
Болести зависности



Алкохол Коцка Пушење

Наркоманија Спортске кладионице



У науци се израз дрога користи за продукте биљака,

животиња и минерала који имају лековита својства

У обичном говору овај израз се користи за опојне

супстанце

Њихово понављано узимање може довести до

ЗАВИСНОСТИ

Предозирање се догађа у случају да се узме

прекомерна доза супстанце која може да доведе до

смрти



Психичка и физичка зависност

Потреба за повременим или сталним узимањем

Губитак памћења

Промене расположења, депресија

Нервоза, главобоље, паника

Несаница

Болови у костима, мишићима

Грозница, знојење, дрхтавица

Мучнина и повраћ́ање

Сувоћа уста

Губитак апетита

Потешкоће са дисањем, 

Промене у срчаном раду.



Алкохол

Алкохолизам је болест која настаје због редовне 

и неконтролисане употрeбе алкохолних пића

Алкохоличар је особа

која није у стању

да контролише пијење

алкохола



Алкохол доводи до:

поспаности

психичке и физичке успорености

обољења јетре и панкреаса

оштећења срца и крвних судова

оштећења желуца и нервног система

Алкохол делује тако што:

ремети живот

уништава самопоштовање

и поштовање других

напада здравље, срећу

скраћује живот



Пушење

Може изменити чула укуса и мириса

Угрожава општу кондицију и енергију

Директно угрожава физички изгледа пушача: жути

зуби, старење коже, непријатан задах и мирис

Недостатак цигарета изазива љутњу и агресију



Срчане болести, мождани удар

Болести усне шупљине, ждрела, гркљана, једњака

Оштећење и болести плућа

Оштећење и болести органа за варење

Компликације у трудноћи

Угрожавање здравља других

Здравствени ризици пушења



Знаци коришћења дрога:

Поспаност и уске зенице или 

раздраганост и широке зенице

Изразито бледило лица

Неразговентан говор

Губитак телесне тежине и запуштен изглед

Промене понашања (лагање, преваре)

Болови, презнојавање, дрхтавица

Напади беса, напетост и раздражљивост

Дружење са особама које узимају дроге



Наркоманија



Најтеже последице су узимања дрога:
Tешке карактерне промене личности

Криминал

Физичко пропадање

Могућност добијања ХИВ инфекције, хепатитиса Б и

Ц, болести јетре и бубрега, мозга, срца, плућа..

Смрт код предозирања због застоја дисања

.



Коцка је свака игра која се игра за новац или било

коју другу вредност при чему појединац или група

добија, а сви остали губе

У коцку спадају игре на срећу: лото, бинго, разне

срећке и кладионице

Када коцка и клађење

постану зависност

то онда прелази у

болест

Коцкање и клађење



Коцка осиромашује појединца и породицу и много је њих 

разорених и уништених због коцкања

Коцкар никада неће научити да буде радник, вредан, 

одговоран и да својим трудом нешто у животу постигне

Изазива болести срца, органа за варење, несаницу због 

нервирања и стреса

Бежање од проблема и лагање

Нелегалне радње са циљем да се дође до новца

Последице коцкања:



Радозналост

Утицај вршњака

Жеља за припадањем групи

Досада

Бекство од реалности

Самосталност

Жеља за бржим одрастањем (код младих)

Зашто људи постају зависници?

Без обзира на разлог, зависност се не може оправдати.

Ова болест уништава здравље, личност и живот.


