
      
   Tokaji Gróf Széchenyi István 
        Középiskolai Kollégium   

 

Pedagógus neve: Farkas Zoltán 

Tantárgy: csoportfoglalkozás 

Csoport: Kollégium 4. 

Téma: Káros szenvedélyek negatív hatásai  

Dátum: 2020. 11. 23 

 

 

Sziasztok! 

 

 

Csoportfoglalkozásunk témája a káros szenvedélyek és azok negatív hatásai, amelyeknek a 

ti korosztályotok fokozottan ki van téve. 

 

A káros szenvedélyek közé tartozik a dohányzás, a mértéktelen alkoholfogyasztás, a 

kábítószer és más élvezeti szerek fogyasztása. Ezek a szerek nem csupán a fejlődő 

szervezetben okoznak maradandó károsodást, hanem a felnőttek egészségét is veszélyeztetik. 

 

A szenvedélybetegségek kialakulásának igen különféle okai lehetnek. Sokszor a kíváncsiság 

vezet a tragikus körülményekhez. A kóstolás könnyen szokássá válhat! 

 

 

Dohányzás: 

 

A dohányfüst többféle egészségre káros anyagot tartalmaz: kátrány, szén- monoxid, nikotin, 

policiklikus szénhidrogének, nitrózaminok, ciánhidrogén stb 

 

 

Az érszűkület, a szívinfarktus kialakulása és a lábakat érintő vérellátási zavarok gyakorisága 

nő a nemdohányzó személyekhez képest. Sokan észlelik is, hogy hidegebbek ujjaik, 

miközben cigarettát szívnak, mely a rosszabb vérellátás következménye. Dohányosok 

körében gyakrabban kerül sor emiatt alsó végtag amputációjára. A gyomor,-illetve 

nyombélfekély és a gyomor gyulladásos megbetegedései is kialakulnak. Tompalátás és 

zöldhályog megjelenésének mechanizmusában is oki tényező a dohányzás. A köztudottan 

dohányzással összefüggésbe hozható tüdőrák mellett olyan rosszindulatú daganatok, mint a 

húgyhólyag, vese, gége, szájüregi, nyelőcső, gyomor -és hasnyálmirigy daganatok 

kialakulása is összefüggésben van a dohányzással. Tudni kell, hogy a tüdőrákban szenvedő 

páciensek 90-95 százaléka dohányos. Magyarországon pedig évente 8000 ember hal meg 

ebben a típusú daganatos betegségben. 

 

 

Sajnos a mások káros szenvedélyének kitett személyekre a passzív módon szívott dohányfüst 

kétszer olyan veszélyes, mint magára a dohányos emberre. Mivel a mellékfüst még nagyobb 

arányban tartalmaz káros anyagokat, mint az úgynevezett főfüst, melyet a dohányos maga  
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lélegez be. A dohányfüsstel teli helyiségben, amennyiben kénytelen valaki hosszabb ideig 

tartózkodni, akkor számos panasz jelenhet meg nála: szemészeti problémák, orrpanaszok, 

tüsszögés, köhögés, légzési gondok, fejfájás, szédülés, hányinger, torokfájás, rekedtség. 

Talán nem is gondolnánk, hogy ilyen sok káros hatással rendelkezik a rendszeres 

cigarettafogyasztás. Ráadásul nem csak önmagát, hanem közvetlen környezetét, családját, 

szeretteit, de más közelében lévő személyeket is veszélynek tesz ki a dohányos személy. 

Mindenképpen érdemes a leszokást választani, melyhez orvosi segítség igényelhető! 

 

 

A dohány méreg - nemcsak a tüdő és a szív, hanem fogaink számára is. A dohányosok 

körében ötször nagyobb a fogíny és az fogágy gyulladásának esélye, így a fogaikat is nagyobb 

eséllyel veszítik el. Legyen az cigaretta, pipa vagy akár szivar, a füst a fogakat is támadja - 

nem közvetlenül. A rákkeltő füst bejárja a szájüreget, káros anyagai megtapadnak a fogakon, 

a nyelven és a szájnyálkahártyán. A nikotin a tüdő és a nyálkahártya véráramába kerülve az 

erek összehúzódását eredményezi. 

 

 

A cigarettásdobozokon feltüntetett vegyi anyagok csak töredékét jelentik annak, ami 

valójában a dohányosok szervezetébe jut. Körülbelül 4000 különböző kémiai vegyület 

található ugyanis egy cigarettában, amelynek csak az egyike a függőség kialakulásáért 

felelős drog, a nikotin. A nikotin tulajdonképpen erős drog, melynek halálos dózisa 20-60 

mg. Enyhe mérgezés során fejfájást, szédülést, hányingert, hasmenést, verejtékezést, szapora 

pulzust okoz. Ezt gyakran tapasztalják az első alkalommal rágyújtók is. A tartós nikotinhatás 

gyomorfekélyt, érszűkületet (a szívkoszorúerek szűkületét), valamint légúti károsodást 

okozhat. 

 

 

Alkoholfogyasztás: 

 

A huzamosabb időn keresztül fennálló, rendszeres alkoholfogyasztás súlyos károsodásokat 

okoz az egyén fizikai, pszichés állapotában, a közösségi életében. 

 

 

Az alkohol a szívizmot direkt károsítja, a szívizom összehúzódó képessége csökken, a 

szívkamrák kitágulnak, a szív mérete jelentősen megnő. A szív funkciója károsodik, 

légszomj és munkaképesség csökkenés alakul ki. Az alkoholisták leggyakoribb halálokának 

tekinthető. A mértéktelen alkoholizálás hozzájárul a magas vérnyomás, a szívinfarktus és az 

agyi erek trombózisához, az agyi infarktusok kialakulásához. 

 

 

Az anyagcsere felborul, melyben szerepet játszik az alkoholbeteg beszűkült, értékes 

tápanyagokat nélkülöző táplálkozása. Jelentősen emelkedik az elhízás, a cukorbetegség, a 

csontritkulás kockázata, emelkedik a vér koleszterin- és zsírsavszintje. Az alkoholfogyasztás 

a vércukorszint kóros lecsökkenésére hajlamosít, mely súlyos esetben kómát, halált okozhat. 

A májkárosodás miatti fehérjeanyagcsere-eltérések vérzékenységhez vezetnek. 
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Az alkohol kóros mennyiségű fogyasztása az emésztőrendszer összes szintjét károsítja. A 

szájüreg, a gége, a nyelőcső, a gyomor, a máj és a hasnyálmirigy rosszindulatú daganatos 

betegségeinek kockázatát jelentősen emeli. Az alkoholtartalmú italok fogyasztása okolható 

a szájüregi és gégerákok 50 százalékáért, a nyelőcsőrákok 75, az elsődleges májrákok 35 

százalékának kialakulásáért. 

 

 

Kábítószerek negatív következményei: 

 

A kábítószerek alkalmazásának következményeként jellegzetes pszichés, magatartásbeli és 

testi tünetek jelentkeznek. 

A használt drog típusától függően a fogyasztóban jellegzetes lelki tünetek, magatartásbeli 

változások alakulhatnak ki. 

 

 

Pszichés tünetek 

 

 

 idegesség, belső nyugtalanság, feszültség, ingerlékenység, elégedetlenség; 

 levert, fásult hangulat, reménytelenség érzése, kedvtelenség; 

 minden ok nélküli, gyakran nevetéssel kísért örömkitörések, barátkozási hajlam, 

váratlan és meglepő közlékenység; 

 túlérzékenység, minden ok nélküli ingerlékenység, mely könnyen az izgatottságig 

fokozódik; 

 a figyelem- és koncentrálóképesség zavarai; 

 feledékenység; 

 indokolatlan fáradtság, gyors kimerülés, a teljesítőképesség látszólag ok nélküli és 

gyakori változása; 

 alvászavarok (aluszékonyság vagy álmatlanság), gyötrő álmok; 

 térbeli és időbeni tájékozódás zavarai; 

 túl sok, gyakran összefüggéstelen, de egy témához rögzülő, attól el nem téríthető 

beszéd; 

 hallucináció, víziók, 

 függetlenné válás a tényektől 

 

 

Magatartásbeli változások 

 

 

 korábban meglévő érdeklődés csökkenése 

 tanulmányi eredmény hirtelen, lényeges romlása 

 családon belüli kapcsolatok romlása 

 kritikátlan, terv és cél nélküli „szabadságra” való törekvés 

 a korábbi életmód, szokások minden ok nélküli megváltoztatása 

 a környezethez való alkalmazkodás romlása, bizalmatlanság 

 egyre gyakoribb megmagyarázhatatlan pénzhiány, eladósodás 
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 kimaradozások a szülői házból, az iskolából, a munkahelyről, amelyekről nem 

hajlandó számot adni 

 a munkahely, iskola végleges elhagyása 

 zárkózottság, az új barátok titkolása 

 

 

Testi tünetek 

 

 

 ismeretlen eredetű tűszúrások, illetve a bőrön látható egyéb elváltozások (pl. kis 

területeken lévő véraláfutások, a bőr elszíneződése, kis gennygócok); 

 beesett arc, kimélyültebb szemgödör; 

 pupillák, szűkebbek vagy tágabbak, mint, általában; 

 a bőr – különösen az arcbőr – hamuszürke vagy sápadt, esetleg kékesen elszíneződött; 

 folyamatos szájszárazság; 

 ok nélkül jelentkező orrfolyás, állandó szipogás; 

 étvágytalanság, melyhez gyakran társul erős hányinger, mindez később erőteljes 

fogyáshoz vezet; 

 hirtelen megnő az édes italok fogyasztása iránti igény; 

 túlzott érzékenység külső ingerekkel szemben (fény, zaj); 

 légzési nehézségek; 

 a testhőmérséklet erőteljes ingadozása, hőhullámok; 

 szédülés, bizonytalan járás, remegés; 

 szívpanaszok (szívszúrás vg a pulzus lassúvá válása); 

 ápolatlan, romló fogazat (a drog okozta kábulatban túlzott erővel szorítja össze fogait 

vagy vicsorít); 

 látási zavarok, fényérzékenység; 

 

 

 A mai csoportfoglalkozáshoz kapcsolódó kérdés: 

 

Milyen más szenvedélybetegségeket ismersz? 

 

Sorolj fel egy párat és küldd el a messenger alkalmazásban vagy a kréta kollaborációs 

platformon! 

 

 

        Farkas Zoltán 

        nevelőtanár 

 

 

 

 


