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KIM JEST OSOBA
UZALEŻNIONA...

STOP UZALEŻNIENIOM

TYDZIEŃ PROFILAKTYKI w Gimnazjum nr 4 w Rumi
                              28 XI - 2 XII 2016 roku

2 grudnia ( piątek)
organizatorzy
Tygodnia
Profilaktyki
propagując
czystość umysłu i
wolność od
używek, ogłaszają
„DZIEŃ BIAŁY” .
Zwracamy się z
prośbą do całej
społeczności
szkolnej, by w tym

dniu przyszli
ubrani na biało,
bądź posiadali jak
najwięcej
elementów w tym
kolorze. Osoby „
najbardziej białe”
zostaną
nagrodzone.
Planujemy
kawiarenkę
szkolną.

     2 grudnia 2016
      BIAŁY DZIEŃ

Według norm
Światowej
Organizacji Zdrowia
uzależnioną od
substancji chemi-
cznej lub czynności
zmieniającej
świadomość jest
osoba, która ma
przymus
zażywania tej
substancji lub
wykonywania

danej czynności i u
której związane z
tym przymusem są
problemy zdrowot-
ne (somatyczne i
psychiczne)
rodzinne i
społeczne.Wszyscy
pytają o granicę!
Granica jest wtedy,
kiedy „to” nam
zaczyna szkodzić,
a my tego

nie widzimy! Nie
ma uniwersalnej
metody leczenia
uzależnień. Terapii
jest wiele, a
powodzenie
leczenia zależy
przede wszystkim
od tego, czy
człowiek chce
naprawić swoje
 życie ! Zachęcamy
do lektury :)
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ALKOHOLOWI
MÓWIMY "NIE"

       UWAGA
DZIEWCZYNY !

Do czego prowadzi
picie alkoholu ->

Koleżanko i
kolego ... jeśli
chcesz być
samotny,
obracać się w
złym
towarzystwie,
być nieakcep-
towanym przez
otoczenie ... 

Kilka słów o zgubnych skutkach
nałogu ...
spożywaniu alkoholu oraz paleniu
papierosów ...

Alkohol powo-
duje liczne zabu-
rzenia żołądka,
schorzenia
serca: arytmię.
Uszkadza układ
nerwowy oraz
mózg, może

 prowadzić do
ślepoty i zani-
ków pamięci.
Osłabia
odporność.
Organizm staje
się przez to
bardzo podatny

na choroby.
Przyczynia się
do powstania
raka
(zwłaszcza
przełyku,krtani.)
Co  warto
podkreślić

alkohol jest
również
przyczyną
wypadków
drogowych. 

 ...leczyć się na
wiele chorób,
agresję, mieć
problemy z
pamięcią,  
myśleniem,
szybko męczyć
się pracą
umysłową, mieć
oporną
koncentrację

uwagi,
zwiększoną
drażliwość,
trudności w
opanowywaniu
agresjii
zmienność
nastroju...
NIE PIJ !!!

U palących
wzrasta ryzyko
bezpłodności,
powikłań w
ciąży, np. nagłej
śmierci
dziecka. Inne
skutki to
min: nowotwory,
choroby serca,

rak szyjki
macicy,
jajników,
impotencja,
choroby skóry.
 ... RZUĆ
PALENIE JUŻ
DZISIAJ !!!
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UZALEŻNIENIE OD
NARKOTYKÓW 
I INTERNETU - prawdziwa plaga
XXI wieku ...

MITY o E-
PAPIEROSACH

Słowniczek slangu
narkotykowego

FB zajmuje
nawet 8 godz.
dziennie: uza-
leznia, pogar-
sza samotność
dekoncentruje,
może powodo-
wać brak em-
patii.Im mniej
godzin na FB
tym lepiej !

Spożywanie
narkotyków
niesie ogromne
spustoszenie
dla organizmu
człowieka: ciało
i psychiki.
Skutki
zażywania
 mają charakter
nieodwracalny.  

Do
 najgorszych
skutków
zaliczamy: brak
zainteresowania
czymkolwiek ,
pasywność,
senność, utrata 
świadomości i
spowolnienie
reakcji.

Warto
wspomnieć
o uzależnieniu
społecznym-
osoba
uzależniona od
narkotyków,
zazwyczaj
rezygnuje  z
pracy, szkoły,
uwikłana jest w

konflikty z
bliskimi oraz
zaliczana jest
do marginesu
społecznego.
 Powiedz NIE
narkotykom
i dopalaczom!

NARKOTYKI-
dragi, prochy,
AMFETAMINA -
amfa, feta,
speer, biel
METAMFE-
TAMINA - meta
HEROINA -
hera, hel,
MORFINA -
majka,

KODEINA -
koda,KOKAINA
- koka, koks,
MEFEDRON -
mef, afgan –
haszysz,aligator
- tabletki
ecstasy, biała
dama – kokaina.
            Julka 

FACEBOOK to
już pandemia !

1:E-papieros
może zawierać
dwukrotnie
większą dawkę
nikotyny niż
papieros.
2: Zawiera on
nikotynę, więc
silnie uzależnia
3:Powoduje

problem
biernego
palenia. 
4: E-papieros 
zawiera
nikotynę, więc
szkodzi.   
   NIE PAL !       
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PIERWSZA POMOC w nagłych
wypadkach! Poradnik klasy 1a

Co w przypadku
złamania ?

BEZPIECZNA
POZYCJA ...

Złamania-
wzywamy
pomoc:
dzwonimy po
pogotowie, nie
ruszamy
rannego, nie
prostujemy
kończyny,
sprawdzamy,
oddychanie.

W przypadku
zadławienia
postaraj się, by
poszkodowany
zaczął kaszleć;
gdy nie daje to
efektu, stań za
ratowanym z
boku, pochyl go
do przodu i
uderz

5 razy między
jego łopatki.
Jeśli to nie
pomoże,
wykonaj 5
uciśnięć
nadbrzusza, w
przypadku, gdy
poszkodowany
straci
przytomność,

wykonaj
resuscytację
krążeniowo-
oddechową:
odchyl głowę do
tyłu, usuń
widoczne
przyczyny
niedrożności
dróg
oddechowych

z jamy ustnej,
unieś
podbródek
osoby
ratowanej,
sprawdź
oddychanie i
podejmij próbę 2
wdechów.
Nie bój się
ratować !

BEZPIECZNA
POPZYCJA to
pozycja
umożliwiająca 
bezpieczne
odzyskanie
przytomności
osobie
nieprzytomnej,
posiadającej

oddech i inne
funkcje
życiowe.

Miej zawsze
świadomość, że
od Twojego
zachowania
może zależeć
życie drugiej
osoby. Być
może w
najmniej
spodziewanej
chwili zajdzie

potrzeba
ratowania
człowieka w
sytuacji
zgrożenia.
Twoje działania
w trakcie tzw.
złotej godziny
mogą być na
wagę życia!

ZAPAMIĘTAJ !
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