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Anotace 
V hodině se žáci seznámí s alkoholovými a nealkoholovými závislostmi, 

jejich riziky a možnostmi léčby. 

Očekávaný výstup Žáci popíší příznaky a typy závislostí a možnosti jejich léčby. 
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Druh učebního materiálu Prezentace v PowerPointu 



Alkoholové a nealkoholové závislosti 

Závislost:  

• soubor psychických a somatických změn 

• vytvoří se jako důsledek opakovaného užívání 
psychoaktivních látek 

 

Vysvětli pojem psychické a somatické změny. 



příznaky závislostí: 

• silná potřeba získat a užívat látku vyvolávající 
závislost 

• neschopnost kontroly nad jejím užíváním 

• abstinenční syndrom – reakce na snížení nebo 
abstinenci od obvyklé dávky nebo látky 

• potřeba drogy je dominantní – droga je 
největší hodnotou života pro závislého 



Alkoholové závislosti 
 alkoholismus 

• závislost na alkoholu 

• nejrozšířenější závislost 

• léčí se ambulantně nebo ústavně 

 

Uveďte příznaky alkoholismu. 

http://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/alkohol-v-obchodech---do-textu.jpg 



Nealkoholové závislosti 

 drogová 

• stav tělesné nebo psychické závislosti na 
pravidelném užívání nějaké látky s 
psychotropním účinkem např: marihuana, 
hašiš, pervitin, kokain, extáze, opium, 
morfium, heroin… nebo těkavé látky: 

    toluen, aceton…, dále utišující a uklidňující 
látky: diazepam, rohypnol, lexaurin… 

 



  toxikomanie 

• trvalá závislost na psychotropních látkách,  
    kdy zcela mizí schopnost sebeovládání 
• závislí jsou nebezpeční sami sobě i svému okolí 
• nedokáží se se svojí závislostí sami vyrovnat 
• toxikomanie úzce souvisí s kriminalitou 
• v mnohých případech končí předávkováním  
    a smrtí 
 
Proč toxikomanie úzce souvisí s kriminalitou? 
 
 



  nikotinismus 

• závislost na nikotinu (cigarety, doutníky...) 

• léčí se v protikuřáckých ambulancích  

 

  gambling 

• patologické hráčství 

• léčba na psychiatrických klinikách 

 

    Důležitou roli v boji proti závislostem hraje 
prevence – přednášky, besedy s odborníky atd. 



Léčba alkoholových a nealkoholových 
závislostí 

• detokční ambulance 

• krizová centra (DROPIN, RIAPS, SANANIN…) 

• psychiatrické léčebny 

     http://i.lidovky.cz/11/052/lngal/ANA3b2390_zachytka2.jpg 
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