
 
 
 

Aktywność fizyczna,  
a  

konsekwencje zdrowotne  
stosowania substancji 

psychoaktywnych  
i używek  



Korzyści aktywności fizycznej 

Aktywność fizyczna, zdrowie oraz jakość życia 
są ze sobą ściśle powiązane. Ludzkie ciało 
zostało skonstruowane do ruchu, stąd wymaga 
regularnej aktywności fizycznej do optymalnego 
funkcjonowania i unikania chorób. Ponadto 
prowadzenie aktywnego życia przynosi wiele 
innych korzyści społecznych  
i psychologicznych, a między aktywnością 
fizyczną i średnią długością życia zachodzi 
bezpośrednia relacja wskazująca, że populacje 
aktywne fizycznie zazwyczaj żyją dłużej niż 
populacje nieaktywne. 



Obecnie istnieje wystarczająca ilość dowodów 
wskazujących, że osoby, które prowadzą fizycznie 
aktywny tryb życia, mogą osiągnąć szereg korzyści 
zdrowotnych, obejmujących: 

 
Ograniczone ryzyko schorzeń sercowo-naczyniowych. 

Dobre funkcje sercowo-płucne.  

Zwiększone zużycie tkanki tłuszczowej, pomagające w kontroli 
wagi ciała i zmniejszające ryzyko otyłości 

Lepszą mineralizację kośćca w młodym wieku, przyczyniającą się 
do zapobiegania osteoporozie oraz złamaniom w starszym wieku. 

Lepsze funkcje trawienne i regulację rytmu jelitowego. 

Zachowanie i poprawę siły i wytrzymałości mięśni skutkującą 
lepszymi możliwościami funkcjonalnymi do wykonywania 
codziennych czynności. 

Niższe poziomy stresu oraz związaną z tym lepszą jakość snu. 

Lepszy obraz własnej osoby oraz poczucie własnej wartości, a 
także większy entuzjazm i optymizm. 



Dzieci i młodzież podejmują wiele różnych form aktywności fizycznej, np. 
poprzez uczestnictwo w zabawach lub uprawianie dyscyplin sportowych.  

https://www.youtube.com/watch?v=jgJOS26G1wY 



Pamiętaj! 
Istnieją dowody na to, że każdy, kto zwiększa poziom własnej aktywności 
fizycznej, nawet po długich okresach bezczynności, może osiągnąć korzyści 
zdrowotne bez względu na wiek. Nigdy nie jest za późno, aby zacząć! Tym 
bardziej po okresie pandemii.  



Substancje psychoaktywne 

We współczesnym świecie stosowanie substancji psychoaktywnych 
stało się powszechne. Niestety coraz częściej narażona jest młodzież. 
Motywy nadużywania substancji mogą mieć różny charakter: 
ciekawość, dla zabawy, chęć zaimponowania przed znajomymi itp.  
Jest to zjawisko niebezpieczne, gdyż stosowaniu używek często 
towarzyszą zaburzenia psychiczne (stany depresyjne czy lękowe), 
zaburzenia osobowości (np. postawa antyspołeczna). Prędzej czy 
później używanie substancji psychoaktywnych prowadzi do 
uzależnienia (fizycznego lub psychicznego). 



Uzależnienie fizyczne 

Uzależnienie fizyczne jest wywołane 
przystosowaniem się organizmu do 
substancji psychoaktywnej. Organizm 
pod wpływem działania środków rozwija 
biologiczne adaptacje przystosowawcze 
wywołane skutkami działania toksyn. 
Charakterystyczną cechą uzależnienia 
fizycznego jest wzrost tolerancji, czyli 
konieczność stopniowego zwiększania 
dawki dla osiągnięcia pełnego efektu. 



Uzależnienie psychiczne 

Natomiast uzależnienie 
psychiczne to uczucie 
występujące po użyciu 
substancji charakteryzujące się 
zaspokojeniem i pragnieniem 
przyjmowania substancji w celu 
osiągnięcia takich samych 
doznań euforycznych.  



Według WHO silne uzależnienie można rozpoznać za pomocą: 

pragnienia lub przymusu stosowania substancji; 

brak kontroli nad własnym zachowaniem;  

objawów abstynenckich przy przerywaniu lub ograniczaniu 
przyjmowania substancji;  

zmiany w zainteresowaniach na rzecz stosowania środków;  

przyjmowania substancji pomimo szkodliwych następstw. 

 



Rodzaje substancji psychoaktywnych 

Psychoaktywne substancje 
można podzielić na: naturalne, 
półsyntetyczne i syntetyczne. 
Wszystkie mają wpływ na 
ośrodkowy i obwodowy układ 
nerwowy. Skutki ich działania 
zależą od dawki, częstotliwości, 
sposobu zażywania.  



Inny podział środków psychoaktywnych:  

psycholeptyczne (uspokajające) - leki nasenne, przeciwlękowe; 

psychoanaleptyczne (pobudzające) - leki przeciwdepresyjne, 
amfetamina;  

psychodysleptyczne (halucynogenne) - narkotyki 
halucynogenne i odurzające oraz alkohol. 

 



Skutki stosowania substancji 
psychoaktywnych 
Do objawów i skutków występujących przy stosowaniu substancji 
psychoaktywnych można zaliczyć: 

wzrost ciśnienia krwi i napięcia mięśniowego,  

brak łaknienia,  

bezsenność,  

wysoka tolerancja przy zwiększonych dawkach powoduje stany 
lękowe co przyczynia się do brania leków przeciwdepresyjnych i 
przeciwlękowych, 

stany zaburzenia pamięci i braku koncentracji, 

wpływ na ośrodkowy układ nerwowy, zwłaszcza mózg, powodujący 
mniej lub bardziej trwałe zmiany w jego funkcjonowaniu, 



występujące pogorszenie stanu fizycznego,  

bezsenność,  

pogorszenie relacji społecznych,  

wymioty i nudności, 

napięcia psychiczne,  

stres, 

osłabienie więzi rodzinnych, rozwody i przemoc, 

spłycenie oddechu, astmę,  

niedotlenienie tkanek,  

udar mózgu, zawał serca, nowotwory złośliwe. 

problemy z prawem, 

 



Sterydy czym są? 

Sterydy to potoczne określenie na 
steroidy, czyli związki lipidowe 
pochodzenia zwierzęcego lub 
roślinnego. W przypadku ludzi 
sterydy występują jako hormony 
steroidowe, produkowane przez 
nadnercza. Wyróżnia się tutaj dwie 
grupy: mineralokortykosteroidy i 
glikokortykosteroidy. Pierwsze 
odpowiadają za regulację wodno-
mineralną organizmu, drugie mają 
działanie przeciwzapalne. 



Sterydy – bezpieczeństwo i zagrożenia 

Przyjmowanie sterydów jest obarczone ryzykiem wystąpienia 
skutków ubocznych. Znajdują one zastosowanie wtedy, gdy 
korzyści wynikające z ich przyjmowania przeważają nad 
skutkami ubocznymi kuracji.  Z tego powodu sterydoterapia musi 
odbywać się pod ścisłą kontrolą lekarza. 



Sterydy anaboliczne – skutki uboczne 

Do grupy sterydów anabolicznych należy testosteron i 
syntetyczne pochodne. W medycynie stosuje się je w 
stymulowaniu wzrostu wielu tkanek, głównie mięśniowej i kostnej, 
a także na zwiększaniu produkcji czerwonych krwinek. 
Testosteron jest również stosowany w terapiach związanych z 
opóźnionym dojrzewaniem u chłopców, nieprawidłowym rozwoju 
narządów płciowych i impotencji u mężczyzn, a także w raku 
piersi u kobiet. Sterydy anaboliczne podaje się też chorym na 
AIDS lub raka, przy nadmiernym spadku masy mięśniowej. 



W sporcie sterydy anaboliczne są zakazanym środkiem 
dopingowym i zażywane bez kontroli lekarza są groźne dla 
zdrowia. Zażywanie sterydów anabolicznych wiąże się ze 
skutkami ubocznymi. Wśród nich znajduje się bezpłodność, a 
także zmiany wyglądu (różne u obu płci). W przypadku mężczyzn 
może dochodzić do powiększenia piersi, a u kobiet, choć 
rzadziej, do ich zmniejszenia. 

 

Jednym ze skutków ubocznych wpływających na wygląd kobiet i 
mężczyzn przyjmujących sterydy anaboliczne jest także 
nadmierne owłosienie, przy czym u panów głównie na twarzy, 
torsie i plecach. Z kolei u kobiet możliwe jest miejscowe łysienie - 
na czubku głowy. Sterydy mogą powodować przetłuszczanie się 
skóry, infekcje skórne i trądzik. Ponadto u kobiet mogą wystąpić 
trwałe zmiany barwy głosu na niższy, bardziej „męski”. 



Skutki uboczne 

Kolejnym niepożądanym skutkiem u kobiet 
są nieregularne cykle miesiączkowe. 
Mężczyźni zażywający sterydy anaboliczne 
są bardziej narażeni na wystąpienie raka 
prostaty. U obu płci ”anaboliki” zwiększają 
ciśnienie i ryzyko wystąpienia zawału serca 
oraz udaru mózgu. Skutkują również 
zwiększeniem poziomu ”złego cholesterolu” 
LDL i zmniejszeniu ”dobrego” HDL, co 
prowadzić może do miażdżycy. 
Przyjmowanie sterydów anabolicznych 
powodować może także zaburzenia 
czynności nerek lub ich niewydolność oraz 
choroby wątroby. 



Wśród skutków niepożądanych 
wymienia się też zmiany psychiki, 
takie jak wzrost poziomu agresji, 
manie, omamy, depresje. Sterydy 
anaboliczne mają też właściwości 
uzależniające. Ponadto mogą 
zwiększać podatność na 
uzależnienie w przyszłości od 
opioidów. 



PAMIĘTAJ, TO TY WYBIERASZ! 
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