
 Okres  dorastania przynosi  zwykle  trudne
problemy  dla  samych  nastolatków,  ich  rodziców,
jak i całego otoczenia. Rola rodziców w tym okresie
jest  szczególnie  trudna,  dlatego  warto  jak
najwcześniej budować dobre relacje z dziećmi, bo
to  jedno z  ważniejszych  narzędzi  w  wychowaniu
dzieci. 
 Działania  zaradcze  rodziców  w  przypadku
zagrożenia  używaniem przez dziecko „dopalaczy”
są takie same, jak przy innych zagrożeniach – na
przykład piciu alkoholu czy używaniu narkotyków.
Udowodniono, że największą moc chroniącą ma: 
-  Okazywanie  miłości i  zainteresowania  życiem
dziecka  (mów  dziecku,  że  jest  dla  ciebie
najważniejszą osobą, że zależy ci, by było zdrowe i
szczęśliwe, poznaj jego przyjaciół, zainteresowania
i sposoby spędzania czasu wolnego); 
-  Dobre  porozumiewanie się  z  dzieckiem
(rozmawiaj z dzieckiem często, pytaj o jego zdanie,
uważnie  słuchaj,  rozmawiaj  także  na  trudne
tematy – o narkotykach, alkoholu, dojrzewaniu);  --
Zdrowa dyscyplina (postaw jasne granice – wyraź
zdecydowany  sprzeciw  wobec  używania
narkotyków  i  innych  środków  psychoaktywnych,
podaj  oczekiwania  dotyczące  godzin  powrotu  do
domu,  kontaktów  z  kolegami,  sprawdzaj  na  co
wydawane jest kieszonkowe, itp.); 
- Wspieranie dziecka (doceniaj wysiłki w osiąganiu
celów,  chwal  dziecko  za  sukcesy  i
odpowiedzialność – podnosisz tym jego poczucie
własnej wartości. Zapewniaj, że zawsze może liczyć
na twoją pomoc w trudnych sytuacjach); 
   Aby rozmawiać z dzieckiem na trudne tematy nie
trzeba  być  ekspertem,  ale  warto  dowiedzieć  się
więcej korzystając z wiarygodnych materiałów.

 „Dopalacze”,  jak  większość  substancji
psychoaktywnych,  działają  na  ośrodkowy  układ
nerwowy  i  po  ich  zażyciu  zmienia  się  nastrój
i zachowanie  człowieka. Część  substancji,  najczęściej
pochodzenia  syntetycznego,  daje  efekty  pobudzające.

 W grupie substancji pochodzenia naturalnego zachodzi
duże zróżnicowanie w działaniu tych substancji. Często
są  to  mieszanki  ziół  o  działaniu  psychoaktywnym
i mogą  działać  zarówno  uspokajająco,  wywoływać
euforię,  jak  i  działać  psychodelicznie  czy
halucynogennie.  Skutki  użycia  mogą  być  zbliżone  do
zatrucia  organizmu  toksynami,  często  nieznanego
pochodzenia,  co  ogromnie  komplikuje  interwencję
medyczną.

Informacje na temat „dopalaczy”
znajdziecie Państwo na stronie

prowadzonej przez Krajowe Biuro ds.
Przeciwdziałania Narkomanii:

www.dopalaczeinfo.pl 
Antynarkotykowy Telefon Zaufania

801 199 990
czynny codziennie od 16.00 do 21.00

Antynarkotykowa Poradnia Internetowa:
www.narkomania.org.pl

Gdzie szukać pomocy? Informator na temat
placówek udzielających pomocy osobom z

problemem narkotykowym dostępny jest na
stronie: www.kbpn.gov.pl

Ulotka ta jest skierowana do wszystkich
rodziców. Zawarte są w niej informacje

dotyczące problemu uzależnienia
środkami psychoaktywnymi lub środkami

zastępczymi, jakimi są dopalacze.

Co to są „dopalacze”

  W ostatnim czasie coraz częściej  słyszy się  
w  mediach,  a  niejednokrotnie  w  najbliższym
otoczeniu,  o  substancjach,  które  posiadają
psychoaktywne  właściwości  zbliżone  do
działania  narkotyków.  Są  to  produkty
pochodzenia  zarówno  syntetycznego,  jak  
i  naturalnego,  sprzedawane  w  sklepach
internetowych  lub  poprzez  sieć  sklepów
stacjonarnych.  Sprzedawcy  reklamują  je  jako
środki  pobudzające,  wspomagające  funkcje
poznawcze (np. poprawiające czasowo pamięć,
koncentrację  uwagi)  czy  pozwalające
zrelaksować  się.  Jednocześnie  producenci
„dopalaczy” w ofercie handlowej zamieszczają
informacje, że są to produkty kolekcjonerskie,
nawozy do kwiatów czy sole do kąpieli „nie do
spożycia przez ludzi”.

Żródło: Pracownia Wychowania i Profilaktyki ORE, www.dopalaczeinfo.pl

http://www.narkomania.org.pl/
http://www.kbpn.gov.pl/


    Szczególnie niebezpieczny czas, w którym 
człowiek jest podatny na różnego rodzaju 
uzależnienia, to adolescencja. Okres 
dojrzewania wiąże się z eksperymentowaniem w 
zakresie rzeczywistości i własnego ciała, co czasem 
prowadzi do destrukcji własnej osoby. Do 
najczęściej wymienianych przyczyn narkomanii 
zalicza się:

• ciekawość poznawczą, chęć spróbowania czegoś, co
jest nielegalne i zakazane,

• chęć odurzenia się dla chwilowej przyjemności,

• nudę,  brak  pomysłów  na  ciekawe  spędzenie
wolnego czasu,

• presję  środowiska  rówieśniczego,  potrzebę
akceptacji i zaimponowania innym,

• pragnienie  ucieczki  od  problemów  zewnętrznych
(np.  rodzinnych) i  wewnętrznych (emocjonalnych,
np. nieśmiałości, niskiej samooceny),

• naśladowanie  kolegów,  rodziców-narkomanów
itp.).

Nastolatki  zwykle  nie  zdają  sobie  sprawy
z konsekwencji  zażywania  narkotyków,  ulegając
namowom  dealerów,  którzy  liczą  jedynie  na  korzyści
finansowe. Często narkotyki traktuje się jako sposób na
trudności  życiowe,  tymczasem  środki  odurzające  nie
rozwiązują żadnych problemów, dając jedynie wrażenie
błahości  i  nieistotności  spraw.  Prowadzi  to
do schematu  błędnego  koła  –  narkotyki  zaczynają
pogłębiać już istniejące problemy i generować zupełnie
nowe trudności.

Objawy zażywania substancji psychoaktywnych:

 ostre  zatrucie  (intoksykacja)  –  stan  zaburzenia
funkcji  psychofizjologicznych  (świadomości,  procesów
poznawczych,  spostrzegania,  afektu  itp.)  w  stopniu
klinicznie  istotnym,  bezpośrednio  związany
z przyjęciem  substancji  odurzającej  w  dawce  mogącej
wywołać  zatrucie.  Może  występować  z  uszkodzeniami
ciała  i  powikłaniami  (majaczenie, drgawki, śpiączka,
krwawe wymioty); 

 używanie  szkodliwe  –  sposób  przyjmowania
substancji  psychoaktywnej,  który  wywołuje  szkody
zdrowotne,  somatyczne  lub  psychiczne  (np.  zapalenie
żył,  „dołek”  amfetaminowy, marskość  wątroby).
Do szkód  psychicznych  zalicza  się  też  upośledzenie
sądzenia  oraz  dysfunkcjonalne  zachowanie,  które
prowadzi  do  niepożądanych  następstw  w  relacjach
z ludźmi. Rozpoznanie wymaga, aby charakter szkód był
jasno określony i rozpoznawalny, a wzorzec zażywania
utrzymywał się przez co najmniej miesiąc lub powtarzał
się w ciągu ostatniego roku;

 zespół  uzależnienia  –  uzależnienie  diagnozuje  się,
gdy  w  czasie  jednego  miesiąca  lub  w  sposób
powtarzający  się  w  okresie  12  miesięcy  wystąpią
przynajmniej 3 z poniższych objawów: silne pragnienie
lub  przymus  przyjmowania  substancji,  utrata  lub
upośledzenie  kontroli  przyjmowania,  fizjologiczne
objawy  stanu  odstawienia,  stwierdzenie  efektu
tolerancji,  koncentracja  życia  wokół  środka
odurzającego,  uporczywe  przyjmowanie  substancji
mimo dowodów szkodliwych następstw;

 zespół  abstynencyjny –  grupa  objawów
po całkowitym lub częściowym odstawieniu  substancji
używanej  w  sposób  powtarzany  (długotrwale
lub w dużych  dawkach).  Objawy  somatyczne  zależą
od rodzaju  substancji  psychoaktywnej.  Towarzyszą  im
z reguły: lęk, spadek nastroju, dysforia oraz zaburzenia
snu. Objawy  abstynencyjne mogą  ustępować  po
przyjęciu kolejnej dawki substancji.

Co  robić,  gdy  podejrzewasz,  że  dziecko  używa
„dopalaczy” lub narkotyków? 
 Nie  zwlekaj. Zareaguj  od  razu,  ale  nie  działaj  pod
wpływem emocji – porozmawiaj z dzieckiem; 
 Zapytaj o powody – dlaczego używa tych substancji; 
 Uświadom mu konsekwencje i  zagrożenia  związane
z ich używaniem; 
 Porozmawiaj na temat nacisku i manipulacji ze strony
grupy biorącej „dopalacze”;
 Powiedz,  że  martwisz  się  o  nie  i  że  zawiodło twoje
zaufanie; 
Daj  mu  szansę  poprawy,  ale  przyglądaj  się  uważnie
postępowaniu; 
 Nie  daj  się  przekonać  argumentom  dziecka,  że  to
niegroźne,  naturalne  substancje,  „bezpieczna
alternatywa  dla  narkotyków”  lub  że  to  taka  moda.
Jeżeli  uznasz  za  konieczne  wprowadź  nowe  zasady
i konsekwencje  (czasowe  cofnięcie  przywilejów,
ograniczenie  rozmów  telefonicznych,  kontaktów
z rówieśnikami, dostępu do komputera, itp.); z
Jeśli  stwierdzisz,  że  zagrożenie  jest  poważne,  szukaj
pomocy  u  specjalistów  (psycholog,  pedagog  szkolny
lub     terapeuta uzależnień); 
Sprawdź czy  w  okolicy  są  sklepy  z  „dopalaczami”.
Zawiąż  koalicję  z  innymi  rodzicami,  porozmawiajcie
o problemie w szkole  – wspólnie łatwiej  stawić czoła
i znaleźć rozwiązanie.

https://portal.abczdrowie.pl/zaburzenia-snu
https://portal.abczdrowie.pl/zaburzenia-snu
https://portal.abczdrowie.pl/zespol-otella
https://portal.abczdrowie.pl/marskosc-watroby
https://portal.abczdrowie.pl/wymioty
https://portal.abczdrowie.pl/spiaczka
https://portal.abczdrowie.pl/drgawki
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