
Що таке залежн�сть? 

Wie wird man abhängig?

Сильне бажання чи внут�шнє  спонукання до вживання/повед�нки
Недостатн�й/в�дсутн�й контроль за к�льк�стю, тривал�стю � об’ємом вживання/повед�нки
При зниженн� вживання/повед�нки виникають симптоми абстиненц�ї (наприклад, тривога,

драт�влив�сть, проблеми з� сном, п�тлив�сть, замерзання, тремт�ння тощо)

Вживання/повед�нка стають бльш частими та сильними - виробилася толерантнсть, при вживанн�
необх�дна б�льша доза
Вживання/повед�нка набуває надм�рної важливост� - нехтування �нтересами, соц�альними контактами
чи роботою
Вживання/повед�нка продовжується, не дивлячись на розум�ння психологчних, ф�зичних � соц�альних
ризик�в

 

За вживанням/повед�нкою, що повторюється зазвичай є спроба задовольнити певн� потреби, як�, на думку 

людини, не можуть бути задоволен� чи вир�шенн� в �нший спос�б, наприклад, зняти стрес, розслабитися, 

заспокоїтися, покращити настр�й, полегшити б�ль, забути, уникнути реальност�, краще спати, почуватися в 

беспец�, ефективн�ше працювати, розслаблятися, веселитися, спробувати щось нове, в�дчувати приналежн�сть 

тощо. 

контакт проєкту NEDA:
FEM (д�вчата/ж�нки): Klinik Floridsdorf, Brünnerstraße 68/A3/Top 14, 1210 Wien; Тел.: +43 1 27700 5600
FEM Süd (д�вчата/ж�нки) & MEN (хлопц�/чолов�ки): Klinik Favoriten, Kundratstraße 3, 1100 Wien; 
FEM Süd: Teл.: +43 1 60 191 5201; MEN: Teл.: +43 1 60 191 5454
www.fem.at

Що може допомогти в боротьб�  з залежн�стю:

Залежн�сть може негативно вплинути на все ваше життя. Тут може допомогти 
сп�лкування  з психотерапевтами чи психологами та пошук профес�йної п�дтримки.

 
Як� потреби можуть стояти за вашим вживанням/повед�нкою?

Що може зм�нитися й покращитися для вас в результат� в�дмови в�д пал�ння? 
 

Ми, прац�вники проєкту NEDA, будемо рад� допомогти Вам в�дчути себе краще! 
Зателефонуйте нам!

 Джерела: 
https://www.vivid.at/thema/was-ist-sucht/

https://www.vivid.at/thema/was-ist-sucht/suchtlexikon/
https://www.caritas.de/hilfeundberatung/onlineberatung/suchtberatun 

g/haeufiggestelltefragen/faq
https://www.dialogwoche-alkohol.at/wp- 

content/uploads/2021/05/DWA21_Whitepaper_Wissen.pdf
https://www.api.or.at/sucht-abhaengigkeit/alkoholsucht/

https://www.sozialministerium.at/dam/jcr:2ff5bd52-1e0c-4f80-aa49- 
fccb08ae9906/suchtspezifische_problemlagen_von_maennlichen_unbeg 

leiteten_jugendlichen_geflu_chteten_in_wien1.pdf
 

Ознаки залежност�:

Про залежн�сть кажуть, коли людина в�д чогось  залежить, наприклад, в�д заборонених 

речовин (канаб�с, героїн, кокаїн, ЛСД тощо), легальних речовин (алкоголь, н�котин, л�ки 

тощо) або способ�в повед�нки (азартн� �гри, гейм�нг тощо).

Споживання/повед�нка 
досягає бажаного 
ефекту �  викликає 
приємн� в�дчуття

Насолода Звикання Зловживання Залежн�сть

Залежн�сть розвивається поступово...

Прагнення до споживання/ 
повед�нки стає все 

сильн�шим, посилюються
негативн� насл�дки 

Повторне споживання/ 
повед�нка завдає 

негативного впливу на 
здоров’я 

Орган�зм звикає до 
цього � хоче/потребує 
б�льшої к�лькост� ц�єї 
речовини/повед�нки 

Українська/
Ukrainisch
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