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Na początku zachęcamy do oglądnięcia spotu kampanii społecznej:  

https://kampaniespoleczne.pl/papieros-i-e-papieros-to-falszywy-przyjaciel-ostrzega-
kampania-stopfejkfriends/ 

oraz zapoznać się ze stroną kampanii : 

http://stopfejkfriends.pl/ 

 

Uzależnienie od nikotyny – fizyczne 

Uzależnienie od nikotyny przebiega dwutorowo. Mechanizm uzależnienia od nikotyny może 
mieć podłoże zarówno fizyczne, jak i psychiczne. Jeżeli chodzi o fizyczne uzależnienie od 
nikotyny, istnieje kilka teorii wyjaśniających jego przyczyny. Co do istoty są one jednak 
zbieżne: nikotyna, jako substancja psychoaktywna, oddziałuje na ośrodkowy układ nerwowy. 
Łączy się z tak zwanymi receptorami nikotynowymi, pobudzając je do działania. Stymuluje 
wyrzut do mózgu dopaminy, czyli neuroprzekaźnika zwanego hormonem szczęścia. Podnosi 
poziom adrenaliny, a także ciśnienia tętniczego. 

Jednak po niedługim czasie, działanie nikotyny ustaje, a miejsce optymistycznego 
pobudzenia zajmuje rozdrażnienie. To znak, że nasz organizm przyzwyczaił się do „dobrego” i 
domaga się kolejnej stymulacji aby zachować równowagę. Nikotyna działanie ma przy tym o 
tyle niebezpieczne, że do zaspokojenia swoistego głodu, potrzebne są coraz większe jej 
dawki. Co istotne, uzależnienie od nikotyny szybko sprawia, że papieros przestaje sprawiać 
ponadprzeciętną przyjemność, a jedynie pozwala osiągnąć poziom pobudzenia i satysfakcji 
porównywalny z osobami, które nie palą. 

Psychiczny mechanizm uzależnienia od nikotyny 

Uzależnienie od nikotyny ma też postać uzależnienia psychicznego. W dużym uproszczeniu, 
tego typu uzależnienie od nikotyny nie jest jeszcze tak groźne jak fizyczne i łatwiej w tym 
przypadku z nałogiem zerwać. Psychiczny mechanizm uzależnienia od nikotyny wiąże się ze 
swego rodzaju „rytuałem palenia”. Osoby uzależnione psychicznie często palą, bo lubią, albo 
też dlatego, że za pomocą papierosa rozładowują negatywne napięcie. A w każdym razie tak 
im się wydaje. 

Psychicznemu uzależnieniu od nikotyny sprzyjają takie sytuacje, jak: 

 rytuał związany z piciem porannej kawy (z nieodłącznym papierosem), 
 przerwa na odreagowanie stresu w pracy (oczywiście z papierosem), 
 nawyk radzenia sobie ze złymi emocjami poprzez sięgnięcie po paczkę papierosów. 

https://kampaniespoleczne.pl/papieros-i-e-papieros-to-falszywy-przyjaciel-ostrzega-kampania-stopfejkfriends/
https://kampaniespoleczne.pl/papieros-i-e-papieros-to-falszywy-przyjaciel-ostrzega-kampania-stopfejkfriends/
http://stopfejkfriends.pl/
https://dimedic.eu/pl/wiedza/nikotynizm-objawy-skutki-definicja-leczenie
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Uważajmy. Nawet wtedy, gdy rytuał palenia wydaje nam się niegroźny, jedynie cienka linia 
dzieli psychiczne uzależnienie od nikotyny od fizycznego. Często zresztą oba mechanizmy 
uzależnienia od nikotyny występują jednocześnie. 

Objawy uzależnienia od nikotyny 

O uzależnieniu świadczyć będzie przede wszystkim wystąpienie objawów zespołu 
odstawienia nikotyny (gdy przez  kilka godzin nie zaspokoimy receptorów nikotynowych) 
czyli  głód nikotynowy. W objawie jest to trudna do opanowania i skontrolowania chęć 
sięgnięcia po papierosa. Jeśli zapalimy, głód nikotynowy zniknie. Jeśli tego nie zrobimy, 
trawić nas będzie narastająca drażliwość, najdrobniejsze niedogodności powodować będą 
złość, spadnie koncentracja i zdolność rozwiązywania problemów. Będziemy się czuć 
zmęczeni, ospali, co nie znaczy, że senni – bo z zaśnięciem może być duży problem.  

Pomocny w diagnozie  może okazać się test uzależnienia od nikotyny  Fagerströma . 
Narzędzie to ma formę prostej ankiety, zawierającej 7 pytań. Odpowiedzi są punktowane. 
Jeśli test uzależnienia od nikotyny wskaże wynik powyżej 7 punktów, oznacza to duże 
prawdopodobieństwo fizycznego uzależnienia od nikotyny. Jeśli poniżej 7 punktów – 
uzależnienie od nikotyny może mieć co najwyżej podłoże psychiczne – na tym więc etapie 
stosunkowo łatwo z nałogiem będzie zerwać. 

A oto zestaw pytań wchodzących w skład testu uzależnienia od nikotyny Fagerströma 

1. Jak szybko po przebudzeniu zapala Pan/Pani pierwszego papierosa?  
a. Do 5 minut – 3 pkt 
b. 6-30 minut – 2 pkt 
c. 31-60 minut – 1 pkt 
d. Powyżej 60 minut – 0 pkt 

2. Czy ma Pan/Pani trudności z powstrzymaniem się od palenia w miejscach, gdzie to 
jest zakazane?  

a. Tak – 1 pkt 
b. Nie – 0 pkt 

3. Z którego papierosa jest Panu/Pani najtrudniej zrezygnować?  
a. Z pierwszego po przebudzeniu – 1 pkt 
b. Z każdego innego – 0 pkt 

4. Ile papierosów wypala Pan/Pani w ciągu dnia?  
a. Ponad 31 – 3 pkt 
b. 21-30 – 2 pkt 
c. 11- 20 – 1 pkt 
d. do 10 – 0 pkt 

5. Czy częściej pali Pan/Pani papierosy w ciągu pierwszych godzin po przebudzeniu niż 
w pozostałej części dnia?  

a. Tak – 1 pkt 
b. Nie – 0 pkt 

6. Czy pali Pan/Pani papierosy nawet wtedy, gdy jest Pan/Pani tak chory/a, że musi 
leżeć w łóżku  

o Tak – 1 pkt 
o Nie – 0 pkt 

 

https://dimedic.eu/pl/wiedza/glod-nikotynowy-objawy-ile-trwa-jak-zaspokoic
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Test motywacji do zaprzestania palenia wg Schneider Pytanie  Odpowiedź  

 
1. Czy chcesz rzucić palenie ?  
 

tak  nie  

 
2. Czy decydujesz się na to dla siebie samego (podkreśl „tak”), czy dla 
kogoś innego, np. dla rodziny itp. (podkreśl „nie”)  
 

tak  nie  

 
3. Czy podejmowałeś/aś już próby rzucenia palenia?  
 

tak  nie  

 
4. Czy orientujesz się, w jakich sytuacjach palisz najwięcej?  
 

tak  nie  

 
5. Czy wiesz, dlaczego palisz tytoń?  
 

tak  nie  

 
6. Czy mogłabyś/mógłbyś liczyć na pomoc rodziny, przyjaciół, gdybyś 
chciała/chciał rzucić palenie?  
 

tak  nie  

 
7. Czy członkowie twojej rodziny są osobami niepalącymi?  
 

tak  nie  

 
8. Czy w miejscu, którym pracujesz, nie pali się tytoniu?  
 

tak  nie  

 
9. Czy jesteś zadowolony ze swojej pracy i trybu życia?  
 

tak  nie  

 
10. Czy orientujesz się, gdzie i w jaki sposób szukać pomocy, gdybyś 
miała/miał problemy z utrzymaniem abstynencji?  
 

tak  nie  

 
11. Czy wiesz, na jakie pokusy i trudności będziesz narażona(-y) w okresie 
abstynencji?  
 

tak  nie  

 
12. Czy wiesz, w jaki sposób samej/samemu sobie poradzić w sytuacjach 
kryzysowych?  
 

tak  nie  

Suma  
 

Test na nikotynę  

Test uzależnienia od nikotyny mylony jest niekiedy z testem na nikotynę. W istocie są to dwa 
zupełnie różne narzędzia. Test na nikotynę w mniejszym stopniu odpowie nam na pytanie o 
uzależnienie od nikotyny, z pewnością jednak pozwoli wykryć jej obecność w organizmie. Tę 
zaś wiedzę można wykorzystać w profilaktyce, test na nikotynę najczęściej kupuje się po to, 
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żeby sprawdzić, czy dzieci nie sięgają po papierosy. Pozwala zidentyfikować obecność 
kotyniny, będącej metabolitem nikotyny. To ważne, bowiem w odróżnieniu od samej 
nikotyny, kotynina utrzymuje się w organizmie człowieka nawet 15-16 godzin.  

Terapia antynikotynowa  http://jakrzucicpalenie.pl/ 

W dużym skrócie, leczenie uzależnienia od nikotyny może przybrać formę: 

 Leczenia farmakologicznego za pomocą takich substancji, jak cytyzyna, bupropion i 
wareklinina 

 Nikotynowej terapii zastępczej (podawanie malejących dawek nikotyny pod postacią 
plastrów, gum do żucia, tabletek) 

 Psychoterapii 
 Biorezonansu 
 Hipnozy 
 Akupunktury 

Terapia antynikotynowa, wiąże się z dużym obciążeniem psychicznym i fizycznym. Podstawą 
każdej terapii antynikotynowej, będzie silna wola i poczucie, że naprawdę chcemy zerwać z 
nałogiem (patrz test motywacji – im więcej pozytywnych odpowiedzi, tym silniejsza potrzeba 
rzucenia palenia).   

PROFILAKTYKA NOWOTWOROWA – PREZENTACJA: https://slideplayer.pl/slide/427568/ 

 
 
Fot.  źródło  www.who.int 

 
Zainspiruj innych do niepalenia!!! Stwórz pracę plastyczną lub hasło reklamowe. 

http://jakrzucicpalenie.pl/
https://dimedic.eu/wybierz-lekarstwo/uzaleznienie-od-nikotyny
https://dimedic.eu/pl/wiedza/biorezonans-magnetyczny-opinie-cena-na-czym-polega
https://slideplayer.pl/slide/427568/

