wyrażać 
regularną chęcią przeżywania różnych sytuacji pod wpływem narkotyku. Możliwość 
wytworzenia tego rodzaju zależności jest wspólnym mianownikiem właściwie wszystkich 
narkotyków. Jednak to, czy się ona wytworzy, zależy głównie od rodzaju narkotyku, cech 
osobowościowych i sytuacji osoby eksperymentującej z narkotykiem. Jeśli powstanie ten 
rodzaj zależności, to będzie się charakteryzować silną potrzebą i niekontrolowanym 
pragnieniem ponownego przyjęcia danej substancji. Dużą rolę odgrywa także wiek osób 
sięgających po środki odurzające. Jest nieomal prawidłowością, że ci dorośli, którzy 
uzależnili się od narkotyków pierwsze eksperymenty z nimi zaczynali w wielu kilkunastu lat, 
kiedy emocjonalnie dopiero dojrzewali. 

Innym rodzajem uzależnienia, jest zależność fizyczna, która dotyczy tylko niektórych grup 
narkotyków. Zależność taka, to wynik adaptacji układu nerwowego do obecności danej 
substancji psychoaktywnej. Fizjologiczne mechanizmy powstawania zależności fizycznej 
przebiegają rozmaicie w przypadku różnych grup narkotyków. Przykładem mogą być 
barbiturany, których działanie wpływa na osłabienie aktywności neuronów. Przy nagłym 
odstawieniu barbituranów neurony te stają się nadaktywne prowadząc do wielu zaburzeń w 
czynnościach fizjologicznych organizmu. 

Zaburzenia, wywołane odstawieniem substancji, od której organizm jest uzależniony nazywa 
się zespołem abstynencyjnym lub objawami odstawienia. Zespół abstynencyjny może mieć 
różny charakter, w zależności od rodzaju środka, który spowodował uzależnienie; może mieć 
też różne natężenie - zależy to od długości okresu stosowania tego środka, jak również od 
wielkości przyjmowanych dawek. Zespół abstynencyjny będzie miał 

zawsze bardzo nieprzyjemny dla uzależnionego przebieg i jego rezultatem będzie 
poszukiwanie substancji w celu zniesienia takiego stanu. 

Uważa się, że wielkość przyjmowanych dawek narkotyku wywołującego zależność fizyczną 
musi ulegać podwyższeniu, gdyż każda kolejna porcja narkotyku powoduje słabszą na niego 
reakcję organizmu. Zjawisko to nazywane jest tolerancją. Przy jego występowaniu, w celu 
uzyskania tych samych efektów konieczne jest stałe zwiększanie dawki. Powstawanie 
tolerancji najlepiej potwierdza fakt, że niektórzy narkomani przyjmują dawki heroiny, które 
wielokrotnie przewyższają dawki śmiertelne. 

W kontekście społecznym mówi się również o powstawaniu uzależnienia środowiskowego, 
które obejmuje całą gamę sytuacji i zachowań wymuszonych przez zdobywanie i stosowanie 
narkotyków. Ten rodzaj zależności pogłębia się znacznie w przypadku stosowania substancji 
odurzających, które są nielegalne. 

Skutki używania narkotyków 



Problem nadużywania substancji uzależniających jest o tyle poważny, że większość osób, 
które ich używają nie leczy się, a nawet nie zdaje sobie sprawy z tego, jak poważne ma 
problemy ze zdrowiem. Uzależnienie od substancji psychoaktywnych rodzi szereg 
problemów zdrowotnych dla człowieka. Mogą być to m.in. śmiertelne zatrucia 
(przedawkowania), ostre i przewlekłe zaburzenia psychiczne, zaburzenia funkcjonowania 
poszczególnych narządów lub całego organizmu. Wszystko to prowadzi do obniżenia jakości 
życia i jego skrócenia. Uzależnienia są przyczyną niebagatelnych szkód społecznych. Na 
poziomie funkcjonowania rodziny prowadzą do poważnych problemów natury emocjonalnej i 
ekonomicznej. Na poziomie społeczeństw prowadzą do rosnących kosztów opieki medycznej, 
powiększania się grupy osób chorych i niepełnosprawnych. Około 50% wszystkich 
samobójstw popełnianych jest pod wpływem substancji psychoaktywnych, a do więcej niż 
połowy śmiertelnych wypadków drogowych przyczynia się osłabienie zdolności 
(notorycznych kierowców z powodu 

alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych. Rozprzestrzenianie się chorób 
przenoszonych przez krew, wśród nich HIV/AIDS i wirusowego zapalenia wątroby jest w 
dużej mierze skutkiem używania narkotyków drogą dożylną. 

Jak widać, zjawisko używania narkotyków przez poszczególne jednostki ma z reguły także 
określone negatywne konsekwencje dla ich najbliższego otoczenia oraz zakłóca prawidłowe 
funkcjonowanie całego społeczeństwa rodząc dlań szereg szkód i kosztów. Dlatego też 
używanie narkotyków nie może być kwestią społecznie obojętną. 

 


