DOPALACZE
I INNE ŚRODKI ODURZAJĄCE

CZYM SĄ?
JAK DZIAŁAJĄ?
NA CO ZWRÓCIĆ UWAGĘ?
GDZIE SZUKAĆ POMOCY?

DOPALACZE

 termin "dopalacze" jest używany potocznie
dla określenia grupy różnych substancji
 to tzw. „produkty kolekcjonerskie”
nieprzeznaczone do spożycia

 zawierają substancje psychoaktywne
działające na układ nerwowy człowieka
w podobny sposób do dotychczas znanych
narkotyków

W zależności od typu produktu, imitują swoje
nielegalne odpowiedniki:
 środki stymulujące (podobnie jak amfetamina)
 euforyzujące (jak tabletki ekstazy)
 relaksujące (jak konopie indyjskie)
 psychodeliczne i halucynogenne (jak LSD)

Nie wiadomo, jakie substancje znajdują się
w „dopalaczach” i w jakich ilościach.
Niezbadany jest sposób oddziaływania
na pracę różnych organów wewnętrznych,
jak bardzo mogą zaszkodzić osobie,
która je zażyła
i jaka dawka może być śmiertelna.
Handlarze „na szybko” sporządzają
nowe produkty zaraz po tym, gdy poprzednie
ich wersje zostaną zabronione.

FORMY DOPALACZY:
 susz
 kadzidełka
 tabletki/kapsułki
 sproszkowana substancja
barwy białej lub innej
 zapakowane w przezroczysty lub czarny
woreczek strunowy

Najczęściej występują jako kolorowe
saszetki, o różnych nazwach:







amulety (kierowcy, Fortuny)
talizmany (ochronny, bogactwa)
dymy (o owocowych zapachach)
cząstki boga (Mitra, Usas, Diana)
dodatki do piasku (o różnych kolorach)
rozpałki do pieca (o różnych kolorach)

ŚRODKI ODURZAJĄCE
 każda substancje pochodzenia naturalnego
lub syntetycznego działająca na ośrodkowy układ
nerwowy
 leki używane w celach niemedycznych
SUBSTANCJE NAJCZĘŚCIEJ UŻYWANE PRZEZ
MŁODZIEŻ:
KODEINA
(działanie przeciwkaszlowe, silne przeciwbólowe)

dawkach wywołuje euforię, senność, błogą apatię

DEKSTROMETORFAN (DXM)
(działanie przeciwkaszlowe, o sile zbliżonej do kodeiny;
nie wykazuje działania przeciwbólowego)

powoduje uczcie upojenia,
pobudzenie połączone z gadatliwością,
kłopoty z mówieniem, halucynacje,
poczucie oderwania od ciała i utraty tożsamości –
depersonalizację

PSEUDOEFEDRYNA, EFEDRYNA
(używana w zapaleniu górnych dróg oddechowych,
zwęża naczynia krwionośne zmniejszając obrzęk błon
śluzowych oraz katar)

nadużywana gównie ze względu na swoje działanie
euforyzujace i pobudzające

BENZYDAMINA
(lek przeciwzapalny, stosowany w stanach zapalnych
jamy ustnej, gardła, pochwy)

powoduje euforię i poczucie błogostanu,
zaburzenia postrzegania wzrokowego,
przewidzenia i przesłyszenia,
spowolnienie ruchowe oraz problemy ze snem

NA CO NALEŻY ZWRÓCIĆ UWAGĘ?
 częste zmiany nastroju
 nieadekwatne pobudzenie lub ospałość
 unikanie kontaktu wzrokowego
 utrata lub nagły wzrost apetytu
 inny, nieznany zapach w pokoju
 akcesoria typu: szklane fajki, bibułki, opakowania po
lekach, kolorowe saszetki

GDZIE SZUKAĆ POMOCY?
GDYNIA
Edukacyjna Klinika Poradnia Profilaktyki Uzależnień
ul. Tatrzańska 35
81-313 Gdynia
tel.: (58) 620-66-90, e-mail: ekoporadnia@o2.pl
Przychodnia Terapii Uzależnień przy Ośrodku
Profilaktyki i
Terapii Uzależnień
ul. Chrzanowskiego 3/5
81-338 Gdynia
tel./fax: 58 620-88-88, e-mail: narko@opitu.pl
SOPOT
NZOZ Młodzieżowy Ośrodek Terapeutyczny “Mrowisko”
Al. Niepodległości 817a
81-805 Sopot
Tel.: (58) 550-26-69
fax: (58) 550-34-77, email: biuro@mrowisko.org.pl

GDAŃSK
NZOZ Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień
„MONAR”
ul. 3-go Maja 6
80-802 Gdańsk
tel.: (58) 302-04-42
fax: (58) 302-63-89, e-mail:
gdanskporadnia@monar.org
Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień
ul. Dyrekcyjna 5, 80-852 Gdańsk
tel.:(58) 320-02-56
Fax (58) 320-02-56 w.40, e-mail: biuro@gcpu.pl

www.dopalaczeinfo.pl - interaktywna strona
internetowa dla młodzieży i rodziców
www.narkomania.org.pl - poradnia internetowa
www.przyjmujelekiczybierze.pl - „O lekach,
marihuanie, dopalaczach bez histerii” Poradnik dla
rodziców

800 060 800 – Bezpłatna, całodobowa infolinia
Głównego Inspektora Sanitarnego

800 100 100 – Telefon dla rodziców i nauczycieli w
sprawach bezpieczeństwa dzieci

801 199 990 – Ogólnopolski Telefon Zaufania
Narkotyki – Narkomania

800 12 12 12 - Dziecięcy Telefon Zaufania
Rzecznika Praw Dziecka

116 111 – Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży

W przypadku uzyskania informacji, że uczeń
używa alkoholu lub innych środków w celu
wprowadzenia się w stan odurzenia nauczyciel
podejmuje następujące kroki:
1. Informuje o fakcie wychowawcę ucznia
2. Wychowawca wzywa do szkoły rodziców (prawnych opiekunów)
ucznia, przekazując im uzyskaną informację i przeprowadza z
uczniem rozmowę w ich obecności. W przypadku potwierdzenia
informacji, zobowiązuje ucznia do zaniechania negatywnego
postępowania, jego rodziców zaś do szczególnego nadzoru nad
dzieckiem, jednocześnie informuje o przewidywanych, zgodnych
ze statutem szkoły konsekwencjach czynu i proponuje im
skierowanie dziecka do specjalistycznej placówki lub jego udział
w programie terapeutycznym.
3. Jeśli rodzice nie stawiają się do szkoły, bądź odmawiają
współpracy, wychowawca przekazuje sprawę pedagogowi
szkolnemu, który powiadamia sąd rodzinny bądź policję.
4. Wychowawca udziela uczniowi nagany ustnej na forum klasy i
ocenia jego zachowanie zgodnie z WSO.
5. w przypadku konieczności podjęcia natychmiastowej interwencji
(np. W przypadku stwierdzenia, że uczeń znajduje się pod
wpływem alkoholu lub środków psychoaktywnych) nauczyciel
powiadamia o fakcie dyrekcję szkoły i pedagoga/psychologa
szkolnego.

UWAGA!
Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
O przeciwdziałaniu narkomanii– w Polsce karalne jest:







posiadanie każdej ilości środków odurzających lub
substancji psychotropowych;
wprowadzanie do obrotu środków odurzających;
udzielanie innej osobie, ułatwianie lub umożliwianie
ich użycia oraz nakłanianie do użycia;
wytwarzanie i przetwarzanie środków odurzających.

Każde z wymienionych zachowań jest czynem karalnym w
rozumieniu przepisów ustawy o postępowaniu w sprawach
nieletnich, jeśli sprawcą jest uczeń, który ukończył 13 lat,
a nie ukończył 17 lat.
Z przestępstwem mamy do czynienia, jeżeli któryś z
wymienionych czynów popełni uczeń po ukończeniu 17 lat. W
takiej sytuacji mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 6
czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego.
Jeżeli przestępstwo ma miejsce na terenie szkoły, należy
wezwać policję.
W każdym przypadku popełnienia czynu karalnego przez
ucznia, który nie ukończył 17 lat, należy zawiadomić
policję lub sąd rodzinny, a w przypadku popełnienia
przestępstwa przez ucznia, który ukończył 17 rok życia,
prokuratora lub policję (art. 4 Upn i art. 304 Kpk).

