
zagrożenia i skutki zażywania środków zastępczych



 Substancje psychotropowe, oddziałujące na
ośrodkowy układ nerwowy. Mogą
powodować stany pobudzenia psycho-
ruchowego, zaburzenia świadomości,
rozległe zatrucie organizmu. Dzielą się na
"zioła”, "sole” i "prochy” w zależności od dróg
podania do organizmu.







 Dopalacze, przedawane jako przedmioty
nie do spożycia, jako okazy
kolekcjonerskie, bądź amulety, z założenia
oferowane są i kupowane właśnie w celu
spożycia.





Narkotyki Dopalacze

1,2,3 – składnikowe Wielo (7,8…) składnikowe

Wypracowane ścieżki postępowania Poszukiwanie dróg 
postępowania z chorym

Przewidywalne reakcje Reakcje dychotomiczne biegunowe

Otępienie
Halucynacje Działanie złożone
Pobudzenie

Wysoka sprawdzalność testów Brak testów ogólnodostępnych

Wypracowane modele terapii Poszukiwanie modeli terapii

Znane następstwa Nieznane następstwa



 Dopalacze występują w różnorakich
postaciach, ale niezależnie od ich postaci w
ich składach znajdują się substancje
psychoaktywne, które w różny sposób
oddziałują cały nasz organizm. Do najbardziej
pospolitych składników dopalaczy można
zaliczyć:



 BZP występuje najczęściej w postaci białego
proszku lub tabletek, działa stymulująco na
Ośrodkowy Układ Nerwowy, podobnie, jak
amfetamina i meta amfetamina, jednak
dziesięciokrotnie słabiej. Substancja
zdelegalizowana.





 TFMPP – substancja podobna do grupy
pochodnych piperazyny, o działaniu
stymulującym, w postaci białego proszku,
kapsułek lub tabletek. Substancja
zdelegalizowana.





 Kanabinoidy syntetyczne, grudkowata,
lepka substancja, koloru brązowego, w
różnych odcieniach, może również
występować w postaci białego proszku.
Działanie podobne, jak w przypadku konopi,
lecz znacznie bardziej szkodliwe, niż w
przypadku kanabinoidów w postaci ziołowej.
Substancja zdelegalizowana.





 Mefedron – substancja stymulująca, obecna
w postaci białego proszku, tabletek, pigułek,
rzadziej w płynie. Substancja
zdelegalizowana.





 Mieszanki ziołowe – w postaci suszu
roślinnego, często aromatyzowanego,
również w postaci skrętów. Działania
podobne do konopi, działające różnie od cech
organizmu użytkownika. Substancje, w
których składzie znajdą się syntetyczne
kanabinoidy są nielegalne.

















 bóle brzucha, nudności, wymioty, bóle głowy, wysypka kołatanie
serca, brak apetytu, stany lękowe, bezsenność, dziwne myśli,
zmiany nastroju, dezorientacja, rozdrażnienie oraz drgawki,
napady szału, rozdrażnienie i wściekłość, odwodnienie organizmu i
przyspieszenie tętna, obciążając tym samym układ krążenia,
zawroty głowy, bóle w okolicach klatki piersiowej, bezpośrednio
po paleniu chwilowe problemy z oddychaniem (płytki oddech),
zmęczenie psychiczne i fizyczne, apatia, dekoncentracja, lęki i
urojenia, utrata przytomności, zaburzenia równowagi,
niezborność ruchowa, oczopląs, podrażnienie śluzówek nosa,
włącznie z krwawieniem nosa, wzrost pocenia się, uczucie fali
zimna, drżenie rąk, nudności, drgawki i konwulsje, stany
paranoidalne, stany depresyjne, halucynacje i omamy, skurcze,
głęboka śpiączka, zagrożenia związane z wprowadzaniem
poprzez palenie do organizmu wielu wysoko szkodliwych
produktów niecałkowitego spalania.



 Już w roku 2010 pojawiały się informacje o
zdecydowanym wzroście hospitalizacji osób,
które zażyły dopalaczy. Osoby trafiały na
oddziały toksykologiczne oraz do szpitali
psychiatrycznych lub na oddziały szpitalne,
zajmujące się leczeniem uzależnień. Pojawiały
się również informacje o zgonach oraz o
przyjęciach do szpitala osób w stanie ciężkim, co
do których podejrzewa się, że zażywały
dopalacze. Takich informacji napływa coraz
więcej.



 Z uwagi na to podejrzewa się, że oferowane obecnie
dopalacze z uwagi na swój skład mogą powodować
poważne konsekwencje zdrowotne, nie wyłączając
zgonu. Ponadto zdarza się, że w niektórych
dopalaczach znajdywane są substancje nielegalne lub
sfałszowane leki.

 Dlatego też zażywanie dopalaczy jest czynnością
wysokiego ryzyka, a z uwagi na brak badań nad
mieszankami znajdującymi się w dopalaczach, skutki
nawet jednorazowego ich użycia są
nieprzewidywalne, a leczenie uniemożliwia brak
znajomości właściwego składu zażytego dopalacza.



 Jak tłumaczą lekarze, odtruwanie osób, które
zapaliły jakieś zioło, połknęły tabletkę bądź w
inny sposób zaaplikowały sobie substancję
psychotropową, jest robione po omacku. Nie
sposób precyzyjnie określić przyczyny
zatrucia, nie można więc szybko mu zaradzić.
Młoda osoba jest nieprzytomna, rodzice nie
wiedzą, co brało dziecko, znajomi się ulotnili -
co wtedy robić?



 Poruszamy się po nieznanym gruncie, skutki
działania dopalaczy mogą być dla nas trudne
do przewidzenia – ostrzegają specjaliści
psychiatrzy. – Nie wiemy, jakie substancje
znajdują się w dopalaczach, bo nikt do tej
pory ich nie badał, natomiast jest pewne, że
są to środki psychotropowe, oddziałujące na
ośrodkowy układ nerwowy.



 Wbrew pospolitym opiniom, policyjne analizy
wskazują, że dopalacze uzależniają. Świadczy
o tym nie tylko wzrost ich sprzedaży, lecz
desperacja młodych ludzi, która popycha ich
do popełnienia przestępstwa, by zdobyć
pieniądze na kolejne porcje dopalaczy.
Przestępstwa te wymierzone są nieraz w
członków swojej rodziny, którym giną z domu
pieniądze, precjoza i domowe sprzęty.



 zaburzone więzi emocjonalne w rodzinie,
 nuda,
 ciekawość, chęć spróbowania jak działa,
 przeżycie nieznanego doświadczenia,
 ucieczka od problemów,
 naśladownictwo,
 wpływ grupy rówieśniczej



 dziecko oddala się od rodziny, staje się obce, mimo,
 ma kłopoty z nauką, choć wcześniej dobrze sobie

radziło, wagaruje,
 unika rozmów, kontaktu, ,,kręci” w rozmowie, kłamie,
 jest niecierpliwe, rozdrażnione,
 jest na zmianę pobudzone lub ospałe, sypia o

dziwnych porach,
 znika często w ciągu dnia z domu pod dowolnym

pretekstem i stara się unikać kontaktu po
powrociewraca bardzo późno lub bez uzgodnienia
nocuje poza domem,



 ma nowych znajomych, których nie chce zapraszać do
domu,

 kwestionuje szkodliwość narkotyków, uważa że
powinny być zalegalizowane,

 ma nadmierny apetyt lub nie ma apetytu,
 ma przekrwione oczy, zwężone lub rozszerzone

źrenice, przewlekły katar
 w jego pokoju dziwnie pachnie, miewa fifki i fajki

różnych kształtów, bibułki do skrętów, biały proszek,
pastylki nieznanego pochodzenia, opalone folie
aluminiowe, leki bez recept, nieznane chemikalia

 z domu znikają pieniądze i wartościowe przedmioty



 Znając efekty zażywania dopalaczy zaobserwuj, czy z Twoim
dzieckiem nie dzieje się coś niepokojącego.

 Jeśli przebywa poza domem, narażone na wpływy rówieśników,
zawsze sprawdzaj czy osoby z którymi się koleguje są godne
zaufania.

 Rozmawiaj szczerze z dzieckiem o zagrożeniach wynikających z
zażywania używek i przestrzegaj o konsekwencjach.

 Staraj się spędzać ze swoim dzieckiem trochę czasu każdego dnia,
to pozwoli zbudować więź, która chroni dziecko przed błędami.

 Jeśli mimo to nakryjesz dziecko na paleniu, czy zauważysz jakieś
niepokojące objawy w zachowaniu, nie załamuj się i nie
zniechęcaj, a przede wszystkim nie odtrącaj dziecka, ono
potrzebuje teraz Twojej pomocy.



 W Komendzie Powiatowej Policji w Ostrowie
Wielkopolskim walka ze zjawiskiem „dopalaczy”
jest jednym z priorytetowych przedsięwzięć.

W 2013 r. na terenie działania KPP w Ostrowie
Wielkopolskim zabezpieczono dopalacze w ilości
blisko 1400g, 0,8ml płynu, łącznie 483 sztuki
(amulet ochrony, talizman szczęścia, talizman
kierowcy, amulet pogromcy wampirów oraz
inne). Informacje na temat handlu dopalaczami
przekazane zostały do Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego.



 116111 - Bezpłatny Telefon Zaufania dla Dzieci i
Młodzieży(czynny od poniedziałku do soboty od
12 do 20)

 801 199 990 - Antynarkotykowy Telefon
Zaufania (czynny codziennie od 16 do 21)

 800 060 800 - Bezpłatna Infolinia Państwowej
Inspekcji Sanitarnej

 997 - Policja
 www.pis.gov.pl
 www.narkomania.org.pl
 www.narkomania.gov.pl
 www.dopalaczeinfo.pl

http://www.pis.gov.pl/
http://www.narkomania.org.pl/
http://www.narkomania.gov.pl/
http://www.dopalaczeinfo.pl/

